ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС
ПРЕЗ МЕСЕЦ АВГУСТ 2014 Г.
№

ДАТА

1.

29.07.2014

ПОСТЪПИЛ
СИГНАЛ
Зелен телефон

2.

01.08.2014

Зелен телефон

3.

01.08.2014

Зелен телефон

4.

01.08.2014

Зелен телефон

5.

02.08.2014

Зелен телефон

СИГНАЛ

ОТГОВОРНА
ИНСТИТУЦИЯ
Замърсяване
на РИОСВ - Бургас
железобетонния пристан на
Рибарско селище в парк
„Росенец”. Катер с бургаска
регистрация
изхвърля
отпадъци в черни чували всеки
ден.
Голям мъртъв делфин във РИОСВ - Бургас
водата в к.к. „Сл.бряг”, на 150
м. навътре в морето на
централен кей.
На Централен плаж Бургас до РИОСВ - Бургас
трети
спасителен
пост
разложен труп на делфин.

Между къмпинг „Арапя” и РИОСВ - Бургас
къмпинг „Оазис”, Община
Царево умрял малък делфин.
Скъсани пясъчни лилии на РИОСВ - Бургас
Аркутино.

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
На 11.08.2014 г. е извършена проверка във
връзка с постъпилия на зелен телефон сигнал.
Не е констатирано наличие на чували с
отпадъци. Няма замърсяване на железобетонния
пристан.

При разговор със сигналоподателя се
установява, че делфинът e отнесен на 250 м
навътре в морето.
При извършената проверка се констатира, че
трупът е на морска свиня, муткур (Phocoena
phocoena). Трупът е много стар, обезцветен, с
обелена кожа. Има голямо разкъсване на кожата
и наядени вътрешности в областта на опашката.
Липсва опашен плавник. Дължина на тялото
1,10 м. без опашния плавник. На основание
чл.39, ал.2, т.4 от Закона за биологичното
разнообразие трупът се оставя на мястото, на
което е намерен.
При проверката на посоченото място не е
открит труп на делфин.
При извършената проверка на посоченото от
сигналоподателката място не са открити
откъснати екземпляри от вида пясъчна лилия.

6.

03.08.2014

Зелен телефон

В с. Синеморец, срещу хотел РИОСВ - Бургас
„Белла Виста”, до конната база
изтича мръсна фекална вода в
гората.

7.

04.08.2014

Зелен телефон

Във вилна зона „Червенка” на Община Созопол
гр.Черноморец
разлив
на
фекални води, които пълнят
водоразпределителната шахта

Обходена е плажната ивица, в която масово се
среща горецитирания вид. Не са наблюдавани
хора, берящи пясъчна лилия в нарушение на
разпоредбите на Закона за биологичното
разнообразие.
От проведен телефонен разговор с кметския
наместник на село Синеморец, общ. Царево е
уточнено, че на 03.08.2014 г. помпите на КПС
„Поляните”, разположена срещу хотел „Бела
Виста”, с. Синеморец, не са работили с пълния
си капацитет, поради частичното им затлачване
с примеси, съдържащи се в постъпващите от
околните хотели към КПС отпадъчни води. В
резултат от това е допуснато преливане на
отпадъчни води от КПС “Поляните” към
прилежащи терени в с. Синеморец. За проблема
Община
Царево
е
сигнализирала
„Водоснабдяване
и
канализация”
ЕАД,
гр.Бургас. На 04.08.2014 г. кметския наместник
на с. Синеморец е извършил проверка на КПС
„Поляните”. По негови данни, в 1400 ч. на
същата дата, на място е пристигнал екип на
„Водоснабдяване и канализация” Бургас ЕАД и
с помощта на фекална машина е започнал
почистване на затлачените помпи на КПС
„Поляните”
за
преустановяване
и
предотвратяване на по-нататъшно преливане на
отпадъчни води от КПС.
Сигналът е препратен по компетентност до
Община Созопол (респ. кметство Черноморец)
за предприемане на мерки по ЗУТ за
прекратяване нерегламентирани изпускания на

на
кръстовището
на
ул.„Централна” и ул. „Изгрев”.
На неохраняемия плаж на РИОСВ - Бургас
Иракли, на 2 км южно от
охраняемата
зона
умрял
делфин изхвърлен от морето и
започнал да се разлага.
На къмпинг „Златна рибка” до РИОСВ - Бургас
к-с „Санта Марина” тръба
излива фекалии в морето.

