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Пример Румъния
Санитарни условия в селските райони

• 3 % от хората, които живеят в селските райони са свързани към
централизирана канализационна система

• 11% от хората в селата имат собствена система тип спетична
яма

• 15,1% от хората в селата имат достъп до централизирано
водоснабдяване

• Повечето от хората имат септични ями в техния двор: често не
са водонепропускливи и не се изпразват, привличат мухи и
имат лоша миризма

• 94,7% от училищата нямат необходимите санитарни
съоръжения

• Подпочвената вода често е замърсена: нитрати и микро-
организми
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Пример: 
Гърла Маре, Румъния

население - 3500

Вода от 480 лични
кладенци
78 78 обществени
кладенци

1200 1200 домакинства
използват септични ями
в двора

2 училища (500 деца) използват септични ями, които миришат, 
нямат вода за пиене или миене на ръцете



5

Резултати от проучвания:
Доста високи нива на нитрати и фекални
бактерии

Нитрати: средни стойности
120 мг/л (лимит на ЕС - 50 мг/л)

Фекална бактерия: 
Според законодателството на ЕС
водата не е годна дори за къпане

Влияния върху
здравето:
Които се проявяват веднага: 
заболявания на стомашно-чревния
тракт, диария, синдром на синьото
бебе (methaemoglobinaemia)

Дългосрочен аспект: заболявания на
щитовидната жлеза, дисфункция на
мозъка



6

Проучване на ЖЕОБ относно опита с
тоалетните в Гърла Маре

Odour, 100%

Flies, 68%

Emptying, 47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

disadvantages of latrines

Санитария в дома:
Всички семейства имат тоалетна на яма

Всички се оплакват от лоша
миризма

68% се оплакват от появата на
мухи

47% се оплакват от факта, че
трябва да изпразват ямата

Недостатъци на тоалетните на яма
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Източници на замърсяване:
тоалетни на яма и земеделие

Тоалетни на яма в градините;
По правило, тоалетните на яма не са водонепроницаеми
и не се изпразват;
Годишна загуба на човешки отпадъци в почвата
/подземните води:

1,5 милиона литра урина;
150,000 кг фекалии;
15,000 кг азот;

Лоша поддръжка на кладенците;
Интензивно земеделие: : отглеждане на животни в
дворовете
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Румъния не е изключение
ЖЕОБ наблюдават особено неадекватна санитария в

училищата в страните, в които работят:

• Армения
• Беларус
• България
• Грузия
• Казахстан
• Киргизстан
• Молдова
• Украйна
• Узбекистан
• Афганистан
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Днес: само три възможности за санитария
в селските райони

• Тоалетни на яма ((замърсяват подземната вода, 
миришат)

• Черпателни ями (перфорирани, няма обслужване, 
замърсяване)

• Централизирана канализация + пречиствателна
станция за отпадъчни води
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Планиране:
Как да подобрим хигиената и качеството

на питейната вода?

Няма бюджет за инсталиране, опериране и
поддръжка на централизирана водоснабдителна
система

Домакинствата не могат да платят за свързване към
системата

Адекватното управление на отпадъчните води да се
въвежда автоматично при въвеждане на
централизирано водоснабдяване; няма бюджет
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Предимства на екологичната
санитария

• Подобрение на санитарните условия, дори без
възможност за свързването към централизирани
канализация и водоснабдяване

• Безопасно управление на патогените
– патогените се елиминират на място
– патогените и органичните вещества не се

разпространяват в околната среда
• Без миризма
• Без мухи
• Достъпна и устойчива

– спестява вода
– повторно използване на хранителните вещества

от екскрементите
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Световна здравна организация (СЗО, 2006)
Основните фактори за увеличване
използването на екскрементите и
сивата вода в земеделието са:

• Увеличаване стреса и унищожаване на сладководни ресурси в
резултат на неправилно заустване на отпадъчни води,
екскременти и сиви води;

• Увеличаване на населението и свързаните с това повишени
нужди от храна и тъкани;

• Нарастване разбирането за значимостта на екскрементите като
източник на хранителни за растенията вещества;

