
Здравко Димитров

Чрез Председателя на Общински съвет Пловдив

Александър Държиков

ПИТАНЕ

Уважаеми г-н Димитров,

Преди няколко дни група граждани ме информираха за един огромен проблем, 
който е на път да се превърне в бедствие, екологична катастрофа или смъртоносен 
инцидент!

Посетих мястото лично и видях с очите си мащаба на проблема - огромен.

5 жилищни блока в квартал Изгрев, находящи се на улица Крайна (може да ги видите 
на снимките) са потънали във вода. Мазетата на всички входове от споменатите 
блокове са пълни с вода която прелива и излиза на улиците в района (фекална вода 
идваща от обратните води и чиста вода изтичаща от скъсани тръби и нарушена цялост 
на трасето) в следствие на което:

1 .Хиляди литри чиста питейна вода се излива на улиците Крайна, Батак и Сокол, вода 
която предизвиква неудобство у гражданите, НО по-важното вода която може да бъде 
ползвана целесъобразно, а в случая гражданите на Пловдив заплащат за да бъде 
изливана на пътя.

2.В следствие на корозиращото въздействие на водата върху бетона, във всеки един 
момент някой от горе упоменатите жилищни блокове може да се срути и да загинат 
стотици живеещи там !!!

3.С наличието на силно замърсени и фекални води, изливащи се на улицата 
предпоставките за развитие на редица болести и зарази са на лице. Вече има 
констатирани няколко заболявания, които може да са предизвикани от изключително 
замърсената среда, в която живеят хората там.

Питането ми ще бъде адресирано към кмета на Община Пловдив и към директора на 
ВиК, защото проблема касае и двете институции.



1.Запознати ли са компетентните органи и лица от Община Пловдив с проблема?

2.Има ли предприети действия за отстраняване на проблема?

3.Кой ще бъде отговорен ако някой от блоковете се срути и загинат хора?

Ще изчакам за вашите отговори 14 дни и ако никой не е предприел действия за 
решаване на проблема, стартираме събирането на подписка (придружена със снимков 
материал) за отстраняване на проблема, която ще бъде адресирана до:

Политическите лидери: Бойко Борисов, Кирил Петков, Корнелия Нинова, Христо 
Иванов, Мустафа Карадайъ.

Президента на Република България Румен Радев.

Омбудсмана на Република България Проф. Д-р. Диана Ковачева

Български Хелзински Комитет.

„Human Rights Watch“

Организацията на Обединените Нации

European Ombudsman Emily O’Reilly

След тези 14 дни ако никой не е предприел действия за решаване на проблема ще 
бъдат информирани медиите:

BTV, NOVA TV, Канал 1, Евроком, Капитал, Дневник, Дарик радио и Свободна 
Европа.

03.11.2022.
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