8.

04.08.2014

Зелен телефон

9.

04.08.2014

Зелен телефон

10.

04.08.2014

Зелен телефон

В Северна промишлена зона, РИОСВ - Бургас
гр. Бургас доганче с ранено
крило.

11.

05.08.2014

Зелен телефон

12.

05.08.2014

Зелен телефон

На 1,5 км след с. Ново РИОСВ - Бургас
Паничарево в ляво по посока
с.Маринка
ранен
малък
щъркел.
В защитена зона Поморийско Община Поморие

отпадни води.
Обходен е целия район посочен от
сигналоподателката, съвместно с експерти от
отдел „Еколоия”, Община Несебър и не е
намерен труп на делфин.
В телефонен разговор със сигналоподателя е
уточнено, че в цитирания район в Черно море
изтичат води от колектор в близост до в. с.
„Санта Марина” и до к-г „Златна рибка”,
положен при изграждане на общински път
IV90065 с цел отводняване на пътното платно.
Предходните дни преди подаване на сигнала в
района са паднали обилни валежи, водещи до
увличане на голямо количество неразтворени
вещества от дъждовната вода, вследствие на
което тя придобива мътен кафеникав цвят,
какъвто, по данни на сигналоподателя, е и
цветът на изтичащата от гореописания
дъждовен колектор вода в Черно море.
При проверката се установява, че птицата е от
вида керкенез (Falco tinnunculus), който е
защитен вид. Птицата е млада и се учи да лети.
Тя е в добро здравословно състояние. На
основание чл.39, ал.2, т.1 птицата се пуска на
свобода в подходящ район.
Проверката е извършена съвместно със
сигналоподателя. На посоченото място не е
открита птицата.
Предаден за проверка на Община Поморие.

езеро се кара кайт сърф.
Щъркел
ударен
от РИОСВ - Бургас
електрически ток в с.Дебелт.

13.

06.08.2014

Зелен телефон

14.

06.08.2014

Зелен телефон

Намерено малко птиченце на РИОСВ - Бургас
входа на къмпинг „Градина”.

15.

07.08.2014

Зелен телефон

В Стария град Несебър, до РИОСВ - Бургас
ресторант
„Глория
Мар”
умряла голяма видра.

16.

07.08.2014

Зелен телефон

17.

07.08.2014

Зелен телефон

В района на дигата на язовир РИОСВ - Бургас
„Мандра”
овчар
събира
костенурки.
Между к-г „Каваци“ и гр. РИОСВ - Бургас
Созопол, местност „Буджака”,
на
плажната
ивица
до
чадърите морето е изхвърлило
труп на делфин.

При проверката се установява, че птицата е от
вида бял щъркел (Ciconia ciconia), който е
защитен вид. Птицата има малка рана на левия
крак, която не и пречи да лети и не е влошила
общото й здравословно състояние.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се пуска на
свобода в подходящ район.
При разговор по телефона със сигналоподателя
се установява, че става въпрос за един от
видовете брегобегачи. Разяснено е на
сигналоподателя, че това е негово естествено
местообитание и са дадени указания да се
остави птицата на мястото, на което е намерена.
Намерената видра е мъртва, в напреднал стадий
на разлагане. Видрата е защитен вид, включен в
Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР).
На основание чл. 39 (2), т. 4 от ЗБР трупът се
оставя на мястото, където е намерен.
При извършената проверка в посоченото лице
не са открити костенурки, нито части от тях.
Намереният труп на делфин е дълъг 2 метра, без
липсващи части, подут от престоя във водата.
Екземплярът е от вида афала (Tursiops
truncatus), защитен вид, включен в Приложение
2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР). На основание чл. 39 (2) т. 4 от ЗБР,
трупът се оставя на мястото, където е намерен.
За него е уведомен отдел „Екология”, общ.

18.

08.08.2014

Зелен телефон

В с. Маринка
паднало от гнездо.

