
Устойчиви 
услуги по 
водоснабдяване 
и санитария за 
българското 
село

Проектът се изпълнява от 
фондация „Земя завинаги“ в с. 

Дълбоки, община Стара Загора, с. 
Сърнево, община Раднево и с. 

Ягода, община Мъглиж.

Проектът е финансиран от 
Българо-швейцарската програма 

за развитие, Фонд за реформи, 
свързани с участието на 
гражданското общество.



Конференцията „Устойчиви услуги за българско-
то село” се състоя на 10.05.2016 в НЧ „Съзнание – 
1933”, с. Християново, община Стара Загора, като 
част от изпълнението на проект „Повишаване 
капацитета за мобилизиране на гражданското 
общество в селските райони за устойчиви услуги 
по водоснабдяване и санитария”, финансиран 
от Българо-швейцарската програма за сътруд-
ничество, Тематичен фонд „Фонд за реформи, 
свързани с участието на гражданското общество” 
и изпълняван от фондация „Земя завинаги” в 
партньорство с три общини от Централна Бълга-
рия – Стара Загора, Раднево и Мъглиж.

Конферентни материали
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Този проект беше разработен, за да спомогне за 
подобряване на организационния капацитет на 
„Земя завинаги” за по-успешното изпълнение на 
нейната мисия да пропагандира устойчиво упра-
вление на сектор водоснабдяване и санитария и 
предлагане на устойчиви услуги.

Проектът беше мотивиран от нуждата да се 
мобилизират малките общности да направят 
информиран избор относно въпроси изискващи 
незабавен отговор и адекватни действия, както и 
да предприемат мерки за ефективно управление 
на водните ресурси уязвими от големите сезонни 
различия и промяната на климата. В 12-15% 
от селата в най-близко бъдеще трябва да бъдат 
направени значителни инвестиции и взети съд-
бовни решения, за да се постигнат изискванията 
на европейските водни директиви.

От една страна, управителният съвет, персо-
налът и доброволците на „Земя завинаги” бяха 
обучени в нови умения, за да се подобри про-
ектното и организационното управление и да се 
засили работата в мрежи. От друга страна, беше 
приложен иновативен подход на широка основа 
за повишаване информираността на активни 
граждански групи и мобилизиране на селските 
общности отдолу-нагоре да отстояват своите 
права за питейна вода и санитария.

Някои от резултатите на проекта бяха разра-
ботването на общности стратегии и планове 
за действие по водоснабдяване и санитария, и 
провеждането на конференция с международно 
участие.

В изпълнение на проекта се приложи подход 
отдолу-нагоре като се работеше със селските 
кметства, читалища, училища, бизнес, активисти 
и др. в три пилотни села. В резултат на анализ на 
съществуващи публикации, стратегии и планове, 
както и множество срещи по селата и анкетиране 
на домакинствата, за всяко от пилотните села 
се разработи стратегия и план за действие за 
устойчиво подаване на питейна вода и устойчи-
ви санитарни услуги. Изработените документи 
представляват задълбочено проучване (повече от 
50 страници за всяко отделно село) съдържащо 
подробна информация за:

• Съществуващите водни ресурси по качество и 
количество;

• Връзката между водните ресурси, геоложката 
структура, почвите, растителността и климата 
(вкл. промяна на климата, наводнения и суши);

• Връзката между водните ресурси и икономиче-
ското развитие на селата;

• Структура на населението и тенденции на разви-
тието;

• Детайлно описание и анализ на качеството и 
количеството на питейните води; събиране, 
транспортиране и пречистване на отпадъчните 
води; съществуваща инфраструктура, и

• Неотложни мерки, които трябва да бъдат взети, 
за да се постигне съответствие с европейското 
и българското законодателство за качество на 
водите и пречистване на отпадъчните води.

За съжаление, никое от пилотните села – с. 
Дълбоки, община Стара Загора; с. Сърнево, об-
щина Раднево и с. Ягода, община Мъглиж, не е в 
съответствие с Директива 91/271/ЕЕС и Закона за 
водите в Република България относно събира-
нето, третирането и заустването на отпадъчните 
води. Дерогацията изтече на 31.12.2014.

