РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Набелязани са краткосрочни и дългосрочни мерки за решаване на проблема със
замърсяването на Шокъровия канал

Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна проведе две
работни срещи и обследване на Шокъровия канал. На 2 ноември в екоинспекцията се
проведе среща на експерти от РИОСВ с представители на Басейнова дирекция за
управление на водите в Черноморския регион, Община Варна, Район Приморски и ВиК
– Варна.
Излязлата в медиите информация за изтичане на фекални води в крайбрежните
морски води и разпоредената проверка от Окръжната прокуратура във Варна инициира
създаването на междуведомствена комисия за установяване на причините, анализиране
на резултатите от пробите и предприемане на административнонаказателни мерки. На
срещата беше взето решение за извършване на обход на канала и картиране на всички
включвания в него. Проверката е констатирала нерегламентирани зауствания в
Шокъровия канал, довели до замърсяване с фекални води на крайбрежието.
Резултатите бяха обсъдени на втората работна среща на комисията, състояла се на 12
ноември.
Комисията разисква и трудностите при обследване на деретата, стесняване на
участъци от пресечения терен и метеорологичните условия. Значителният обхват на
района за обследване, големият брой обекти по протежението на канала, както и
подземният характер на канализационната инфраструктура наложи предлагането на
мерки в краткосрочен и дългосрочен план до началото на летния сезон за отстраняване
на причините за замърсяване на крайбрежните морски води от Шокъровия канал.
Контролни проверки на всяко заустване и проверка на нерегламентирани
включвания в дъждовната канализация са сред мерките, които трябва да се
предприемат в най-кратки срокове от кмета на Община Варна съвместно с ВиК – Варна.
Експерти от РИОСВ – Варна, и Басейнова дирекция са натоварени с извършване на
контролни дейности на дружества с производствена, складова и обслужваща дейност за
състоянието на пречиствателните съоръжения и заустванията им. Район Приморски
поема отговорността да предостави информация за черпателните ями на жилищните
сгради след проверка по документи на имотите, намиращи се по протежението на
канала.
Пълен обход на Шокъровия канал за констатиране на нови нерегламентирани
зауствания, почистване на канала от замърсявания и проверка на жилищните сгради за
състоянието на черпателните ями са дългосрочните мерки, които трябва да решат
проблема до лятото. На Община Варна е възложено изготвянето на финансово
обезпечена програма, която да гарантира поддържането и правилната експлоатация на
Шокъровия канал.
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