щъркелче РИОСВ - Бургас

19.

08.08.2014

Електронна
поща

20.

08.08.2014

Зелен телефон

Пред хотел „Славянски” и РИОСВ - Бургас
„Белвю” в к.к. „Слънчев бряг”
снимки с маймунка вечер след
19,30 ч.
Вечер в к.к. „Сл.бряг” пред РИОСВ - Бургас
хотел „Белвю” атракция с
животни.

21.

08.08.2014

Зелен телефон

Бедстващо малко кукувиче в РИОСВ - Бургас
гр.Бургас, кв. „Д.Езерово”

22.

08.08.2014

Зелен телефон

Мазно петно в морето на плаж РИОСВ - Бургас
„Нестинарка”.

Созопол, която има издадено разрешително
№581/19.05.2014г. на МОСВ да ползва
изключение от забраните по чл. 38 (1) т. 5 от
ЗБР да бъдат вземани от мястото, където са
намерени мъртви екземпляри от 3-те вида
делфини в Черно море, с цел да бъдат
премествани и обезвреждани.
Птицата е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia).
Млада е и е паднала от гнездото при опит да
полети. Тя е в добро здравословно състояние.
На основание чл.39, ал.2, т.1 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се пуска на
свобода.
При проверката се констатира, че пред хотел
„Белвю” в к.к „Слънчев бряг” се прави атракция
и се излага на крайбрежната алея пред хотела
маймунка от разред Примати (Primates), род
зелена морска котка (Chlorocebus).
Маймунката е отнета, на нарушителя е съставен
акт
за
установеното
административно
нарушение.
При проверката се установява, че птицата е от
вида черен бързолет (Apus apus). На основание
чл.39, ал.2, т.1 от Закона за биологичното
разнообразие птицата се пуска на свобода в
подходящ район.
При проверката не е констатирано наличие на
мазни петна на плажната ивица и/или в
прилежащите морски води на морски плаж
„Нестинарка”, нито изтичане и заустване на
отпадъчни води в Черно море Не се наблюдава
„опалесценция” или наличие на „нефтен филм”

23.

11.08.2014

Зелен телефон

Щъркел със счупено крило в с. РИОСВ - Бургас
Тръстиково, Община Камено.

24.

11.08.2014

Зелен телефон

25.

11.08.2014

Зелен телефон

В ПЗЦ „Пода” е занесен РИОСВ - Бургас
щъркел с наранено крило.
Ранен щъркел на 6 км от к-с РИОСВ - Бургас
„М.Рудник”, на главния път
Бургас - Средец.

в прилежащите морски води. На места морската
вода е с кафеникаво оцветяване.
Установено е, че кафеникавото оцветяване на
морската вода се дължи на втичащите се води от
водосборно дере, вливащо се в прилежащите
морски води на морски плаж „Нестинарка”.
Непосредствено преди проверката е паднал
обилен дъжд, причинил размътване на водата в
дерето, поради което в момента на проверката
тече и се влива в Черно море кафява, кална
вода.
При извършена на същата дата планова
проверка на КПС „Нестинарка”, разположена до
морски плаж „Нестинарка” е установено, че в
КПС работят и двете налични помпи. За нея
няма изграден авариен преливник, нито има
изведени
колектори
или
изтичащи
непречистени отпадъчни води от КПС
„Нестинарка” към преминаващото в близост
водосборно дере, вливащо се в Черно море.
При проверката се установява, че птицата е бял
щъркел (Ciconia ciconia). Тя е със счупено ляво
крило и се нуждае от медицинска помощ. На
основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се изпраща
за лечение в Спасителен център за диви
животни гр. Стара Загора.
Птицата е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia).
По време на транспортирането птицата умира.
Птицата е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia).
Има рана на главата и на гърба. При
транспортирането птицата умира.

26.

11.08.2014

Зелен телефон

27.

12.08.2014

Зелен телефон

28.

12.08.2014

Зелен телефон

29.

13.08.2014

Зелен телефон

Ранен щъркел в центъра на РИОСВ - Бургас
с.Каменар.
В района на с. Ливада, РИОСВ - Бургас
Община Камено има щъркел
със счупен крак.