Разработените стратегии и планове за дейстие 
бяха представени пред местните власти, об-
щинските съвети, министерства, финансиращи 
програми.

В крайната фаза на изпълнение на проекта, 
„Земя завинаги” организира заключителна 
конференция с международно участие, която да 
подтикне българските институции да разработят 
план за действие, за да се постигне съответствие 
в пилотните села, както и да послужи за модел за 
повечето от малките общини, които не са все още 
в съответствие с Директива 91/271/ЕЕС и Закона 
за водите в Република България.
Конференцията беше организирана в парт-
ньорство с Националната асоциация на кмето-
вете. Бяха поканени МЗ, РЗИ, МОСВ, РИОСВ, 
Швейцарската  програма за развитие, Бюрото на 
Протокол „Вода и здраве” под Конвенцията за 
трансграничните води, WaterLex, ВиК ЕООД – 
Стара Загора, кметове, медии и др.

Накратко за проекта
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Предпоставки за разработването на проекта

Европейски контекст

Европа е изправена пред проблема за все по-на-
растващите нужди от води за задоволяване на 
различни нужди и все по-ниското качество на 
природните води, поради замърсяването им.

Един от възможните отговори е налагането на 
по-стриктни изисквания спрямо пречистването 
на отпадъчните води и поставяне на изисквания 
за повторно използване на пречистените води.

През последните няколко десетилетия, „класи-
ческият санитарен” подход беше остро крити-
куван. Все по-убедително се налага концепцията 
за устойчива алтернативна санитарна система. 
Най-общо, това е холистичен подход към иконо-
мически и природно устойчиви санитарни реше-
ния. Това включва отвеждане и пречистване на 
отпадъчните води, контрол и други превантивни 
дейности за надеждно предотвратяване разпрос-
транението на болести и опазване на обществено-
то здраве. Устойчивата санитарна алтернатива се 
основава на трите стълба за устойчивост – опаз-
ване на околната среда, икономически напредък и 
социална справедливост.

От гледна точка на съществуващите системи 
за управление на отпадъчните води в малките 
населени места на Централна и Източна Европа 
доминира използването на попивни ями. Прила-
гането на този подход води до трайно замърся-
ване на водните ресурси тъй като на практика се 
осъществява само събиране на отпадъчните води.

Вторият най-често използван подход за упра-
вление на отпадъчните води в малките населени 
места в региона е биологичното пречистване на 
отпадъчни води с активна биомаса

Огромният проблем на конвенционалните пре-
чиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) 
в страните от Централна и Източна Европа е 
свързан с третирането на утайките, изискващо 
сигурни методи за обработка на утайките до 
получаване на минимално количество утайка 
и увеличаване на рециклируемото количество 
утайка, без да се замърси околната среда или да се 
застраши общественото здраве.

Природните системи за пречистване на отпа-
дъчни води се прилагат широко в САЩ и Западна 
Европа, но в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) 

се прилагат много ограничено. На практика тези 
системи все още не се прилагат в България, освен 
в няколко пилотни проекта осъществени от 
фондация „Земя завинаги” и „Жените в Европа за 
общо бъдеще” - Германия. 

В страните на ЦИЕ най-широко разпростране-
ните природни начини на пречистване са изкуст-
вените влажни зони, пясъчно-земни-тръстикови 
филтри, макрофитни филтри, лагуни и системи за 
напояване с третирани отпадъчни води. 

В различни малки и по-големи селища в Европа 
се развиват и прилагат устойчиви санитарни 
системи. Тези системи включват разделяне на би-
товите отпадъчни води на отделни фракции при 
източника на замърсяване - като сива вода, урина 
и фекалии, за тяхното третиране и повторно 
използване като природни ресурси (тор, вода за 
напояване и добив на топлинна енергия). 

Устойчивата санитария като нова санитарна 
концепция включва цели свързани с опазване-
то на околната среда и водите, икономически 
разумно използване на ресурсите и социална 
справедливост за обществото. Задължително се 
поставя акцент върху управлението на здравния 
риск и недопускането на компромиси относно 
общественото здраве.

