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РайонРайон нана изпълнениеизпълнение нана проектапроекта::
ОбщинаОбщина СтараСтара ЗагораЗагора –– СулицаСулица ии
СтарозагорскиСтарозагорски банибани; ; ОбщинаОбщина ВарнаВарна --
ТополиТополи..

ПартньориПартньори::
БългарияБългария –– ЗемяЗемя завинагизавинаги, , ИЕМИЕМ;;
НидерландияНидерландия –– WECF, WASTE, IRC;WECF, WASTE, IRC;
ГерманияГермания –– TUHH.TUHH.

РазработванеРазработване нана моделмодел заза устойчивоустойчиво
управлениеуправление нана отпадъчнитеотпадъчните водиводи ии
отпадъцитеотпадъците вв селатаселата вв БългарияБългария



КраткаКратка характеристикахарактеристика
ФизикоФизико--географскагеографска характеристикахарактеристика

КлиматКлимат –– преходнопреходно--континенталенконтинентален;;
ПочвиПочви –– канелениканелени горскигорски почвипочви;;
ПовърхностниПовърхностни водиводи –– рр. . БанскаБанска, , езероезеро;;
ПодземниПодземни водиводи –– терасататерасата нана рр. . БанскаБанска, , минералниминерални водиводи..

ЗаселванеЗаселване нана териториятатериторията
8 8 хилядолетияхилядолетия добивдобив ии преработванепреработване нана медмед; ; 
19 19 векавека използванеизползване нана минералнатаминералната водавода заза лечебнилечебни целицели..



ПланинскоПланинско –– 75% 75% отот
териториятатериторията нана странатастраната;;
1 1 отот 50 50 селасела вв ОбщинаОбщина
СтараСтара ЗагораЗагора;;
МалкоМалко –– катокато 47 47 отот 50 50 селасела
вв ОбщинатаОбщината;;
ЦентрализираноЦентрализирано
водоснабдяваневодоснабдяване кактокакто
другитедругите селасела вв ОбщинатаОбщината ии
96% 96% отот селатаселата вв странатастраната;;
НямаНяма канализацияканализация, , няманяма
работещиработещи механизмимеханизми заза
управлениеуправление нана
отпадъчнитеотпадъчните водиводи, , катокато
98% 98% отот селатаселата вв странатастраната..

СЕЛОСЕЛО СУЛИЦАСУЛИЦА



КраткаКратка характеристикахарактеристика
СулицаСулица

НаселениеНаселение
180 180 постояннипостоянни жителижители (300); 120 (300); 120 
домакинствадомакинства;;
ВъзрастовВъзрастов съставсъстав;;
ЕтническиЕтнически съставсъстав..

ПоминъкПоминък
ЗемеделиеЗемеделие –– животновъдствоживотновъдство, , 
растениевъдстворастениевъдство;;
ВародобивВародобив ии каменарствокаменарство, , 
дърводобивдърводобив ии дрдр..



ВодаВода
СулицаСулица

ПитейнаПитейна водавода
ИзточникИзточник нана питейнапитейна водавода

ВодоснабдителнаВодоснабдителна мрежамрежа

СобствениСобствени водоизточнициводоизточници нана
домакинстватадомакинствата



Съдържание на нитрати в питейните води, с. Сулица 
(2001-2005)
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СанитарноСанитарно--
охранителниохранителни

зонизони::
•• ПоясПояс I: 50 I: 50 днидни, , понепоне
50m /15 m 50m /15 m вв населенинаселени
местаместа; 1.4 m ; 1.4 m защитназащитна
оградаограда;;

•• ПоясПояс II: 400 II: 400 днидни;;

•• ПоясПояс III: 25 III: 25 годинигодини..



ОтпадъчниОтпадъчни водиводи ии санитарнисанитарни условияусловия
СулицаСулица

ОтпадъчниОтпадъчни водиводи
ЧернаЧерна водавода;;
СиваСива водавода –– попивнапопивна септичнасептична ямаяма, , 
градинатаградината;;

СанитарниСанитарни условияусловия
СухиСухи тоалетнитоалетни нана дворадвора;;
ТоалетнаТоалетна вкъщивкъщи сс ограниченоограничено
предназначениепредназначение

СанитарниСанитарни практикипрактики
ИзползванеИзползване нана негасенанегасена варвар;;
ЛятнаЛятна банябаня..



