Край на наводненията, търси се фирма да чисти „Вая 2“
Още един от ангажиментите, поети от областния управител Вълчо Чолаков, е на път да
бъде изпълнен. В началото на мандата си бургаският губернатор обеща да реши 20годишния проблем с наводненията в района на канала, свързващ езерото „Вая” и „Черно
море”. Към онзи момент това изглеждаше невъзможно, с оглед липсата на финансови
средства. Днес решението на проблема е факт. Ежегодните наводнения на пътя
Бургас-Созопол, залетите имоти, индустриални помещения и търговски складове, жалбите и
сигнали от потърпевшите в този участък на Бургас ще останат окончателно в миналото след
като преди дни Вълчо Чолаков и каймаканина на Енез, Турция – Елиф Чанан положиха
подписите си под проект, с който ще се финализира почистването на съоръжението.
Проектът е на стойност 399 470, 42 евро, от тях 221 690,32 евро са предвидени за дейности,
изпълнявани от бургаската администрация. В тези средства освен почистването на канала са
включени и редица кампании насочени към почистване на отпадъци и подобряване на
околната среда. Срокът за реализиране на проекта е 2 години, а към настоящия момент
експерти от Областна администрация Бургас подготвят обществена поръчка за избор на
изпълнител, който да се справи с голямото количество битови и растителни отпадъци,
затлачвали с години съоръжението. От фирмата изпълнител ще се очаква да почисти близо
260 м., като територията е с голяма широчина, а водният поток образува водно огледало със
значителна площ. Изграждане на обслужващ път също ще бъде част от изискванията към
изпълнителя. Припомняме, че през изминалата година отново по проект бе почистен
половината от канала Вая (375м.), което значително подобри проводимостта на водите и
намали риска от наводнения. Областният управител търсеше финансиране, за да реализира
втората част от проекта. Финансирането вече е факт, а дейностите стартират веднага щом
бъде избрана фирмата - изпълнител. Областна администрация Бургас е сред малкото
областни администрации в страната, които реализират проекти от такъв мащаб. В рамките на
две години това е вторият строителен проект, който институцията ще реализира, с което
показа, че независимо от липсата на собствено финансиране и достатъчен административен
капацитет може успешно да управлява такива проекти. Сред близо 130 проекта от цялата
страна за новия програмен период по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег
- ИПП България – Турция 2014 – 2020, проектът на бургаската областна администрация е бил
класиран на 3 място, в своята област.
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