ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
Област Благоевград; тел./факс : 07434/30 60, 31 05, E-mail: strumyani_obs@abv.bg

До : г-н Бисер Михайлов – председател на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация”ЕООД – Благоевград

Копие до:Росица Димитрова – управител на „ВиК”ЕООД
Град Благоевград

Копие до: Комисията за енергийно и водно регулиране

Декларация
От Общински съвет – Струмяни, приета на проведено редовно заседание на
31.01.2019год.

Уважаеми господин Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,
Уважаема госпожо Димитрова,
Уважаеми г-н Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране,
Уважаеми Дами и Господа - представители на общините за участие в Общото
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия,

В община Струмяни зрее обществено недоволство след 01.01.2019год., свързано с
драстичното увеличение цената на питейната вода.
До 31.12.2018 год. цената на водата за населението е 0,60 ст.на куб.м с ДДС, а от
01.01.2019 год. – 1,52 лв.на куб.м с ДДС.
Увеличението е над 250%. Това е драстично поскъпване, което на този етап притеснява
жителите на общината, голяма част от които са с ниски доходи, социално слаби,
пенсионери и няма да бъдат способни да плащат тази цена.
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Хората отправят своите въпроси до „ВиК” – Благоевград и лично до управителя – гжа Росица Димитрова относно:





мотивите за повишаване цената на водата;
причините, поради които не са проведени обществени обсъждания и допитвания до
жителите на община Струмяни и до жителите на всички населени места в обхвата
на Асоциация ВиК;
липсата на инвестиции или предвидени нищожни такива за община Струмяни в
Бизнес плана на Асоциация ВиК до 2021год.

Не на последно място като въпрос поставят социалната поносимост на цената на
водата за населението.
Липсата на реакция от страна на институциите след представяне на декларацията би
предизвикало последващи действия от страна на населението.
Общинските съветници подкрепят справедливите искания на жителите на Община
Струмяни относно драстичното и влязло в сила от 01.01.2019год. поскъпване цената на
водата, и настояват за преразглеждането и.
Декларират своята подкрепа, полагайки подписите си под тази декларация.

