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ЗаЗа MAMAMAMA--8686

MAMA-86 е мрежа от 17 НСО
Инициирани от майки през 1990 за
повишаване информираността и за
да работят по проблеми на околната
среда и здравето

Кампанията за питейна вода започна
през 1997 като женска инициатива
по места и включва различни
проекти за достъп до безопасна вода
и санитария.

11 местни организации участват в
тази кампания.



СелскиСелски районирайони: : достъпдостъп додо
водоснабдяваневодоснабдяване ии санитариясанитария
54% 54% отот населениетонаселението живееживее вв селатаселата
& & селищаселища попо--малкималки отот 20,000 20,000 
жителижители
11 11 млнмлн.. (74%) (74%) отот селскотоселското
населениенаселение използваизползва кладенцикладенци, , 
каптажикаптажи
800,000 800,000 използватизползват транспортиранатранспортирана
водавода
14.3 14.3 млнмлн.. (91%) (91%) –– външнивъншни тоалетнитоалетни
ии попивнипопивни ямиями
1,8 1,8 млнмлн.. КладенциКладенци саса замърсенизамърсени сс
нитратинитрати, , пестицидипестициди, , флуорфлуор, , 
микроорганизмимикроорганизми
ОбичайноОбичайно външнитевъншните тоалетнитоалетни ии
попивнитепопивните ямиями саса източникизточник заза
замърсяванезамърсяване нана подземнитеподземните водиводи сс
нитратинитрати ии патогенипатогени



““КоопериранеКоопериране заза устойчивоустойчиво
развитиеразвитие нана селскитеселските районирайони””
ПроектПроект осъществяваносъществяван отот MAMAMAMA--86 86 ии ЖЕОБЖЕОБ
ФинансиранФинансиран отот ПрограмаПрограма MATMATРАРА, , 
НидерландияНидерландия презпрез 20032003--2006  2006  

3 3 селскиселски районарайона нана УкрайнаУкрайна
ФокусФокус върхувърху водоснабдяваневодоснабдяване, , екологичнаекологична
санитариясанитария ии органичноорганично земеделиеземеделие

ЗаЗа безопасностбезопасност нана питейнатапитейната водавода вв
селскитеселските районирайони, , трябватрябва дада спреспре
замърсяванетозамърсяването нана кладенцитекладенците отот
външнитевъншните тоалетнитоалетни, , черпателнитечерпателните ямиями, , 
канализациятаканализацията, , дада сесе въведатвъведат опазващиопазващи
околнатаоколната средасреда, , достъпнидостъпни ии алтернатияниалтернатияни
технологиитехнологии

 



ИсторияИстория нана проектапроекта
ПроектниПроектни районирайони: : селатаселата ГожулиГожули, , ВорохтаВорохта ии БобрикБобрик

сс. . ГожулиГожули, , ПолтавскиПолтавски районрайон, , нана 3 k3 kмм отот ПолтаваПолтава
НаселениеНаселение околооколо 33660000 душидуши,,
СтароСтаро централизираноцентрализирано водоподаваневодоподаване ии канализацияканализация, 2 , 2 
атрезианскиатрезиански кладенецакладенеца заза питейнапитейна водавода саса естественоестествено
замърсенизамърсени сс флуорфлуор (7(7--7.5 7.5 пътипъти наднад норматанормата),),
пречиствателнатапречиствателната станциястанция заза отпадъчниотпадъчни водиводи ее вв
катастрофалнокатастрофално състояниесъстояние
448 448 кладенцикладенци саса замърсенизамърсени сс нитратинитрати (>250(>250--500 500 мгмг//лл) ) ии
биологичнобиологично замърсяванезамърсяване отот външнитевъншните тоалетнитоалетни ии
канализацияъаканализацияъа

сс. . ВорохтаВорохта, , РайонРайон ЯремчеЯремче,, ИваноИвано--ФранкинскаФранкинска ОбластОбласт,,
НаселениеНаселение окок.. 45450000 душидуши
СтароСтаро централизираноцентрализирано водоподаваневодоподаване заза ½½ населениенаселение, , 
останалитеостаналите използватизползват кладенцикладенци

сс. . БобрикБобрик, , РайонРайон НижниНижни, , ОбластОбласт ЧернигивЧернигив
НаселениеНаселение окок.. 656500 душидуши, , основноосновно пенсионерипенсионери, , самосамо 45 45 
децадеца вв училищнаучилищна възраствъзраст
ИзползватИзползват кладенцикладенци ии външнивъншни сухисухи тоалетнитоалетни



ПърваПърва ЕкоСанЕкоСан тоалетнатоалетна заза
селскоселско училищеучилище вв УкрайнаУкрайна

ПрезПрез октомвриоктомври 2004 2004 
MAMAMAMA--86 86 ии ЖЕОБЖЕОБ вв
сътрудничествосътрудничество сс
експертиексперти отот
ТехнологическияТехнологическия
университетуниверситет вв
ХамбургХамбург построихапостроиха
първатапървата училищнаучилищна
ЕкоСанЕкоСан тоалетнатоалетна вв сс. . 
ГожулиГожули, , ПолтавскиПолтавски
РайонРайон..