Използването на химически торове намалява 
заинтересоваността на много фермери от използ-
ване на преработените животински и човешки 
физиологични отпадъци, които при неправил-
на складиране и третиране стават проблем за 
околната среда и общественото здраве. За да се 
постигне едновременно пречистване на отпадъч-
ните води и устойчиво земеделие в дългогодишен 
аспект, хранителните за растенията вещества от 
физиологичните отпадъци и отпадъчните води 
трябва да се използват повторно в земеделието.

Известно е също, че непречистените или лошо 
пречистени отпадъчни води водят до деградация 
на околната среда чрез еутрофикация, увеличена 
засоленност на почвите и др. Тези опасности се 
избягват при прилагане на методите на устойчи-
вата санитария.

Важно обстоятелство при избор на система, 
удовлетворяваща целогодишно условията на 
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пречистване при променящи се натоварвания, в 
повечето случаи са ниските конструктивни и екс-
плоатационни разходи в сравнение с конвенцио-
налната канализация. Въпреки, че пречистването 
в класическите ПСОВ изглежда много различно 
от природните методи на пречистване (стабили-
зационни басейни, валежни басейни, изкуствени 
влажни зони и др.), всички те се основават на 
едни и същи физически, химически и биологиче-
ски процеси. За постигането на добре функцио-
нираща санитарна система, избраната устойчива 
система трябва да бъде модифицирана съобразно 
местните условия и нужди.

Няколко примера от практиката: 

• сухи тоалетни за разделно събиране и третира-
не на урината и фекалиите в селски читалища в 
България и селски училища в Украйна;

• напояване с отпадъчна вода на плантация от 
тополи в Унгария;

• пречистване в изкуствени влажни зони във 
Франция, Словакия, Гърция, Чехия и др.;

• устойчиви системи на санитария и управление 
на отпадъчните води в Швеция, Норвегия, Герма-
ния, Нидерландия.

От законодателна гледна точка е важно да се 
подчертае, че европейското законодателство, 
което е водещо в този сектор спрямо национал-
ните законодателства за държавите-членки, не 
задължава държавите-членки да използват една 
или друга технология за събиране, отвеждане и 
третиране на отпадъчните води и физиологични-
те отпадъци, но поставя много високи изисква-
ния към нивото на третиране, което да гарантира 
надеждно опазване на околната среда и водите 
и предотвратяването на какъвто и да е риск за 
общественото здраве. В ЕС са строги законода-
телните ограничения спрямо използването на 
утайката от канализационните съоръжения.

Устойчивите санитарни системи са много 
перспективни. Те са много ефективни, тъй като 
имат ниска енергийна консумация и нещо повече, 
в някои случаи произвеждат нови източници на 
енергия (растителна биомаса или биогаз), докато 
другите увеличават нивата на CO2, който е един 
от основните парникови газове, отговорни до 
голяма степен за промяната на климата. Поради 
сегашните непредсказуеми климатични промени 
е важно устойчивите санитарни системи да дейст-
ват като водозадържащи резервоари. Като нов 
биотоп, те могат да функционират като хабитат за 
някои организми.

Населението свързано към системите за кана-
лизация и ПСОВ е индикатор за състоянието на 
управлението на водите в страната. Процентът 
на свързване в страните от ЦИЕ и България в 
частност е нисък в сравнение с развитите страни 
в Западна Европа. Това се дължи на миналото 
и дългосрочно занемареното строителство на 
инфраструктурата по време на комунистическия 
период във всички страни от ЦИЕ. Процен-
тът на свързаното население към централните 
канализационни системи с ПСОВ варира от 30% 
(Румъния) до 80% (Република Чехия). Налична-
та информация не винаги показва истинското 
състояние на пречиствателните станции за 
отпадъчни води, а именно - относително висок 
процент на отпадъчната вода (40%) в Словения 
се пречиства само чрез механично стъпало и 
съответното качество на пречистените отпадъчни 
води е ниско.

В резултат на икономическите проблеми вслед-
ствие падането на комунистическите режими, 
развитието на канализационната инфраструктура 
нараства бавно. Липсата на действия се дължи на 
финансовите трудности, наблюдавани по време 
на прехода към нови икономически структури и 
процеси, неясната ситуация при приватизацията 
на канализационните системи и др. Независимо 
от това, всички страни на ЦИЕ (с изключение на 
Украйна) значително развиха канализационните 
и пречиствателните си системи и ще продължат 
да ги развиват, благодарение най-вече на под-
дръжката получавана чрез присъединителните 
европейски фондове (ФАР, ИСПА, Кохезионни и 
Структорни фондове и др.).