УправлениеУправление нана човешкитечовешките отпадъциотпадъци



АнализАнализ нана типовететиповете потоципотоци
отпадъчниотпадъчни водиводи -- СулицаСулица

Отпадъчни води
от кухнята

в септична
яма

камион-цистерна

на улицата

в дерето

в градината

прелива в градината
на съседите

просмуква се в
почвата

в реката



АнализАнализ нана типовететиповете потоципотоци
отпадъчниотпадъчни водиводи -- СулицаСулица

Фекални води
и фекални маси

в септична
яма

камион-цистерна

складират се
в почвата

в градината

прелива в градината
на съседите

просмуква се в
почвата

в реката

клозетна
яма



АнализАнализ нана типовететиповете потоципотоци
отпадъчниотпадъчни водиводи -- СулицаСулица

Отпадъчни води
от ракиджийницата

в дерето

образува
малко блато

по вадата



МалкоМалко домакинствадомакинства създаватсъздават
отпадъчниотпадъчни водиводи –– самосамо сивисиви;;
ПопивниПопивни ямиями заза отпадъчниотпадъчни / / 
сивисиви водиводи;;
ИзпразванеИзпразване нана попивнитепопивните
ямиями;;
ОтвежданеОтвеждане вв градинатаградината;;
ОтвежданеОтвеждане вв градинатаградината нана
съседасъседа;;
ОтвежданеОтвеждане нана улицатаулицата;;
ОтвежданеОтвеждане вв близкотоблизкото дередере..

УправлениеУправление нана отпадъчнитеотпадъчните / / сивитесивите
водиводи



ДървоДърво нана проблемитепроблемите, , отпадъчниотпадъчни водиводи
-- СулицаСулица

Замърсяването причинено от
отпадните води на почвата, 
улиците, водите е причина

за повишен риск от
заболявания

Липсват знания относно
механизмите за

замърсяване на средата

Лисват знания за
повишения здравен риск

Няма оперативна концепция
за управление на отпадните води

Сухи клозети

Септични ями

Безразличие

Ниски изисквания
от живота

Недостатъчно
информация, 

нисък интерес на
медиите към проблема

Няма уроци в
училище

Изградени с цел да
попиват в почвата

Преливащи
септични ями

Септичните ями
не функционират

Ниска информираност
за съдържанието

на полезни вещества
Няма местна фирма
за изпомпване на
септичните ями

Увеличено потребление на вода
(тоалетни казанчета, 
автоматични перални)

Скъпо струва изпразването
на септичните ями

Няма нужда да
се изпразват

Големи семейства
Малки и зле построени

септични ями
Ниски доходи на домакинстватаЧастна собственост



УправлениеУправление нана биологичнитебиологичните
отпадъциотпадъци

ТрадиционниТрадиционни практикипрактики::
•• ‘‘диводиво’’ компостиранекомпостиране нана екскрементитеекскрементите нана
домашнитедомашните животниживотни;;
•• използванеизползване нана оборскаоборска тортор заза подобряванеподобряване нана
почвенотопочвеното плодородиеплодородие;;
•• изсушаванеизсушаване ии изгарянеизгаряне нана растителнитерастителните
отпадъциотпадъци; ; 
•• нужницинужници нана дворадвора -- 99% 99% отот домакинстватадомакинствата..

ИИ
• Недостатъчни мерки за опазване на
подземните води;
• Няма информираност за възможно
замърсяване на храната при предозиране;
• Няма информираност за здравния риск.



КраткаКратка характеристикахарактеристика
СтарозагорскиСтарозагорски банибани

ЗаселванеЗаселване
АнтичнаАнтична банябаня, , възражданевъзраждане нана традициятатрадицията, , следслед 1965;1965;
ИнфраструктураИнфраструктура: 32 : 32 почивнипочивни станциистанции, , санаториумисанаториуми, , хотелхотел; ; 
училищеучилище, , детскадетска градинаградина, , сиропиталищесиропиталище; ; поликлиникаполиклиника, , аптекааптека; ; 
родилнородилно отделениеотделение......

