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До  
Г-н  Министър -председателя  на  Република  България  

Г-н  Минисrьра  на  МРРБ  

До  Г-жа  Омбудсмана  на  Република  България  

До  
Г-н  Областния  управител  на  Област  Кюстендил  

До  
Г-да  народните  представители  от  1 О -ти  МИР  

До  
Г-н  Управителя  на  „Кюстендилска  вода" ЕООД  гр .Кюстендил  

ОБРЪЩЕНИЕ  
от  Общински  съвет  Кочериново , прието  с  Решение  на  заседание  на  

Общински  съвет  Кочериново  проведено  на  01.09.2017 г . 

Уважаеми  Господа , 
За 	пореден 	път , 	изразяваме 	негодуванието 	си 	от  

незаконосъобразното  бездействие  на  ръководството  на  „Кюстендилска  
вода" ЕООД  гр .Кюстендил , по  отношение  водоснабдяването  на  населените  
места  в  Община  Кочериново . 

Смятаме , че  липсва  главно  воля , както  и  знания  и  умения  за  
решаване  на  проблема . Въпреки  обещанията  на  ръководството  на  
„Кюстендилска  вода" ЕООД  гр .Кюстендил  от  години , включително  и  от  
Управителя  на  „Кюстендилска  вода" ЕООД  гр .Кюстендил  вчера  на  
организираното  от  жители  на  Община  Кочериново  протестно  събрание , 

проблемът  не  е  решен , нещо  повече , обявеният  режим  на  водоподаване  не  
се  спазва , като  за  жителите  на  Община  Кочериново  и  за  нас  общинските  
съветници  остава  убеждението , че  спирането  на  водоподаването  след  
протеста  е  наказателна  мярка  на  проявената  гражданска  позиция . 

Уважаеми  Господа , 
Според  жители  на  Община  Кочериново , жителите  на  Община  Рила  

са  привилигировани . На  същите  не  се  поставят  водомери , макар , че  в  



Наредба  е  записано , че  това  се  допуска  по  изключение , на  жителите  на  
Община  Рила  не  се  извършват  проверки  за  незаконно  свързване  към  
водопроводната  мрежа , както  и  на  много  места  в  довеждащите  
водопроводи  са  направени  байпаси , с  които  лица  без  правомощия  
пренасочват  водните  количества  единствено  към  живеещите  в  Община  
Рила . 

цважаеми  Господа , 
Днес  поредното  заседание  на  Общински  съвет  Кочериново  беше  

проведено  извън  залата  за  заседания , с  което  действие , ние  изразяваме  
подкрепата  на  исканията  на  живеещите  в  Община  Кочериново . 

Тъй  като  на  5.9.2017 г . от  17.30 ч . ще  се  проведе  извънредно  
заседание  на  Общински  съвет  Кочериново  с  една  единствена  точка , а  
именно : „Приемане  на  решение  за  решаване  проблемите  с  водоподаването  
в  Община  Кочериново ", Ви  каним  да  присъствате  на  същото . 

В  случай , че  не  уважите  поканата  ни  ще  смятаме , че  проявявате  
безотговорност  към  проблема . Информирани  сме  от  граждани , че  в  
случай , че  проблема  не  бъде  решен  незабавно  същите  ще  предприемат  
нови  по -драстични  протестни  действия  в  по -големи  мащаби , включващи  
блокиране  на  пътя  за  Рилски  манастир , главен  път  Е  79 и  автомагистрала  
„Струма ". 
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Председател  на  ОбС  Кочериново : 
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