Във всички страни на ЦИЕ (с изключение на 
България, Румъния и Украйна) почти цялото 
градско население и част от селското население 
са свързани към канализационните системи. От 
гледна точка на бъдещото развитие на системите 
за управление на водите, данните от всяка страна 
показват обща цел - около 75–90% от населението 
да бъде свързано към система за събиране, отвеж-
дане и третиране на отпадъчните води.

Българските правителства до сега пренебрегват 
нуждите на малките населени места под пред-
лог, че създаваното от техните отпадъчни води 
замърсяване не би могло да окаже значително 
въздействие върху замърсяването на околната 
среда и водните ресурси.

Данните от Германия в момента показват след-
ното: 93 % от населението е свързано с централни 
пречиствателни станции за отпадъчни води, 
останалите 7 % обаче създават над 70 % от общо 
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внасяните в околната среда органични замърси-
тели.

Процентът на населението живеещо в селските 
райони в страните от ЦИЕ, в т.ч. и в България, е 
висок. Това показва важността на прилагането на 
подходящи технологии за пречистване на отпа-
дъчните води за тази част от населението. 

Природните системи за пречистване на отпа-
дъчни води се оползотворяват по различен начин 
от различните страни в региона на ЦИЕ. От една 
страна има страни с продължителен добър опит 
с този вид процеси (Естония, Република Чехия, 
Унгария, Полша и Словения). От друга страна има 
страни без опит при използването на природните 
системи за пречистване на отпадъчни води (Сло-
вакия и България). В страните от ЦИЕ най-общо 
приетите природни процеси са изкуствените 
влажни зони, пясъчно-почвени-тръстикови 
филтри, макрофитни филтри, лагуни и системи за 
напояване с отпадъчни води.

В Естония и Литва има положителни практики с 
природните системи за пречистване на отпадъч-
ни води. Преди всичко, вертикалните пясъч-
но-тръстикови филтри са се доказали като много 
ефективни. Те могат да работят при студените 
балтийски климатични условия с висок пречист-
вателен ефект спрямо органични съединения. 
Условията за успешно приложение на тези сис-
теми е ефективното предварително пречистване. 
От друга страна, през последните 10 години около 
10 ПСОВ (повечето влажни зони) са построени 
в Словакия. Днес само три са в ескплоатация, а 
всички други се използват като трето стъпало на 
пречистване. В Словакия има почти негативно 
мнение за функционалността на тези пречиства-
телни процеси. Опонентите възразяват с необхо-
димостта от голяма площ, несъответствието на 
климатичните и природни условия и за ниския 
ефект на пречистване.

В повечето случаи може да се каже, че при-
родните системи за пречистване са използвани 
донякъде маргинално в страните от ЦИЕ. Съ-
ществуващите системи често са грешно оразме-
рени, отживели времето си (остарели) или с лоша 
експлоатация и поддръжка. Това е в резултат 
на слаба експертност и публична осведоменост, 
относно природните системи за пречистване на 
отпадъчни води и техния потенциал да компенси-
рат екологичните, социалните и икономическите 
цели. Противоположно, в отделните региони на 
ЦИЕ доминират националните и международни 
лобита за традиционните системи на пречиства-
не, изградени от цимент и желязо. Поощряващите 
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природните системи за пречистване на отпадъчни 
води са главно екологичните инженери, еколо-
гичните НПО и зелени движения, които имат 
трудности с вземащите решения и традиционните 
професионалисти по отпадъчни води при прокар-
ването на новите концепции.

