ДО
Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ

Относно: Сигнал № 11683/2020 г. до омбудсмана на Република България
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
До омбудсмана постъпи сигнал за изключително тежкия режим на водоподаване в гр. Омуртаг.
Посочва се, че градът от десетки години е с режимно водоснабдяване, но положението в
момента е нетърпимо. През последните месеци вода се доставя веднъж в седмица, само за няколко
часа.
В условията на пандемия от коронавирус това поставя в риск здравето и живота на жителите
на града.
При направена справка на електронната страница на ВиК оператора се установява, че за гр.
Омуртаг от 02.11.2020 г. до изготвянето и изпълнението на проект за "воден цикъл" на силно
амортизираната вътрешна водопроводна мрежа е обявено режимно водоподаване, както следва:
събота - 3 часа/през 21 часа - едната част на града; неделя - 3 часа / през 21 часа - едната част на
града. В някои села в община Омуртаг пък вода въобще не се подава.
Междувременно, гражданите на Омуртаг излязоха на протест с искане за навременни и
адекватни мерки за преодоляване на безводието.
Стана ясно, че ВиК операторът вижда частично решение на проблема с включване на още един
водоизточник край с. Кипнилово. Поради близкото му местоположение до довеждащия водопровод,
включването му може отнеме само 24 часа. По този начин в града може да се осигури вода през
ден.
За целта Община Омуртаг и ВиК операторът се подали искане до Министерство на околната
среда и водите да разреши водовземане, но до момента нямат отговор.
Уважаеми господин Димитров,
Разбирам недоволството на хората. Положението в гр. Омуртаг и села в общината налага
спешни действия, за да се осигури вода за питейно-битови нужди на населението.
Обръщам се към Вас по компетентност за становище относно водната криза в региона.
Изразявам увереност, че вече са предприети действия за осигуряване на този така необходим
ресурс за населението. Още повече, че пандемията от КОВИД-19 изисква поддържане на добра
лична хигиена, което е немислимо без вода.
Надявам се в кратки срокове на положително решение от страна на МОСВ.

С уважение,

ДОЦ. Д-Р ДИАНА КОВАЧЕВА
ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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