Да си върнем държавата
ДНЕС!

София 1000
ул. Цар Калоян 6, офис 218
Тел.: 02 843 53 56
Web: www.dnes-bg.org
e-mail: office.dnes.bg.org@gmail.com

ДО
РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ НА
НАЦИОНАЛНО НИВО РАБОТОДАТЕЛСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ – АИКБ, БСК, БТПП И КРИБ

ОТНОСНО: Протест на 29 юли 2015 г. срещу увеличението на енергийните цени от 1 август 2015 г. и за
реформи в енергетиката

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Обръщам се към Вас с подкрепа на анонсирания от Ваша страна национален протест на 29 юли
2015 г. за реформи в енергетиката и срещу увеличението на цените на ел. енергията от 1 август 2015 г.
Преодоляването на дисбалансите и злоупотребите в енергийния сектор, и намаляването на
ценовия натиск върху потребителите е ключов проблем, по който Гражданско движение „ДНЕС“ работи
от 2010 г., когато организира и внесе в Народното събрание подписка „Срещу произвола на
монополите“. Подписката беше проведена съгласно Закона за прякото участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление, а с подписи в нея се включиха над 700 000 граждани от
цялата страна. Въпреки тази широка гражданска подкрепа и усилията които положихме преди и след
внасянето й в НС, българските парламентаристи изпълниха пренебрежимо малка част от включените в
нея искания.
През 2011 г. „ДНЕС“ създаде поетапно национална мрежа от приемни за безплатна правна помощ и
консултации за гражданите. Ежегодно постъпват хиляди сигнали и жалби. Завеждат се стотици дела, от
които приблизително 90% приключват в полза на жалбоподателите. До момента приемните са посетени
от над 27 000 граждани, които в 60% от случаите се жалват срещу естествените монополисти (40% са
срещу топлофикация, 27% - срещу мобилните оператори, 21% - срещу елекроразпределителните
дружества и 12% - срещу ВиК).
Във връзка с горното, изразяваме готовност да се включим в протеста на 29 юли т.г. Важно е да
отбележим, че „ДНЕС“ има добре развита регионална структура с над 120 местни и общински
организации, които се ползват с авторитет сред гражданите на съответните райони. Подробна
информация за дейността на „ДНЕС“ в национален и регионален план е публикувана на нашата
интернет страница – www.dnes-bg.org.

С уважение,
Анжелика Цокова
Председател на Координационния съвет на ГД „ДНЕС“
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