През последните десет години в някои европей-
ски страни като Швеция, Германия и Норвегия, са 
развити и внедрени така наречените системи за 
устойчива санитария. Тези нови санитарни кон-
цепции са проектирани да отговорят на целите за 
устойчиво развитие, т.е. системите са стойностно 
ефективни относно икономическите и социални 
изисквания и целите за съвременна защита на 
околната среда. Тези системи включват отделяне 
(сепарация) на отпадъчните води на отделни 
фракции при източника, като сива вода, урина и 
фекалии, и за повторно използване на природ-
ните ресурси (тор, вода за напояване и топлинна 
енергия). Тези нови концепции на канализация 
все още не са въведени в ЦИЕ, макар че са осъ-
ществени отделни пилотни проекти.
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Българският контекст

Изпълнението на проект „Повишаване капаци-
тета за мобилизиране на гражданското обще-
ство  в селските райони за устойчиви услуги по 
водоснабдяване и санитария” на фондация „Земя 
завинаги“, финансиран от Българо-швейцарската 
програма за развитие, Фонд за реформи, свързани 
с участието на гражданското общество съвпада 
с окончателното изтичане на дерогационните 
срокове по изпълнението на Директива 91/271/ЕС 
за пречистването на градските отпадъчни води. 

Системно в стратегическите документи по 
изпълнение на Директивата, вземащите решение 
на високо стратегическо ниво приемат единстве-
но една от технологиите за събиране, пренасяне 
и третиране на отпадъчните води, а именно 
централизирана конвенционална канализация 
завършваща с конвенционална ПСОВ. И въпреки, 
че в Стратегията бегло се прокрадва намек за оп-
ита на други страни в прилагане на други в т.ч. и 
децентрализирани санитарни системи, регионал-
ните генерални планове предвиждат навсякъде 
изграждане на централизирана конвенционална 
канализация и конвенционална ПСОВ. Много 
неубедително в генералните планове се споменава 
възможността за изграждане на модулни пре-
чиствателни станции, но с модули които отново 
припокриват технологията на конвенционалните 
ПСОВ. В този смисъл, поставената рамка е силно 
ограничаваща и обричаща сектора да предоставя 
услуги на изключително висока цена, със сигур-
ност социално непоносима за огромната част от 
населението. Това ще доведе до още по-висока 
несъбираемост и не само в кварталите населени 
с ромско малцинство. Особено високи ще бъдат 
оперативните разходи в населените места под 10 
000 и особено под 2 000 е.ж., за които неотменно 
се планират същите конвенционални съоръже-
ния. За селищата под 10 000 е.ж. масово се пред-
вижда изпомпване на сурови отпадъчни води и 
транспортирането им на десетки километри до 
най-близката конвенционална ПСОВ, изградена, 
или по-често планирана да бъде изградена, в бли-
зост до по-голяма агломерация. Този подход се 
прилага дори за агломерации под 700 е.ж., в които 
има вече изградена частична канализация.

По същия начин е преведена и Директивата 
за отпадъчните води, като навсякъде „collecting 
system“ е преведено като „канализация“. 

Всичко това оставя в дълбоко заблуждение 
вземащите решение на всички нива, че европей-
ските стандарти за отвеждане и пречистване на 

отпадъчните води биха могли да бъдат постиг-
нати само при прилагане на конвенционална 
централизирана канализация и конвенционална 
пречиствателна станция.

Този подход, разбира се, върви с широко 
лобиране за предоставяне на все повече средства 
за прилагане на Директивата: като се тръгне от 
2,5 млрд. евро предварителни разчети, заложени 
в кохезионните споразумения и се стигне до 52 
млрд., към която се придържаха доскоро предста-
вители на правителството.

С приемането на Стратегията за развитие на 
ВиК сектора се взе решение да се работи по 
варианта, при който се предвижда за периода 
2014-2038 г. да се инвестират 15 678 646 326 лв. за 
водоснабдяване и 26 338 161 497 лв. - за отвежда-
не и пречистване на отпадъчни води или около 42 
млрд. лв. за сектора като цяло. За непосредстве-
ния програмен период 2014-2020 г. предвидените 
инвестиции са съответно 4 224 007 705 лв. за во-
доснабдяване и 11 429 597 460 лв. - за отвеждане 
и пречистване на отпадъчни води. Очакванията 
на българското правителство са, че поне 30% и 
дори 40% от тази сума ще бъде предоставена по 
европейските програми. За сравнение за периода 
(2007-2013 г.) за целия ЕС се инвестираха 14 млрд. 
евро за отвеждане и пречистване на отпадъчни 
води на около 550 млн.е.ж. живеещи в около 23 
000 агломерации с повече от 2 000 е.ж.