НаселениеНаселение
250 250 постояннипостоянни жителижители (370);(370);
ВъзрастовВъзрастов съставсъстав..

ПоминъкПоминък
УслугиУслуги..



ВодаВода
СтарозагорскиСтарозагорски банибани

ПитейнаПитейна водавода
ГрадскаГрадска водоснабдителнаводоснабдителна системасистема ии
водоизточникводоизточник близоблизо додо сс. . НовоНово селосело;;
ВодоснабдителнаВодоснабдителна мрежамрежа

СобствениСобствени водоизточнициводоизточници нана
домакинстватадомакинствата



ОтпадъчниОтпадъчни водиводи ии санитарнисанитарни условияусловия
СтарозагорскиСтарозагорски банибани

ОтпадниОтпадни водиводи
ЧернаЧерна водавода –– централенцентрален
каналканал, , септичнасептична попивнапопивна
ямаяма;;
СиваСива водавода –– септичнасептична
попивнапопивна ямаяма;;

СанитарниСанитарни условияусловия
ТоалетнаТоалетна сс казанчеказанче
вкъщивкъщи;;
ТоалетнаТоалетна нана дворадвора..



Анализ на типовете потоци отпадъчна
вода – Старозагорски бани

Отпадъчни води

в септична
яма

излива се в реката

в парка на езерото

прелива в градината
на съседите

в реката

утайник

камион-цистерна

на улицата
по-малък канал

канал

канал

утайник

водата от плажа



ДървоДърво нана проблемитепроблемите, , отпадъчниотпадъчни водиводи -- БанитеБаните

Отпадните води за заплаха
за здравето и причиняват
психологически проблеми

Грозни гледки

Отпадните води навлизат
в подпочвените води

Отпадната вода се
влива директно в реката

Няма работеща концепция
за управление на
отпадната вода

Няма управление
на ресурсите

Отблъсква
туристите

Децата се възпитават в
занижени естетически

изисквания

Септичните ями
преливат

Намалява
биоразнообразието

Вероятно замърсяване
на водните ресурси

Грозни гледки

Има опасност от
бактериално замърсяване

Намаляват възможностите
на местните хора за приходи

Бедност

Повишена
заболеваемост

Не може да има връзка
с ПСОВ на Стара Загора

Няма третиране
на отпадната вода

Няма информираност за
разпространението на

отпадните води

Няма политика базиран
на управлението
на ресурсите

Повишен здравен риск

Отблъск
туристи



КачестваКачества нана питейнатапитейната водавода

ОтговорниОтговорни инстанцииинстанции

ОпазванеОпазване отот микробиологичномикробиологично
замърсяванезамърсяване

ОпазванеОпазване отот химическохимическо замърсяванезамърсяване

ОпазванеОпазване нана водоизточникаводоизточника
СанитарноСанитарно--охранителнаохранителна зоназона



УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ НАНА
ОТПАДЪЧНИТЕОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИВОДИ

SWOT SWOT анализанализ::

СилниСилни странистрани

СлабиСлаби странистрани

ВъзможностиВъзможности

ОпасенияОпасения



НаНа БанитеБаните имаима изграденаизградена частичначастична канализацияканализация заза
големитеголемите сградисгради ии някоинякои отот къщитекъщите
ВсичкиВсички домакинствадомакинства иматимат тоалетнитоалетни
ПовечетоПовечето домакинствадомакинства иматимат септичнисептични ямиями ии правятправят
опитопит дада управляватуправляват отпаднитеотпадните водиводи
ВсичкиВсички домакинствадомакинства саса свързанисвързани сс централнияцентралния
водопроводводопровод заза питейнапитейна водавода
НямаНяма епидемииепидемии отот преносимипреносими чрезчрез водавода болестиболести
ХоратаХората иматимат добридобри хигиеннихигиенни навицинавици ((миенемиене нана ръцеръце ии
дрдр.).)

