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Въпрос с искане за устен отговор  O-000001/2020
до Комисията
Член 136 от Правилника за дейността
Tanja Fajon (S&D), Ádám Kósa (PPE), Janusz Lewandowski (PPE), Dimitrios Papadimoulis 
(GUE/NGL), Stelios Kouloglou (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Romana Tomc (PPE), 
Ernest Urtasun (Verts/ALE), Martina Michels (GUE/NGL), Annie Schreijer-Pierik (PPE), Kateřina 
Konečná (GUE/NGL), Milan Zver (PPE), Monika Beňová (S&D), Viktor Uspaskich (Renew), Clare 
Daly (GUE/NGL), Loucas Fourlas (PPE), Ljudmila Novak (PPE), Miroslav Číž (S&D), Marie 
Toussaint (Verts/ALE), Jackie Jones (S&D), Peter Pollák (PPE), Robert Hajšel (S&D), Tudor 
Ciuhodaru (S&D), Radan Kanev (PPE), Mircea-Gheorghe Hava (PPE), Petros Kokkalis 
(GUE/NGL), Stanislav Polčák (PPE), Michal Wiezik (PPE), Franc Bogovič (PPE), Vladimír Bilčík 
(PPE), José Ramón Bauzá Díaz (Renew), Dennis Radtke (PPE), Róża Thun und Hohenstein 
(PPE), Martin Hojsík (Renew), Traian Băsescu (PPE), Maria Walsh (PPE), Luke Ming Flanagan 
(GUE/NGL), Mick Wallace (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Marc Botenga (GUE/NGL), 
Seán Kelly (PPE)

Относно: Криза с водата в България

През последните години бяха инвестирани стотици милиони евро, включително значителни 
средства от европейски фондове, в инфраструктурата на България за водоснабдяване. През 
2019 г. почти 130 000 български граждани нямаха достъп до питейна вода по време на 
коледните празници и бяха подложени на воден режим, който става все по-строг, и без да има 
изгледи за разрешаване на кризата. Те са изправени пред непосредствени рискове за здравето 
и дългосрочни икономически заплахи.

Това не е последица от природно бедствие, а е резултат от дългогодишното източване на 
питейна вода за нуждите на промишлеността в един от най-големите градове в България – 
Перник. Това източване продължава от месеци въпреки постоянно намаляващите нива на 
единствения водоизточник на града – язовир „Студена“.

При все това проблемът с Перник не е изолиран. Гражданите на 10-ия най-голям град в 
страната – Шумен – живеят от десетилетия без достъп до питейна вода. На практика същото 
важи и за Варна, третия по големина град и центъра на туристическата индустрия. За 
съжаление изброяването на градовете и селата без достъп до питейна вода ще отнеме твърде 
много страници.

Достъпът до питейна вода е право на гражданите на ЕС. Той е предмет на европейска 
гражданска инициатива и е изрично признат с Резолюция 64/292 на Общото събрание на ООН 
от 28 юли 2010 г. Нарушаването на това право и неефективното разходване на европейските 
средства не са проблеми, които се отнасят изключително до Перник или до България. Това е 
европейски проблем.

В този контекст бихме желали да поставим следните въпроси:

1. Готова ли е Комисията да предприеме пълен преглед на причините за кризата с водата?

2. Подготвена ли е Комисията да предостави помощ на компетентните български институции, 
за да гарантира на българските граждани правото на достъп до питейна вода?
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3. Може ли Комисията да гарантира, че през следващия програмен период тези проекти за 
водоснабдяване, които все още са на етап на планиране и на проектиране, ще бъдат 
строго наблюдавани, за да се гарантира постигането на осезаеми резултати?

4. В случай на нарушение Комисията ще уведомява ли Европейската прокуратура за 
безотговорното разходване на средства за проектите за водоснабдяване?
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