Регионалният генерален план за водоснабдява-
не и канализация на обособената територия на 
„ВиК“ ЕООД, Стара Загора е водещ стратегически 
документ, който ще определи рамката за развитие 
на сектора в следващите 25 години. Той ще бъде 
последван от разработване на прединвести-
ционни проучвания, форми за кандидатстване, 
технически проекти и строителство на съответ-
ните обекти.

Регионалният генерален план идентифицира 
нуждите и определя приоритетните инвестиции 
за рехабилитация на водоснабдителните мрежи 
и изграждането на нови канализационни мрежи 
и пречиствателни станции за отпадъчни води. 
С това България ще постигне изпълнение на 
поетите ангажименти за прилагане на директиви-
те на ЕС в областта на питейните и отпадъчните 
води и околната среда. Планираните нови мерки, 
политики и инвестиции трябва да доведат до 
подобряване на надеждността и качеството на 
водоснабдяването в населените места; да подпо-
могнат общините за подобряване и развитие на 
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техния капацитет.
Договорът за присъединяване на България и 

Румъния към Европейския съюз от 21.06.2005 
г. постановява условията и договореностите 
по приемането на страната и привеждане на 
националното законодателство в съответствие с 
европейското законодателство и кореспондира-
щите европейски регламенти и директиви. 

Най-трудна за прилагане в сектор води очаквано 
се оказа Директива 91/271/ЕИО, т.н. Директива за 
градските отпадъчни води. Тя се отнася за съби-
ране, отвеждане и пречистване на водите агломе-
рации с повече от 2 000 е.ж. (еквивалент жители). 
По смисъла на Директивата, „агломерация“ се 
дефинира като зона, в която съсредоточаване-
то на населението и/или стопанските дейности 
е достатъчно, за да е възможно да се събират 
градските отпадъчни води, да се отвеждат към 
пречиствателна станция или пункт за оконча-
телно изливане, а „еквивалент жител“ (е.ж.) като 
за биоразградими органични вещества, за които 
биохимичната потребност от кислород за пет дни 
(БПК5) е 60 грама дневно. Чл. 7 от Директивата 
засяга и агломерации с по-малко от 2 000 е.ж., ако 
в тях вече е изградена частична или цялостна цен-
трализирана система за събиране и отвеждане на 
отпадъчните води. За такива, дори по-малки от 2 
000 е.ж. агломерации също се изисква пречиства-
не на отпадъчните води от централизираните 
системи за събиране и отвеждане на отпадъчните 
води ако заустванията са в сладки води и в устия 
(естуари). Същото е изискването за агломерации 
под 10 000 е.ж. при заустване в крайбрежни води.

България договори следните срокове за дерогация 
по Директивата:

• 31.12.2010 г. за агломерациите с над 10 000 е.ж.;
• 31.12.2014 г. за агломерациите между 2 000 и  

10 000 е.ж.
• За агломераците с по-малко от 2 000 е.ж. няма 

договорен преходен период. 

Румъния, която подписа Договора за членство 
заедно с България, договори значително по-дълги 
срокове (до 2018 г.). Въпреки че правителството 
на Румъния не губи нито ден в усилията си за 
прилагане на Директивата, реалистичните очак-
вания са, че забавянето ще бъде от порядъка на 
30-35 години.

Мерките по Директивата се прилагат много ко-
лебливо от българското правителство. Направени 
са неправомерно високи инвестиции в редица 
преоразмернени и неефективни пречиствателни 

съоръжения. Гледа се с пренебрежение на прила-
гането на иновативни и ефективни системи като 
децентралиизрани системи, изкуствени влажни 
зони, лагуни, филтри и други за пречистване на 
отпадъчните води. Не се гледа сериозно на мерки 
и технологии за намаляване водопотреблението 
на питейно-битови води, на използването отново 
на пречистени отпадъчни води. Не се прилага 
опитът на другите държави-членки на ЕС, които 
преодоляват успешно подобни на нашите предиз-
викателства.

