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Кметът на Община Видин Герго Гергов изпрати писмо до Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“ (Управляващ орган на ОПОС 2007-2013 г.) в Министерството
на околната среда и водите, с което уведомява, че работата по проект „Рехабилитация
на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационната мрежа на
гр. Видин“ се спира временно. Причината: невъзможността за последователно
демонтиране и подмяна на наличните помпи в Канална помпена станция 5 поради високо
ниво на подпочвените води на територията на Видин и увеличен приток на
инфилтрирани води в черпателния резервоар за сух отток в станцията. Тези
обстоятелства водят до нарушаване на планираните дейности.
//
Към тази стъпка се премина, след като Изпълнителят на дейностите по
Водния цикъл ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЯ ПАНОНИЯ АКВА“ уведоми Инженера – ДЗЗД „ПК
2000-АКВА“ за възникналата ситуация. Изготвен е Констативен протокол след огледа
на място, под който стоят подписите на представители на Изпълнителя, Възложителя,
Инженера, Проектанта и на ВиК дружеството във Видин, което е асоцииран партньор
по проекта. С него се взима решение: да се спре демонтажа на помпите за сух отток;
Изпълнителят, под контрола на Инженера, да следи ежедневно притока на вода в
черпателния резервоар за сух отток и да се уведомят Възложителя и асоциирания
партньор веднага, щом намалее притока на вода в сухо време и стане възможно
последователно демонтиране на помпите; за документиране на възобновяването на
строително-монтажните работи да се подпише отделен констативен протокол от
страните, участващи в инвестиционния процес. Съставен е Акт 10 за установяване
състоянието на строежа при спиране на строителството, с опис на всички участъци.
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Писмото от Община Видин до екоминистерството се изпраща на базата на
произтичащите задължения по Договора за безвъзмездна финансова помощ и Общите
условия по него – чл. 93, ал. 1 и 2: „Бенефециентът е длъжен писмено да уведомява
Междинното звено за всяко спиране, възстановяване и/или удължаване по всеки от
договорите за възлагане на обществени поръчки, чрез които се изпълнява проекта“.
Независимо от наложеното прекъсване поради обективни причини изпълнение на
договорното споразумение, усилията ще бъдат насочени към бързо овладяване на
ситуацията, влизане в нормален режим на работа и спазване на срока за приключване
на поетите ангажименти. Кметът на Община Видин Герго Гергов изиска строг
ежедневен контрол на всички нива относно осъществяването на дейностите по Водния
цикъл.
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