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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАсЕйновА дирЕкция'чЕрноморски рАйон.
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ГОСПОДИН ГЕОРГИ НИКОЛОВ
ЖУРНАЛИСТ

гр. БургАс 8000
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ГОСПОДИН ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
ОТНОСНО: Преdосlпавяне

tш dоспlъп dо обtцеспвена uнфор,лtацtм

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,
Във връзка с постъпило зiUIвление за достъп до обществена информация, приложено Ви
изпращаме Решение лъ 63 / 27.11.20l'7 r. ."а.Щиректора на Басейнова дирекция ,,Черноморски
район" за предоставяне на достъп до обществепа информация.

ПРиЛоЖЕниЕ:

съгласно гекста.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАсЕйновА дирЕкция,,чЕрноморски рАйон.

рвшЕнив
Лb 63 / 27.11.2017 год.
на инж.

!ЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

-.Щиректор на

Б!ЧР,

След като разгледах заJIвлеIIие вх. N ДИ - 77 /|З.|1.2017 г. от ГЕОРГИ НИКОЛОВ,
ЖУРНАJIИСТ, с адрес за кореспонденция: ГР. БУРГАС 8000, УЛ. ,,ДНГВЛДРИЙ'' Ns 37,
както и на основание lш. 17ичл.26,ал. 1 от ЗООС, във връзка с чл. 28, м. 1и 2 отЗflОИ,чл.
9, т.3 а от Тарифа за таксите, които се събират в сиотемата на МОСВ т. 2 и т. 9 от
Заповед Ns 82 l 25.09.201,2 г. на диреюора на БЩЧР

РЕШИХ:

ПредоставяпI достъп до IlcKaIlaтa общсствена rlнфорпrацrlя,
като определrliu слсдIIIIте парапIетрIi:

1.

Степен на осигурения достъп: пълен

2. Срок за осиryряване Еа достъпа: от 30 дни след получаване на решението
3, Място за предоставяне на достъпа: гр. Бургас, ул. ,rАпгелариri.'М 37
4. Форма на предоставяне на достъпа: xapTlleн носител
5. Разходи по предоставяне надостъпа:32.55 лв.
6. Дрг, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация:
6.1. РИОСВ-Бургас: По т.2 от заявленIlето по З.ЩОИ: Какво е въздействието на
аварията върху съседните земеделски земи, горите, Бургаско езеро (Вая), защитена зона
Бургаско езеро?Има ли настоящи опасности за населението в тази връзка? По т.3 от
заявленпето по З!ОИ: Били ли са съоръх(енията в депото проводими за отвеждане на
води и каква е процедурата за тяхната поддръжка? По т.4 от заявлението по З!ОИ:
Какво е количеството, съдържанието и къде е заустен изтеклият от депото инфилтрат
вследствие на валежите. пDавени ли са заNIервания на водопр!{емника Ii как9и са
резултатите от тях? По т.5 от заявлепIлето по З!ОИ: Избрани ли са временни
площадки за съхранение на отпадъци до възстановяване на функционalлността на
депото и къде? По т.б от заявлеlrието по З!ОИ: Какви мерки се планират и ще бъдат
изпълнени при възстановяване на депото, за да се елиNlинира риска от възникване на
подобни поражения в бъдеще?
б.2, НИМХ: По т.1 от заявленtlето по З.ЩОИ: Причини за нарушаване целостта на
Регионално депо за отладъци - Братово и неговото BpeN{eHHo затваряне.

7. Предоставена инфорплация:
7.1.

По т.1 от заявленllето по З!ОИ:

При.tини за нарушаване целостта на

Братово и неговото BpeNleHHo затваряне:

Регионално депо за отпадъци . Картен ]rtатерIIал - скIiца, впзуализпраща засегнатото от наводненпето
на 25 oKToMBpIl т.г. Регlrоrtалltо депо за отпадъци - Братово и
включваща водни обектlr ll водосборtl1
о Текстова справка за наI"l-блпзо попадащпте в обхвата на Регrtонално
депо за отпадъцп - Братово определепlI районrr под заплаха п с p}rcк от
речнш п фtорскII наводlIеrrIIя, в Плана за управлеlrIIе на plrcкa от

наводнения (ПУРН 2016-2021 г.).
7.2.По т.2 п т.4 от заявлението по З!ОИ: Какво е въздействието на аварията
върху съседните земеделски земи, горите, Бургаско езеро (Вая), защитена зона Бургаско
езеро? Има ли настоящи опасности за населението в тщи връзка? и Какво е
количеството, съдържанието и къде е заустен изтеклият от депото инфилтрат
вследствие на валежите, правени ли са замервания на водоприемника и какви са
резултатите от тях?:
о Текстова справка с резултати от проведена контролна дейност след
наводнението на 25 октомври т.г. и анализ на резултатите от
Ilзвършеното пробонабиране от повърхностни rl подземни води в района
на Регrlонално депо за отпадъцll - Братово.
Определената cyNta може да платите в касата на Басейнова дирекция ,,Черноморски район..
в гр. Варна или по сметката на !ирекцията: IBAN: BG02 ТТВВ 9400 Зl24 З|7З 88, BIC ТТВВ
ВG 22, ,,SG ЕксПРЕсБАнК", гр. Варпа. Неплащаrrето на разходите се счита за отказ от
желаната информация от страна на заJIвителя.
ЦЭСТОЯЩОТО РеШенИе }.{оже да се обrкз-пва- цо реда чз .АдплчнIлстратIaвIIсIЁJцесуа.l{rня
кодекс пред АдмиIlистративен съд - Варна в 14 - дневен срок от получаването му.
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