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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-27- П
за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда

С вх. № ПД-2552 от 04.10.2019 г. е внесено уведомление по смисъла на чл. 4, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда /НУРИОВОС/ за инвестиционно предложение „Събиране и извършване на първична 
обработка на отпадъчни утайки от резервоари, нефтопродукти и утайки от пречистване на 
отпадъчни води в имот № 07079.662.9570, Промишлена зона „Юг”, гр. Бургас, община 
Бургас”, с възложител „Алеи” ЕООД.

Предвид изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС за постъпилото инвестиционно 
предложение е публикувано съобщение на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което е 
съставен констативен протокол. С писмо с изх. № ПД-2552( 1 )/21.10.2019 г. на Директора на 
РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на община Бургас.

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-2552(2)/28.10.2019г., изпратено до възложителя, с 
копие до кмета на община Бургас, на основание чл.5, ал.1 от НУРИОВОС е определено, че 
инвестиционно предложение попада в обхвата на т.11, буква „б“ към чл. 93, ал. 1, т.1 от 
ЗООС, поради което следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), както и на процедура 
по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони, която 
се извършва чрез процедурата по ОВОС, по реда на чл. 31, ал. 4 от Закон за биологичното 
разнообразие.

Разглежданата площ не попада в защитена територия по смисъла на Закона за 
защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие 
(Натура 2000 място). Най-близо е разположена границата на защитена зона BG0000271 
„Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-131/10.02.2012г. на 
министъра на околната среда и водите и защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода” за 
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС 
№802/14.12.2007г. (ДВ, бр. 107/2007Г.).

След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация (КВС/КК, горска карта) и модели за разпространение на дюнни природни 
местообитания по Черноморското крайбрежие е констатирано, че имот № 07079.662.9570, 
Промишлена зона „Юг”, гр. Бургас, община Бургас няма характеристика на пясъчни дюни.

С вх. № ПД-2552(3)/11.11.2019 г. е внесено Искане за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от НУРИОВОС с цел осигуряване на 
обществен достъп, информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС 
е публикувана на интернет страницата на РИОСВ-Бургас, за което е съставен констативен 
протокол. В рамките на нормативно определения 14-дневен срок не са постъпили становища, 
мнения и възражения от заинтересовни лица/ организации.
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На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 буква „б” от НУРИОВОС с писмо с изх. № ПД- 
2552(4)/12.11.2019 г. на РИОСВ Бургас информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по компетентност по 
отношение степента па значимост на въздействието и риска за човешкото здраве от 
реализацията на инвестиционното предложение.

С писмо с изх. № ПД-2552(5)/12.11.2019 г. на РИОСВ-Бургас е уведомен кмета на община 
Бургас за постъпилата информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС и задълженията му съгласно чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС.

С писмо с изх. № ПД-2552(6)/12.11.2019 г., възложителя е уведомен, че информацията по 
Приложение 2 от НУРИОВОС е изпратена за становище до РЗИ-Бургас. Съгласно чл. 7, ал. 4 
от НУРИОВОС, времето за провеждане на консултации със специализираните ведомства, не 
се включва в указания в чл. 93, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда едномесечен 
срок за произнасяне от РИОСВ-Бургас по внесеното искане.

Съгласно писмо на Община Бургас, с изх. № 32-00-511(1) от 29.11.2019 г,, е осигурен 
обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС по Приложение № 2 към чл.6 от НУРИОВОС. В 14-дневния нормативно определен 
срок не са постъпили становища/възражения/мнения от заинтересовани лица/организации.

С писмо с изх № ПД-2552(9)/09.12.2019г., възложителят е уведомен че:
• РЗИ-Бургас не може да даде положително становище, на основание предложената 

информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда. В тази връзка е необходимо същата да се допълни, съгласно становище 
на РЗИ-Бургас с изх. № 10-135-1/22.11.2019 г.

След преглед на приложената информация по компетентност от страна на РИОСВ Бургас 
е установено, че същата е недостатъчна за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, поради което е необходимо:

- Да се уточни как ще се отделя твърдата част от входящите отпадъци, като се има 
предвид вида им и как ще се третират тези утайки;

- Как ще се използва инсталацията за първична обработка на нефтоводни смеси при 
различния произход на отпадъците -  от кораби и от нефтопреработване. Възможно е 
резервоарите за входящи суровини да бъдат недостатъчни за да приемат различните по 
произход отпадъци, както и останалите емкости за води, утайки и нефтопродукти. Самата 
инсталация не е достатъчно обезпечена и обезопасена със съдове, обваловки, пречиствателни 
съоръжения за да третира отпадъци с такъв произход.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ Бургас е определила срок до 
09.01.2020 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 6, ал. 4 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата по 
разглеждането на искането се прекратява.

С писма с вх. № ПД-2552(10)/18.12.2020г. и № ПД-2552(11)/06.01.2020г., възложителя е 
внесъл допълнителна информация, която е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по 
компетентност.

С писмо с изх № ПД-2552(14)/26.02.2020г., възложителят е уведомен че:
• РЗИ-Бургас не може да даде положително становище, на основание предложената 

допълнителна информация. В тази връзка е необходимо същата да се допълни, съгласно 
становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-135-3/20.01.2020 г.