• Целите за развитие на Хилядолетието: по-специално целите за
осигуряване устойчивост на околната среда и елиминиране на
бедността и глада.
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ЖЕОБ - двигател за
осъществяване на Екосан

• Подобряване на санитарните условия и хигиената

• Опазване на подземните води от инфилтриране на

човешки екскременти

• Намаляване на бедността: увеличаване реколтата

при ограничени финанси

• Опазване на ресурсите: вода и хранителни

вещества

• Възможност за бързо реализиране
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Сухи разделящи урината тоалетни с
две камери в училището в Гърла Маре

Дизайн: Технологически университет Хамбург

фекални камери
писоари
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Сухи раделящи урината тоалетни в
Гърла Маре - кметството и частни

домове
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Сграда на училищната тоалетна в
Степановка, Украйна
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Екосан означава саниране на
потенциалните патогени

Насоки на СЗО относно безопасно повторно използване
на човешки екскпременти (2006)

• Урина: Съхранение и ограничения за
прилагането и върху някои култури

Урина:при събиране от домакинства - директно прилагане
или след съхранение

Урина: училищни или обществени тоалетни - време за
съхранение 6 месеца

• Фекалии: съхранение, третиране и
ограничения за прилагенето върху култури

Фекалии: време на съхранение: 1-2 години, комбинирано с алкално
третиране с пепел или негасена вар, или чрез компостиране
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Набиране на опит за безопасно
повторно използване на урината

• Анализи
• Опити
• Използване
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Безопасно повторно използване
на фекалиите

Задължително е адекватно третиране за
премахване на патогените!!

• Съхранение в алкална среда
(пепел, негасена вар)

• Компостиране
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Екологична санитария и
повишаване инфромираността
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ПовишаванеПовишаване инфромираносттаинфромираността

• Семинари
• Указания
• Чести персонални

посещения и дискусии
• Подпомагане при

строителството
• Подпомагане /контрол за

поддръжка и опериране

• Защо разделящи урината
тоалетни

• Предимства-пречки
• Как да се построят
• Защо и как да се санира/ 

хигиенни рискове
• Защо и как да се наторява с

продукти получени от
разделящите урината
тоалетни

• Защо и как да се почиства
тоалетната

• Защо да се мият ръцете
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Пречките, които срещаме в Европа, Източна
Европа, Кавказ и Централна Азия

• Санитарията не е първи
приоритет

• Много от семействата
нямат възможност да
построят нова тоалетна

• Липса на информация
касаеща хигиената

• Липса на информация как
се санира и се използват
Екосан продуктите

• Използването на човешки
екскременти не е обичайно
в повечето държави

• Достатъчен капацитет за
съхранение през зимния
период: урината не трябва
да се използва тогава

• Замръзване и пукане на
резервоарите

• Резервоарите с големи
размери са скъпи
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Екосан публикации на ЖЕОБ
в интернет: www.wecf.eu/publications: www.wecf.eu/publications

Екологична санитария
и здравни рискове
Устойчиво развитие
за всички;; Намаляване
ефекта от замърсената питейна
вода и неадекватната санитария
върху здравето на децата в
селските райони на Румъния

Тоалетни разделящи
урината, принципи,
експлоатация и
строителство
Резултати от
проучвания: от
нужника до
екологичната
тоалетна

• Постер: ползата от
екологичната санитария

• Брошура: Екосан; ; нов
санитарен подход

• Брошура: Екологична
санитария и съображения
относно хигиената на жените
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Уеб страници по темата
Публикации на EcoSanRes:

www.ecosanres.org
2004-1 Ръководство за безопасно използване на урината и фекалиите в
системите за екологичната санитария
2004-2 Ръководство за използване на урината за производството на
земеделски култури
2004-3 Прозрачност при планиране на санитарните системи
2004-4 Въведение в управленеито на сивата вода
2004-5 Норми и становища относно ЕкоСан и други санитарни системи
2005-1 Преглед на санитарната регулативната рамка

GTZ ЕкоСан база данни
http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infrastructur/wasser/9835

Указания на СЗО за безопасно използване на отпадъчните води, 
екскрементите и сивата вода в земеделието
http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuweg4/en/index.html
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