СИЛНИ СТРАНИ



НеНе всичкивсички хвърлятхвърлят директнодиректно тоалетнататоалетната хартияхартия вв тоалетнататоалетната ((налаганалага сесе дада
сесе пипапипа отновоотново))
НикойНикой нене поддържаподдържа, , контролираконтролира, , управлявауправлява канализациятаканализацията
ВъншнитеВъншните тоалетнитоалетни нене саса достатъчнодостатъчно чистичисти, , замърсяватзамърсяват подпочвенитеподпочвените водиводи, , 
опасниопасни саса заза човешкоточовешкото здравездраве
ЦенитеЦените заза почистванепочистване нана септичнитесептичните ямиями саса високивисоки
СептичниСептични ямиями честочесто преливащипреливащи
ОтпаднатаОтпадната водавода сесе просмуквапросмуква вв почватапочвата ии яя замърсявазамърсява
ЛипсаЛипса политическиполитически интересинтерес ии решениярешения попо проблемапроблема нана канализациятаканализацията
ЛипсваЛипсва фирмафирма, , предлагащапредлагаща достъпнидостъпни ценицени заза почистванепочистване нана септичнитесептичните ямиями
ЛипсватЛипсват меркимерки заза контролконтрол върхувърху законовитезаконовите изискванияизисквания заза изгражданеизграждане нана
тоалетнитоалетни, , отвежданеотвеждане нана отпадниотпадни водиводи ии дрдр..
КачествотоКачеството нана отпаднатаотпадната водавода можеможе дада бъдебъде многомного различноразлично ии нене сесе
контролираконтролира
ЛипсваЛипсва информацияинформация заза иновационнииновационни технологиитехнологии

СЛАБИ СТРАНИ



ИмаИма желаниежелание заза подобряванеподобряване нана канализациятаканализацията, , коетокоето щеще улесниулесни
въвежданетовъвеждането нана екоканализацияекоканализация
ВВ общносттаобщността имаима многомного неформалнинеформални каналиканали заза комуникациякомуникация
ТуристическиятТуристическият интересинтерес обръщаобръща вниманиевнимание нана чистатачистата околнаоколна средасреда
ОтпаднитеОтпадните водиводи нене саса силносилно замърсенизамърсени сс химическихимически веществавещества
ВВ СулицаСулица, , вв повечетоповечето случаислучаи, , нене сесе смесватсмесват фекалнифекални водиводи сс отпадниотпадни
водиводи отот кухнятакухнята ии банятабанята
ПроектътПроектът MATRAMATRA предоставяпредоставя възможностивъзможности заза увеличаванеувеличаване нана
информираносттаинформираността нана населениетонаселението успоредноуспоредно сс въвежданетовъвеждането нана нованова
схемасхема заза новинови подходиподходи ии меркимерки, , напрнапр. . екосанекосан системасистема
ХоратаХората саса свикналисвикнали дада използватизползват сухисухи тоалетнитоалетни
ИмаИма програмапрограма нана МОСВМОСВ заза приоритетноприоритетно финансиранефинансиране изгражданетоизграждането
нана компостиращикомпостиращи тоалетнитоалетни
ИмаИма готовностготовност отот странастрана нана местнитеместните властивласти дада сесе откликнеоткликне нана

исканетоискането заза екоканализацияекоканализация ии подобряванеподобряване нана хигиенатахигиената попо селатаселата

ВЪЗМОЖНОСТИ



НисъкНисък капацитеткапацитет заза инфилтрацияинфилтрация нана почватапочвата
ОбщинатаОбщината ее задълженазадължена дада построипострои общественаобществена
инфраструктураинфраструктура, , ноно никаквиникакви финансовифинансови средствасредства, , нитонито
приходиприходи нене саса събранисъбрани отот предоставянитепредоставяните додо моментамомента
канализационниканализационни услугиуслуги
НикойНикой нене плащаплаща заза използванетоизползването нана канализациятаканализацията, , тт..ее. . 
няманяма парипари заза поддръжкатаподдръжката ии обновяванетообновяването йй
НямаНяма търсенетърсене нана изкуствениизкуствени тороветорове ((екстензивноекстензивно земеделиеземеделие
илиили липсалипса нана земеделсказемеделска практикапрактика, , относителноотносително богатабогата нана
азотазот ии фосфорфосфор почвапочва))
НаселениетоНаселението ее възрастновъзрастно сс ограничениограничени финансовифинансови
възможностивъзможности
СляпоСляпо сесе следватследват утвърденитеутвърдените навицинавици ии традициитрадиции

ОПАСЕНИЯ



КакКак работиработи проектътпроектът??



