РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.75 от Закона за водите, във връзка с чл. 62а, ал. 1 от същия закон, директорът на
Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА инициативата на „Лукойл Нефтохим Бургас“
АД град Бургас с ЕИК:812114069, за продължаване и изменение на разрешително за ползване на
воден обект за заустване на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна
система на пристанищен терминал „Росенец, находящ се в поземлен имот с идентификатор:
07079.831.1 (стар №00901) землище на град Бургас, община Бургас – процедура вх. № РР5046/08.04.2020 г. и вх. №РР-5046(А8)/11.08.2020г.
Цел на заявеното използване на водите: Ползването на водния обект: Черно море, за заустване
на отпадъчни води, за експлоатация на съществуващ обект: канализационна система на
пристанищен терминал „Росенец“ ще се осъществява в точка с географски координати:
42˚26’46,55’с.ш. и 27˚32’5,36’’и попада в обхвата на:
 Неанализиран участък, в който има само малки водни течения и няма обособени водни тела по
смисъла на Рамкова директива за водите;
 Крайбрежни морски води с код: BG2BS000C1308 и наименование:„Южен Бургаски залив <30м“,
определено в умерено екологично състояние и неизвестно химично състояние. Поставените цели за
водното тяло са свързани с: предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване,
подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние чрез
постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи - МЗБ, ФП, МФБ и
постигане и запазване на добро екологично състояние по физикохимични елементи - кислородни
условия (разтворен О2); постигане и запазване на добро химично състояние;
 Подземно водно тяло с код: BG2G00000K2035 и наименование: „Пукнатинни води в К2t сn-stБургаска вулканична южно от Бургас“, определено в добро количествено и химично състояние.
Поставената цел е свързана със запазване на добро състояние;
 Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води с код:
BG2DGW00000K2035, съгласно чл.119а, ал.1 т.1 от Закона за водите;
 Територията попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна
зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
 Пояс III на СОЗ около минерален водоизточник: „Б-20, Б-88 и минерално находище Съдиево“,
учреден със Заповед № РД - 877/25.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите;
 Зона за защита с код: BG0002077 и наименование: „Бакърлъка“;
 Зона за опазване на стопански ценни видове риби, съгласно чл.119а, ал.1, т.4 от Закона за водите
с код: BG2FSWBS000C1308.
В Програмата от мерки към ПУРБ не са заложени конкретни мерки, свързани с разглежданата
канализационна система на пристанищен терминал „Росенец“, но има заложена мярка на ниво
район за басейново управление свързана с: „Осигуряване на подходящо пречистване на
производствени отпадъчни води“, с предвидено действие: „Забрана за въвеждането в експлоатация
на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения
ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“.
Съществуващата точка на заустване и пречиствателните съоръжения за отпадъчни води от
разглежданата канализационна система не попадат в определен район със значителен потенциален
риск от наводнение. В Програмата от мерки на ПУРН няма заложени конкретни дейности, касаещи
обекта, но са заложени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за
басейново управление.
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ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ
Заустване №

Поток №1
смесен поток
пречистени
битово-фекални
и
производствени
отпадъчни води

Показатели
Q средно ден. ( м3/ден)
Q макс.час ( м3/ч )
Q год. ( м3/год)
Активна реакция рН
Неразтворени
вещества
БПК5
ХПК (бихроматна)
Общ азот
Общ фосфор
Анионактивни
детергенти
Нефтопродукти
Олово

Индивидуални
емисионни
ограничения
264
11
96 360
6,0-9,0
мг/дм3
30
25

Задължение за провеждане на
собствен мониторинг
Честота на
Вид
пробовземане на пробата
Измервателно устройство
Веднъж на месец

Еднократна

Веднъж на месец

Еднократна

Веднъж на месец

Еднократна

кг/ден

Веднъж на месец Еднократна
Веднъж на месец Еднократна
Веднъж на месец Еднократна
Веднъж на три
Еднократна
месеца
3,0
Веднъж на месец Еднократна
0,1
Веднъж на три
Еднократна
месеца
Хром шествалентен
0,1
Веднъж на три
Еднократна
месеца
Хром общ
0,5
Веднъж на три
Еднократна
месеца
Кадмий *
Не се
Веднъж на три
Еднократна
допуска
месеца
Мед
0,5
Веднъж на три
Еднократна
месеца
Феноли
0,15
Веднъж на месец Еднократна
Сулфиди
1,0
Веднъж на три
Еднократна
месеца
Бензен
0,05
Веднъж на три
Еднократна
месеца
* - след 31.12.2020 г. не се допуска в отпадъчните води. Заустването на приоритетно опасно
вещество - кадмий се счита за преустановено, ако измерената концентрация на
съответното вещество в отпадъчните води (ако е налично), не надвишава концентрацията
на същото вещество, измерена във водата на довеждащия водопровод, захранващ
производствената дейност, при осигурено пробовземане едновременно на вход на водопровода
за производствената дейност и на изход на ЛПСОВ
125
10
2,0
1,0
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 Притежателя на настоящото разрешително да извършва мониторинг на показател: кадмий (ако е
наличен в отпадъчните води), във водата на довеждащия водопровод, захранващ производствената
дейност, при осигурено пробовземане едновременно на вход на водопровода за производствената
дейност и на изход ЛПСОВ.
 На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да преустанови извършвания
мониторинг на приоритетно опасно вещество - кадмий след писмено потвърждение от РИОСВ Бургас за извеждане от производствения цикъл на приоритетно опасното вещество, което може да
присъства в отпадъчните води и при отсъствие на приоритетно опасното вещество в резултатите от
собствения мониторинг на отпадъчните води или от контролните проверки, за период повече от 6
години.
 Притежателят на настоящото разрешително да преустанови изпускането на приоритетно
опасното вещество- кадмий, чрез извеждане на приоритетно опасното вещество, което може да
попадне в отпадъчните води от обекта - чрез промяна на технологичната схема и/или използваните
суровини, и/или междинни, и/или крайни продукти на производството или други приложими
дейности.
 Не се допуска заустване на приоритетно опасни вещества от канализационната система на
пристанищен терминал „Росенец“, със срок постоянен
Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Басейнова дирекция „Черноморски район“
гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ №33
Срок - 14 дни от датата на обявяване

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“
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