В к-с „Изгрев” между бл.23, 29 РИОСВ - Бургас
и
„Лидл”
миризма
на
нефтопродукти.
В гр. Черноморец, до ул. РИОСВ - Бургас
„Морска” се стичат фекални
води от плажа към морето.

Птицата е от вида бял щъркел (Ciconia ciconia).
При проверката птицата излита без проблеми.
При проверката се установява, че птицата е от
вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Щъркелът е
възрастен и е получил изгаряне на единия крак,
вследствие на което се нуждае от медицинска
помощ. На основание чл.39, ал.2, т.2 от Закона
за биологичното разнообразие птицата се
изпраща за лечение в Спасителен център за
диви животни гр. Стара Загора. В района на
с.Ливада са открити 6 мъртви птици от вида бял
щъркел, всичките загинали от токов удар и
паднали на отстояние до един метър от
стълбовете на далекопровода. На основание
чл.39, ал.2, т.4 от Закона за биологичното
разнообразие птиците се оставят на място.
Проведен е разговор по телефона и е извършена
проверка на място. Не е констатирано наличие
на миризма на нефтопродукти.
Извършена е проверка на територията на
морски плаж „Черноморец” – под заведение
„Морско око”. В момента на проверката на
територията на плажа няма изтичане на води,
има следи от изтичане на битово - фекални води
на плажната ивица и слаба специфична
миризма. Над ивицата е разположена шахта,
която видимо е преливала.
По данни на представителя на кметство
Черноморец и помпиера на КПС - Черноморец
сутринта около 8.00 ч. в едната помпа на КПС
постъпват твърди непреработени отпадъци, в
резултат помпата спира да работи. Предприети

30.

13.08.2014

Зелен телефон

До ресторант „Океан” в РИОСВ - Бургас
гр.Бургас е намерен алпийски
бързолет.

31.

14.08.2014

Зелен телефон

32.

14.08.2014

Зелен телефон

33.

15.08.2014

Зелен телефон

34.

15.08.2014

Зелен телефон

Мъртъв, малък делфин, който
предстои да бъде изхвърлен на
плажа в Иракли.
В с. Меден Рудник последните
няколко дни около 8-9 часа
миризма на сяра.
На пътя между гр. Каблешково
и с.Тънково има щъркел с
ранен крак.
В гр. Средец е намерен бял
щъркел със счупено крило.

35.

15.08.2014

Зелен телефон

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

РИОСВ - Бургас

Умрял делфин между Равда и РИОСВ - Бургас

са мерки за подмяна на помпата и за този
период е допуснато изтичане на битово фекални води от преливника на КПС към плажа.
В момента на проверката в КПС има една
работеща помпа, втората е дадена за ремонт.
Водата в морето е с естествен цвят и мирис.
При проверката се установява, че птицата е от
вида черен бързолет (Apus apus). Птицата е
новоизлюпено малко, което е било намерено
паднало на земята. Бързолетът се нуждае от
доотглеждане. На основание чл.39, ал.2, т.2 от
Закона за биологичното разнообразие птицата
се изпраща за доотглеждане в Спасителен
център за диви животни гр. Стара Загора
Делфинът е във водата и не може да бъде
установен вида му.
Извършена е проверка на 19.08.2014 г. в
цитирания район. Не е констатирано наличие на
миризма на сяра.
При проверката птицата не е открита.

При проверката е констатирано, че птицата е от
вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Щъркелът е
със счупено крило и е в много лошо
здравословно състояние, нуждае се от
медицинска помощ. На основание чл.39, ал.2,
т.2 от Закона за биологичното разнообразие
птицата се изпраща в Спасителен център за
диви животни гр. Стара Загора.
При проверката не е установен видът на

Несебър до пост №6.

36.

18.08.2014

Зелен телефон

Три ранени пеликана в кв.
„Д.Езерово”.

37.

18.08.2014

Зелен телефон

Ударен щъркел от локомотив в
локомотивно депо Бургас.

38.

18.08.2014

Зелен телефон

Фекална
кола
изхвърля
съдържанието си в канал до
к-с „Марая” в гр.Царево.