След преглед на приложената информация по компетентност от страна на РИОСВ Бургас 
е установено, че същата е недостатъчна за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, поради което е необходимо да се представи:
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- Информация за очакваните прогнозни количества отпадъчни води -  производствени и 
битово-фекални (да бъде представена както с цифри, така и с думи, в мерни едницици, 
изписани на български), както и предвидения начин за отвеждането и пречистването им;

- Представената технологична схема на инсталацията за първична обработка на 
отпадъчни нефтоводни смеси /ИПООНС/ е за отпадъци с произход от кораби. Предлаганото 
ново инвестиционно предложение е за отпадъци с друг произход. В тази връзка е необходимо 
да се представи подробно описание на целия технологичен процес -  от приемането на 
отпадъците -  отпадъчни утайки от резервоари, нефтопродукти и утайки от пречиставни на 
отпадъчни води до приключване на предварителната обработка.

- В представената допълнителна информация с вх. JVb ПД-2552(11) от 06.01.2020 г. има 
запис, че утайките от пречистване на отпадъчните води ще бъдат от производствени 
отпадъчни води и ще са преминали предварителна обработка -  уплътняване, стабилизиране и 
механично обезводняване. Да се уточни къде ще извършват тези операции, най-вече тези за 
обезводняване от бензиностанции.

- След като преминат гореспоменатите операции би следвало утайките да бъдат в 
твърдо състояние. Да се уточни как ще се обработват в ИПООН

- Да се представи нформация за други източници на отпадъци с нефтопродукти, освен 
бензиностанциите и дали се предвижда да се вземат отпадъци от „Лукойл Нефтохим Бургас” 
АД.

За предоставяне на необходимата информация РИОСВ Бургас е определила срок до 
25.03.2020 г. и възложителят е уведомен, че съгласно чл. 6, ал. 4 от НУРИОВОС, ако 
допълнителната информация не бъде предоставена в определения срок, процедурата по 
разглеждането на искането се прекратява.

С писмо с вх. № ПД-2552(15)/21.05.2020г., възложителят е внесъл допълнителна 
информация, която е изпратена до РЗИ-Бургас за становище по компетентност.

От внесената допълнителна информация е установено, че освен че не е представена 
в пълен обем изисканата с писма на РИОСВ Бурас с изх № ПД-2552(9)/09.12.2019г. и изх 
№ ПД-2552(14)/26.02.2020г. информация, но възникват и нови въпроси по така 
представената.

- Няма съответствие между представената технологична схема и описанието й;
- По предложената технологична схема заявените за предварително третиране в нея 

обезводнени, уплътнени и стабилизирани утайки не могат да бъдат обработени. Нелогично е и 
подаването в инсталацията за нефтоводни смеси за третиране на отапдък с код 120117 -  
отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности бластиране. Бластирането е 
метод за третиране на повърхността на детайлите с различни абразивни и неабразивни 
материали -  най-често пясък, шлаки, метални дробинки, пластмасови гранули и др. с цел 
полиране, почистване, отстраняване на ръжда, боя и замърсявания и др., като отпадъкът освен 
остатъци от бластиращия материал съдържа и отстранените от очистването отпадъци. Такъв 
отпадък ие може да се подава в заявената инсталация.

- За имот с идентификатор № 07079.662.9570 е необходимо да има влязъл в сила ПУП.
- Към постъпилата е писмо вх. № ПД-2552(12)/21.05.2020 г. допълнителна информация е 

приложен Договор № ДогОВ-32/31.10.2019 г. от 31.10.2019 г., сключен между 
„Водоснабдяване и Канализация” ЕАД, гр. Бургас и „Алеи” ЕООД, с предмет на договора 
приемане за пречистване на отпадъчни води от обект -  гр. Бургас, ул. „Комлушка низина” № 
1, транспортирани от втората страна с автомобил Per № А6397 КН, с който ще се извършва 
превоза. Договорът влиза в сила от датата на завеждането му в деловодната система на 
първата страна, след подписването му от страните и има срок на действие 1 (една) година.
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- В Раздел III, т. 4 , ал. 1 на договора е записано: „Втората страна се задължава да 
предостави отпадъчните води, отговарящи на следните условия:

- Отпадъчният продукт да не съдържа твърди механични отпадъци;
- Замърсеност на отпадъчния продукт: ХПК -  до 700 мгОг/л; БПК5 -  до 600 мгОг/л; 

НВ - до 200 мг/л; Нефтопродукти -  до 5 мг/л; Анионактивни детергенти -  до 10 мг/л; pH -  
6,5-9”.

В Раздел IV на договора е записано, че приемането на отпадъчните води ще се 
извършва в КПС г (Канална помпена станция) -  район Бургас.

КПС 2 е част от селищната канализационната система на гр. Бургас, общ. Бургас.
Във връзка е горното, включването на пречистени производствени отпадъчни води от 

ИП със съдържание на нефтопродукти над 5 мг/л в канализацинната система на град Бургас 
противоречи на чл. 125, ал. 1 от Закона за водите и е неприемлив. Следва да се разгледат 
алтернативни варианти за отвеждане и последващо допречистване на производствените 
отпадъчни води от ИП.

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства, на основание чл. 6, ал.4 от 
НУРИОВОС.

РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, в т.ч. и на съвместената процедурата по 
оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Събиране и извършване на 
първична обработка на отпадъчни утайки от резервоари, нефтопродукти и утайки от 
пречистване на отпадъчни води в имот № 07079.662.9570, Промишлена зона „Юг”, гр. Бургас, 
община Бургас”, с възложител „Алеи” ЕООД.

Прекратяването на процедурата с настоящото решение не изключва 
възможността възложителят да подаде ново уведомление до компетентния орган.

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд по чл. 133 от АПК, чрез Директора на РИОСВ-Бургас е 14 - 
дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.
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