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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1334/2008, внесена от Васил Кадринов, с българско гражданство, 
подкрепена с 509 подписа, относно замърсяването с метали на водата и 
почвата в българското село Поибрене

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от сериозното замърсяване с метали на почвата и 
питейната вода в българското село Поибрене. Вносителят посочва, че става дума за 
веществата арсеник, мед, кадмий и други тежки метали, които застрашават здравето на 
местните жители, особено на децата. Замърсяването на земеделската земя в областта не 
позволява на фермерите да се издържат с производството си и вносителят на петицията 
призовава за намесата на Европейския парламент.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 23 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

В петицията се описва замърсяването с тежки метали на питейната вода и почвата в 
село Поибрене (община Панагюрище, окръг Пазарджик, България). Вносителят на 
петицията изразява загриженост за здравните последици от това замърсяване и 
настоява за:

- идентифициране на източниците на замърсяването и предпазване от бъдещо 
замърсяване;
- рекултивиране на замърсената земя;
- обезщетяване на жителите на селото за нанесените щети върху собствеността им и  
здравето им.
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Описаното в петицията замърсяване, според българските органи, е резултат от 
предишни промишлени дейности (минна промишленост, извличане и преработка на 
мед) на предприятия в басейна на местната река, която е част от басейна на река 
Марица. Тези минали дейности са довели до замърсяване на подземните и 
повърхностните води, включително тези, използвани за снабдяване с питейна вода на 
село Поибрене.

Приложимото законодателство на ЕС включва:

a)   за качеството на питейната вода -  Директива относно качеството на водите, 
предназначени за консумация от човека1;
б)   за качеството на водната среда (качеството на речната и подземната вода) -
Директива за установяване на рамка за действията на Общността в областта на 
политиката за водите2 .

Що се отнася до замърсяването на почвата, не съществува общностно законодателство 
за качеството на почвата или за отстраняване на последиците от замърсяването на 
почвата. През 2006 г. Комисията предложи директива за създаване на рамка за защита 
на почвата и за изменение на Директива 2004/35/EО3. След първото четене от страна на 
Европейския парламент обаче Съветът все още не е определил обща позиция4.

По отношение на щетите върху собствеността или човешкото здраве не съществува 
приложимо законодателство на ЕС, което да предвижда обезщетяване.

По отношение на качеството на питейната вода Директивата относно качеството на 
водите, предназначени за консумация от човека, определя поредица от задължения:

- норми за качество на питейната вода, доставяна на потребителите, inter alia за 
металите, посочени в петицията (арсеник, мед, кадмий);

- редовно наблюдаване на качеството на питейната вода и предоставяне на 
потребителите на информация за качеството на питейната вода;

- в случай на неспазване на нормите за качество, мерки за ограничаване на 
потреблението, информиране на засегнатите потребители и действия за 
отстраняване на последиците.

След като проверката е показала повишени стойности на арсеник (около 20 μg на литър 
при гранични стойности 10 μg на литър), органите са информирали потребителите, 
наложили са ограничения върху потреблението (водата да не се използва за пиене и 
приготвяне на храна), доставили са питейна вода с цистерни и са започнали да 
планират алтернативно водоснабдяване. Според най-новите данни от  проверката 
количеството арсеник в питейната вода е намаляло от около 20 μg на литър до 13 μg на 

                                               
1 Директива 98/83EО, ОВ L330, 5.12.1998 г.
2 Директива 2000/60/EО, ОВ L327,  22.12.2000 г.
3 COM(2006)232 от 22.9.2006 г.
4 Съобщение за пресата на Съвета от 2.12.2007 г.: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/07/286&format=HTML&age
d=0&lg=en&guiLanguage=en
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литър; въпреки това стойностите са все още 3 μg на литър над нормата съгласно 
Директивата за питейната вода. Стойностите на другите параметри са в рамките на 
нормалното съгласно Директивата за питейната вода.

Разработен е проект за водоснабдяване от близък източник (който отговаря на нормите 
за качество на Директивата за питейната вода), процедурата по възлагане и получаване 
на разрешително е финализирана и е осигурено финансиране от страна на 
правителството. Строителството вече е започнало и съгласно информация от 
българските власти се предвижда да приключи до средата на 2009 г.

Що се отнася до качеството на водната среда (качеството на речната и подземната 
вода), съгласно член 5 от Рамковата директива за водите българските органи са 
идентифицирали редица водоизточници в басейна на река Марица като понастоящем 
неотговарящи на екологичните норми  („рискуващи да не отговорят на екологичните 
норми“). Разработваните понастоящем планове и програми съгласно Рамковата 
директива за водите:

ще трябва да включват всеобхватен анализ на наблюдаваното замърсяване на водите
(включително замърсяване с метали) и мерки за отстраняване и превенция, необходими 
за постигане на екологичната цел „добро състояние“ като правило за всички води до
2015 г.;
ще трябва да се разработват с публично участие - с граждани, общини, заинтересовани 
лица и НПО;
трябва да бъдат представени до 22 декември 2009 г.. 

Комисията ще разгледа внимателно тези планове и програми, за да гарантира, че 
отговарят на Директивата.

По отношение на питейната вода, съществува правно задължение гражданите да се 
снабдяват с питейна вода, която отговаря на Директивата за питейната вода. Взетите 
мерки (забрана водата да се използва за пиене и за приготвяне на храна; доставяне на 
питейна вода с цистерни; строителна дейност с цел снабдяване с отговаряща на 
нормите питейна вода от съседен източник) съответстват на задълженията по член 8 от 
Директивата за питейната вода;

По отношение на качеството на водната среда (качество на речната и подземната вода)
българските органи ще имат задължението в плановете и програмите съгласно 
Рамковата директива за водите, представени до 22 декември 2009 г., да разработят 
необходимите мерки, за да поправят положението. Комисията ще разгледа внимателно 
тези планове и програми, за да провери дали спазват Директивата;

Що се отнася до качеството на почвата и замърсяването й от предишни промишлени 
дейности, Комисията няма правно основание за намеса;

По отношение на компенсациите за нанесени щети върху собствеността или за 
причинен риск за здравето, Комисията няма правно основание за намеса. Въпреки 
подобното национално законодателство Директивата относно екологичната 
отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните 
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щети1 изрично изключва от сферата на приложението си щети, причинени от емисии, 
събития или инциденти, настъпили преди 30 април 2007 г., както и всички 
„традиционни“ щети като телесна повреда, икономическа загуба и повреждане на 
собственост. Следователно вносителите на петицията би следвало да се обърнат към 
компетентните български съдилища и органи.

Замърсяването на водата в Поибрене също така беше предмет на въпроси с искане за 
писмен отговор E-6420/07 и E-4187/08, внесени от членовете на ЕП г-жа de Groen-
Kouwenhoven и г-жа Kallenbach.

                                               
1 Директива 2004/35/ЕО, ОВ L143, 30.4.2004 г.