делфина, тъй като трупът е в напреднала фаза на
разлагане. На основание чл.39, ал.2, т.4 от
Закона за биологичното разнообразие трупът се
оставя на място.
РИОСВ - Бургас
При проверката не са открити ранени птици, но
са открити три мъртви пеликана (Pelecanus
onocrotalus), които са защитен вид. Птиците са
под 2 стълба на електропровод, който
преминава покрай северозападната част на
квартала в направление северозапад- югоизток.
На основание чл.39, ал.2, т.4 от Закона за
биологичното разнообразие птиците се оставят
на място.
РИОСВ - Бургас
При проверката е установено, че птицата е от
вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Блъсната е от
локомотив в локомотивно депо в гр. Бургас.
Щъркелът е с открита рана и със счупен крак
при тазобедрената става. На основание чл.39,
ал.2, т.2 от Закона за биологичното
разнообразие птицата се изпраща за лечение в
Спасителен център за диви животни гр. Стара
Загора. При транспортирането до автогарата
птицата умира.
РИОСВ – Бургас, С писмо с изх.№ 5889/19.08.2014 г. сигналът е
Община Царево
препратен до кмета на Община Царево за
незабавна проверка и процедиране по
компетентност. С писмо вх.№ 5889/26.08.2014 г.
кмета на Община Царево уведомява, че
служители на общината са извършили проверка
на канала до комплекс „Марая” гр.Царево.
Установено е, че на мястото, където е било
спряно МПС с рег.№ А0825 КВ, не са се

39.

19.08.2014

Зелен телефон

В Сл.бряг след 17 часа пред РИОСВ - Бургас
хотел „Хевън” и „Белвю” и
пред лунапарка зад дискотека
„Айсберг” снимки с маймуна,
змия и крокодил.

40.

19.08.2014

Зелен телефон

В Обзор, до к-с
„Йо РИОСВ - Бургас
България” щъркел с откъснат
крак.

41.

19.08.2014

Зелен телефон

В Поморие е намерена малка РИОСВ - Бургас
птичка (бързолет), паднала на
земята.

42.

20.08.2014

Зелен телефон

43.

20.08.2014

Зелен телефон

В гр.Несебър до гробищата е РИОСВ - Бургас
намерен болен щъркел.
В гр.Несебър на входа на Община Несебър
стария град на десния тротоар
има павилион за прясна риба.
Мръсната вода се изтича

изливали битово-фекални води, а са се
източвали такива от септичната яма на хотелски
комплекс „Марая”. Септичната яма на комплекс
„Марая”,
съгласно
проект
(заварено
положение), се намира извън неговите граници.
Дадено е предписание да се представи в отдел
„Екология”, Община Царево договор и фактури
за почистване на септичната яма от собственика
на МПС с рег.№ А0825 КВ, в срок до 22.08.2014
г.
При проверката е констатирано, че пред хотел
„Белвю” в к.к „Слънчев бряг” се прави атракция
и се излага на крайбрежната алея пред хотела
маймунка от разред Примати (Primates), род
зелена морска котка (Chlorocebus).
Маймунката е отнета, на нарушителя е съставен
акт
за
установеното
административно
нарушение.
След проведен телефонен разговор със
сигналоподателя относно поведението на
щъркела става ясно, че птицата си е почивала на
един крак.
Птицата е донесена в сградата на РИОСВБургас и е от вида черен бързолет (Apus apus).
Млада е. Птицата почива 2 часа след като е
донесена.
При проверката се констатира, че птицата е
отлетяла.
С писмо изх. № 5922/20.08.2014 г. сигналът е
препратен на кмета на град Несебър за
незабавна проверка и процедиране по
компетентност. С писмо вх. №5922/26.08.2014 г.

директно в морето, тече по
самия тротоар.

44.

20.08.2014

Зелен телефон

В края на с. Рудник, до пътя в РИОСВ - Бургас
посока Брястовец е намерен
щъркел, който не може да
лети.

45.

21.08.2014

Зелен телефон

46.

22.08.2014

Зелен телефон

В местността „Пода”, на 200 м РИОСВ - Бургас
преди
бензиностанция
„Петрол”,
на
пътя
до
мантинелата има ударен от
кола щъркел.
На плажа в гр. Св.Влас от РИОСВ - Бургас
хотел
„Св.Георги
Палас”
надолу към морето се изливат
фекалии.