СеляниСеляни;;
МестниМестни властивласти;;
РегионалниРегионални властивласти;;
НационалниНационални властивласти;;
СпециаленСпециален подходподход къмкъм децатадецата ии
възрастнитевъзрастните женижени..

ДиалогДиалог междумежду партньоритепартньорите



http://www.earthforever.org/pages/1218.html


СпецифичнаСпецифична роляроля::
МладежитеМладежите –– отворениотворени заза новостиновости, , адаптивниадаптивни, , 
комуникативникомуникативни;;
ВъзрастнитеВъзрастните женижени ((‘‘бабитебабите’’)) –– определятопределят правилатаправилата
вв семействотосемейството относноотносно личнаталичната хигиенахигиена, , 
разбиранеторазбирането заза здравенздравен рискриск, , поддържанетоподдържането нана
домакинствотодомакинството, , грижатагрижата заза децатадецата ии дрдр..

СпециаленСпециален подходподход къмкъм децатадецата ии
възрастнитевъзрастните женижени



СредстваСредства заза приобщаванеприобщаване къмкъм идеятаидеята::
ЖенскиЖенски фолкфолк клубклуб ‘‘БялатаБялата розароза’’ –– възрастнивъзрастни женижени
активисткиактивистки обучениобучени вв попо--добридобри практикипрактики обучаватобучават
другитедругите женижени вв селотоселото; ; участиеучастие вв семинарисеминари, , 
обученияобучения, , лятнолятно училищеучилище, , вв работниработни групигрупи, , събитиясъбития
ии дейностидейности;;
ЛятноЛятно училищеучилище заза децатадецата –– лекциилекции, , експериментиексперименти, , 
игриигри, , домашнидомашни, , изпитизпит, , дипломидипломи... ... ии околооколо товатова многомного
обучениеобучение--чрезчрез--опитопит ии разпространяванеразпространяване нана
информацияинформация..

СпециаленСпециален подходподход къмкъм децатадецата ии
възрастнитевъзрастните женижени





ПилотниПилотни екологичниекологични санитарнисанитарни
системисистеми -- СулицаСулица

ЕкоСанЕкоСан системасистема –– читалищечиталище ПробудаПробуда::
РазделящаРазделяща уринатаурината тоалетнатоалетна (2 (2 брбр.).);;
ПисоарПисоар безбез промиванепромиване сс водавода (2 (2 брбр.);.);
ВертикаленВертикален почвенпочвен филтърфилтър заза сивасива водавода (1 (1 брбр.).);;
КомпостиранеКомпостиране нана фекалиитефекалиите сс другидруги органичниорганични отпадъциотпадъци;;
ИзползванеИзползване нана третиранитетретираните екскрементиекскременти ии сиватасивата водавода..

ЕкоСанЕкоСан системасистема –– домакинствадомакинства (2 (2 брбр.).)::
РазделящаРазделяща уринатаурината тоалетнатоалетна ((попо 1 1 брбр.).);;
ПисоарПисоар безбез промиванепромиване сс водавода ((попо 1 1 брбр.);.);
МулчиранМулчиран филтърфилтър заза сивасива водавода (1 (1 брбр.).);;
КомпостиранеКомпостиране нана фекалиитефекалиите сс другидруги органичниорганични отпадъциотпадъци;;
ИзползванеИзползване нана третиранитетретираните екскрементиекскременти ии сиватасивата водавода..



ПострояванеПострояване нана разделнатаразделната тоалетнатоалетна



РазделнатаРазделната тоалетнатоалетна отблизоотблизо





КомпостиранеКомпостиране



ПърваПърва копкакопка / / рязанерязане нана лентаталентата



ПредиПреди



СегаСега



ПредиПреди



СегаСега



ВВ близкоблизко бъдещебъдеще



ПогледПоглед отвътреотвътре



БлагодаряБлагодаря заза вниманиетовниманието!!
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