ТоалетнаТоалетна вв училищеучилище –– погледпоглед отгореотгоре
section A-A: Toiletroom-ground
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7Стефан Деегерт, Ралф Отерпухл
„ Екосан – стъпка към устойчиво развитие на

селските райони в Източна Европа “ Hamburg University of Technology





ЕкоЕко тоалетнатоалетна
СъстоиСъстои сесе отот 3 3 двукамернидвукамерни разделящиразделящи
уринатаурината тоалетнитоалетни ии 1 1 помещениепомещение сс 3 3 
писоараписоара безбез водноводно промиванепромиване ии 2 2 цистерницистерни
заза съхранениесъхранение нана уринатаурината всякавсяка попо 2 2 мм33. . 
СъоръжениетоСъоръжението сесе използваизползва отот 155 155 ученикаученика
(6(6--16 16 годишнигодишни) ) ии 30 30 душидуши персоналперсонал..
СтойносттаСтойността нана тоалетнататоалетната, , вклвкл. . ДДСДДС (20%) (20%) ее
61 000 61 000 гривнигривни ((околооколо 10 000 10 000 евроевро).).
ВодаВода сесе използваизползва самосамо заза миенемиене нана ръцетеръцете ии
почистванепочистване нана тоалетнататоалетната: : околооколо 50 50 лл//денден..
НаместоНаместо дада сесе промиватпромиват сс водавода, , фекалиитефекалиите
сесе посипватпосипват съссъс сухсух материалматериал ((смессмес отот
почвапочва, , пепелпепел ии стърготинистърготини) ) сегасега плащанетоплащането
заза водавода ее сс 20% 20% попо--нискониско



ЧастниЧастни екосанекосан тоалетнитоалетни въввъв
ВорохтаВорохта

20052005--2006  2006  --5 5 саса построенипостроени 5 5 
екосанекосан тоалетнитоалетни



ИзгражданеИзграждане нана екосанекосан тоалетнатоалетна вв частенчастен домдом



ТоалетнаТоалетна чиниячиния

Urine
Faeces



ЗавършенатаЗавършената
тоалетнатоалетна



ЗавършенатаЗавършената
тоалетнатоалетна



ЕкосанЕкосан тоалетнитоалетни вв БобрикБобрик

20062006
СтроителствоСтроителство нана екосанекосан тоалетнатоалетна
заза 36 36 децадеца ии 16 16 учителиучители
2 2 частничастни екосанекосан тоалетнитоалетни заза 10 10 
селяниселяни



УстойчивоУстойчиво развитиеразвитие заза всичкивсички::
екологичнаекологична санитариясанитария ии

управлениеуправление нана отпадъцитеотпадъците вв
селскитеселските районирайони нана УкрайнаУкрайна

•• ПроектътПроектът сесе осъществяваосъществява отот MAMAMAMA--
86 86 ии ЖЕОБЖЕОБ, , ии сесе финансирафинансира отот
частнатачастната френскафренска фондацияфондация ЗаедноЗаедно

•• СептемвриСептември 20052005--ноемвриноември 20062006
•• 2 2 селскиселски районарайона вв УкрайнаУкрайна
•• ФокусФокус върхувърху безопаснабезопасна питейнапитейна водавода
ии санитариясанитария

http://www.fondationensemble.org/


ИсторияИстория нана проектапроекта

СелскиСелски съветсъвет СтепановкаСтепановка::
5 5 селасела,, ОбластОбласт ОдесаОдеса
НаселениетоНаселението ее 3345 3345 душидуши..

СелоСело ПередовоеПередовое, , младежкимладежки летенлетен лагерлагер
вв ПрироднияПриродния резерватрезерват вв долинатадолината нана
БайдарскаБайдарска, , КримКрим
ОколоОколо 60 60 децадеца дневнодневно
((околооколо 80 80 днидни//годишногодишно))



ЕкосанЕкосан тоалетнитоалетни вв селскотоселското
училищеучилище, , сс. . СтепановкаСтепановка

20062006
УчилищниУчилищни сухисухи тоалетнитоалетни заза 350 350 
ученициученици ии 50 50 учителиучители
ЧастнаЧастна екосанекосан тоалетнатоалетна вв сс. . 
СтепановнаСтепановна (4(4--членночленно семействосемейство))



ЕкотоалетнаЕкотоалетна вв сс. . ПередовоеПередовое
((летенлетен лагерлагер),),

ДолинатаДолината нана БайдарскаБайдарска,, КримКрим

•Суха разделяща урината
тоалетна
•Събирането на дъждовна вода
беше въведено за технически
нужди в лагера



ПредимстваПредимства нана екосанекосан
ИнсталиранеИнсталиране нана сухисухи разделящиразделящи уринатаурината
тоалетнитоалетни ии писоариписоари безбез водноводно промиванепромиване

--> > възможновъзможно ее реализиранереализиране веднагаведнага
--> > попо тозитози начинначин имаима веднагаведнага
подобряванеподобряване нана хигиенатахигиената ии санитарнитесанитарните
условияусловия
-->> показвапоказва, , чече санитариятасанитарията можеможе дада ее попо--
добрадобра
--> > евтинаевтина
--> > производствопроизводство нана тортор



ЗадачитеЗадачите нана въвежданевъвеждане нана
екосанекосан саса::

АдаптираенАдаптираен къмкъм местнитеместните условияусловия
((климатклимат, , строителствостроителство, , санитарнисанитарни
стандартистандарти, , пазарпазар))
МониторингМониторинг ии анализанализ нана разходитеразходите нана
различниразлични етапиетапи ((инвестицииинвестиции, , 
поддръжкаподдръжка))
ВъвежданеВъвеждане рециклиранерециклиране нана
хранителнитехранителните веществавещества
ОптимизиранеОптимизиране нана технологиятатехнологията ии
развиванеразвиване капацитеткапацитет заза разрастванеразрастване



БлагодаряБлагодаря ВиВи
www.mamawww.mama--86.org.ua86.org.ua
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