кметът на град Несебър информира за
резултатите от проверката: имало е авария –
запушена шахта, намираща се на тротоара на
гореописаното място (посочено в сигнала). В
резултат на намесата на ВИК гр. Несебър
изтичането на отпадъчните води по уличното
платно и тротоар е преустановено.
При проверката е констатирано, че птицата е от
вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Щъркелът е
във видимо добро здравословно състояние и
прелита на малки разстояния. На основание
чл.39, ал.2, т.4 от Закона за биологичното
разнообразие птицата се оставя на място.
По данни на сигналоподавателя птицата е
причинила ПТП, но при проверката птицата не е
намерена.

С писмо изх. №5985/22.08.2014 г. сигналът е
препратен до кмета на гр. Свети Влас за
незабавна проверка и процедиране по
компетентност. С писмо вх. №5985/28.08.2014 г.
кметът на гр. Свети Влас уведомява за
предприетите
действия.
Установено
е
запушване на шахта, собственост на „ВиК“ ЕАД
в близост до хотелски комплекс „Роял бей” към момента на проверката е имало екипи на
ВиК работещи по отпушване на трасето между
две шахти, което е било затлачено с чакъл,
камъни и земни маси вследствие на падналите
валежи. В района не е констатирано изливане на
фекалии. След отстраняване на проблема

47.

26.08.2014

Зелен телефон

Забулена сова с ранено крило РИОСВ - Бургас
в „Шато Медово”, с. Медово.

48.

27.08.2014

Зелен телефон

Миризма
на
ацетон
от РИОСВ - Бургас
боядисване на леки коли в
с.Маринка.

49.

27.08.2014

Зелен телефон

50.

28.08.2014

Зелен телефон

Щъркел със счупено крило във РИОСВ - Бургас
вилната зона на с.Банево.
На пътното платно в Китен РИОСВ - Бургас
пред хотел „Грийн Палас”
ранен опосум.

51.

29.08.2014

Зелен телефон

52.

29.08.2014

Зелен телефон

Казан
за
ракия
в РИОСВ - Бургас
гр.Каблешково
изхвърля
мръсни води в улична шахта.
В гр.Бургас, кв. „Банево” РИОСВ - Бургас
преди
стопанския
двор
щъркел, който не може да лети

служител от кметството е разговарял със
сигналоподавателката като подробно и е
обяснена възникналата ситуация.
Птицата е от вида Забулена сова (Тyto alba) и е
намерена на разклона на село Медово, община
Поморие. Птицата е с ранено крило и се нуждае
от медицинска грижа.
На основание чл. 39, ал. 2, т.2 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се изпраща
за лечение в Спасителен център за диви
животни гр.Стара Загора.
Извършена е проверка на място в с. Маринка,
заедно с представител на кметството в
с.Маринка, Община Бургас. Установено е, че
автосервизът не работи. Извън автосервиза на
площадката около него няма видими следи от
извършване на дейност. Сигналоподателят не
присъства на проверката.
При разговор по телефона със сигналоподателя
е установено, че птицата е отлетяла.
При проверката е установено, че раненото
животно е белка (Martes foina). Белката е в
изключително тежко състояние, агония, краката
са напълно премазани, почти не диша.
Преместена е на подходящо място, на което не
пречи на движението.
Предстои проверка по сигнала.

При проверката е констатирано, че птицата е от
вида бял щъркел (Ciconia ciconia). Птицата е с
маркировка тип затворен орнитопръстен с

и има пръстен на крака.

53.

29.08.2014

Зелен телефон

№HN609, във видимо добро състояние и няма
наранявания.
На основание чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за
биологичното разнообразие птицата се пуска в
подходящ район.
В Поморийско езеро в близост РИОСВ – Бургас, Изпратени са писма до 4 клуба по водни
до Посетителския център се Община Поморие спортове в гр. Поморие и до Община Поморие
кара кайт и уиндсърф.
за запознаване със забранителния режим на ЗМ
„Поморийско езеро” и ЗЗ „Поморийско езеро”.

