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Относно: Постъпил в РИОСВ-Варна сигнал
Отпадъчни води изтичат в Черно море в района на „Кабакум“
Във връзка с постъпил в РИОСВ Варна сигнал на 9 юли 2015 г. за
замърсяване на Черно море в района на морски плаж „Кабакум-север” – к.
к. „Чайка“, гр. Варна с битово-фекални води, експерти на РИОСВ Варна
извършиха проверка на място.
Установено е изтичане на отпадъчни води в Черно море, оцветени в
кафяво с характерна за битово-фекално замърсяване миризма. Водите
изтичат от тръбопровод, преминаващ по границата между Международния
дом на журналистите и частни имоти. Замърсяването е потвърдено и от
взетата водна проба, анализирана от Регионална лаборатория – Варна към
ИАОС.
В района на заустването има две необитавани жилищни сгради,
които не са въведени в експлоатация. В един от имотите е изградена
канално-помпена станция, в която постъпват отпадъчни води. За
изграждането й има издадено Разрешение за строеж от район „Приморски“,
община Варна, но не е въведена в експлоатация и не е ясно къде се
отвеждат отпадъчните води след нея. От имота, граничещ с морето има
изведени три тръби, които са заустени в него. От двете няма изтичане, а от
третата изтича вода с неустановен произход.
В най-горната част на карето има изградени три шестетажни сгради,
които са обитаеми, но само една е въведена в експлоатация. Отпадъчните
води от тези сгради са отведени към канално-помпената станция.
В момента се изяснява статута и собственоста на тръбопровода,
заустен в Черно море и сградите в района на заустванията. Уведомени са
началника на РДНСК, Североизточен район, кметът на община Варна,
директорът на БДЧР – Варна и управителят на “Водоснабдяване и
канализация - Варна” ООД за предприемане на действия по компетентност.
На собственика на имота, от който са заустени тръбите в морето и на
собственика на канално-помпената станция ще бъдат наложени
административни наказания по Закона за водите.
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