За периода от 2005 г. до сега напредъкът по 
изпълнението на Директивата за градските 
отпадъчни води е незадоволителен. За сега всички 
участващи в процеса са убедени, че ще има 
значително забавяне, но няма надеждна оценка 
какво би било това забавяне. Непрекъснато се 
увеличава сумата на изчислените необходими 
инвестиции; има значително изоставане в мер-
ките по доизграждане и поддръжка на системите. 
Събираните от потребителите суми за опериране 
и поддръжка на централизираните системи за съ-
биране, отвеждане и пречистване на отпадъчните 
води са крайно недостатъчни за покриване на 
оперативните разходи и разходите по поддръжка. 
Изцяло се пренебрегват амортизационните от-
числения. Масова практика е всеки нов проект да 
довежда до все по-високи оперативни разходи за 
пречистване на 1 куб.м отпадъчни води – много 
често става въпрос за увеличение в пъти.
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Презентации

Устойчиви услуги по водоснабдяване и сани-
тария за българското село

Защо “Земя завинаги” смята, че е необходимо 
изпълнението на такъв проект:

• Секторът вода и санитария е обречен на особе-
но интензивно развитие в най-скоро време, тъй 
като България трябва да постигне изискванията 
на европейското законодателство. В най-ско-
ро време трябва да се направят значителни 
инвестиции, особено, за проекти свързани с 
управлението на отпадъчните води, които ще 
имат дългосрочно въздействие върху живота 
на хората, развитието на селищата и околната 
среда като цяло, в частност – относно водните 
ресурси.

• В около 12-15% от българските села трябва да се 
направят сериозни инвестиции и да се вземат 
кардинални дългосрочни решения във връзка 
с изпълнение на европейското и българско 
законодателство, за което гражданите трябва да 
бъдат информирани, за да направят информи-
ран избор.

Проектът цели да засили гражданското участие 
и да мобилизира хората от селата да направят 
информиран избор и да защитават своите права 
за безопасна питейна вода и санитария:

• Необходимо е незабавно да се изпълнят 
изискванията на законодателството за вода и 
санитария – дерогациите изтекоха;

• Да започне публичен дебат с участие на всички 
заинтересовани за неоходимостта да се разрабо-
ти и приложи адекватна политика за управление 
на отпадъчните води в малките населени места 
на България. 

Какво следва?

• Необходимо е значително инвестиране, за да се 
постигнат незабавно законодателните изисква-
ния! 42 млрд. лв.?

• Информиран избор относно подходи и техно-
логии подходящи за малките населени места с 
ниска гъстота на населението;

• Санкции от ЕК? Примерът с Гърция: През 2015, 
Гърция беше глобена 2 пъти за несъответствие 
с Директива 91/271/EEC (1) EUR 15 943 620 + EUR 
34 974 за всеки ден до постигане на съответ-
ствие; (2) EUR 10 000 000 + EUR 20 974 за всеки 
ден до постигане на съответствие.

Качество на питейните води
Спешно трябва да се обърне внимание по от-
ношение несъответствие с Директива 98/83/EC  
допълнена от Директива (EU) 2015/1787:

• 2 от 3 проектни села – високо съдържание на 
нитрати поради специфичните особености на 
смолниците (вертисоли); директно заустване 
на непречистени отпадъчни води (фекално-би-
тови и от животновъдството) в повърхностни и 
подпочвените води; лоши земеделски практики, 
и др.;

• 2 от 3 проектни села – компрометирана е дос-
тъпността на услугата – не всички домакинства 
са свързани с водопроводната мрежа.

Социално поносима цена на услугата 
Солидарност?! Разходите за Сърнево< 1 BGN/
m3; цената>2.8 BGN/m3 за да се компенсират 
икономически неизгодни инвестиции най-вече в 
градовете. 

П о в и ш а в а н е  к а п а ц и т е т а  за  м о б и л и зи р а н е  н а  
г р а ж д а н с к о т о  о б щ е с т в о  в  с е л с к и т е  р а й о н и  за  

у с т о й ч и в и  у с л у г и  п о  в о д о с н а б д я в а н е  и  с а н и т а р и я

Устойчиви услуги по водоснабдяване и 
санитария за българското село

Диана Искрева, Земя завинаги
Християново, 10.05.2016

Фейсбук профил на Димчо Михалевски, бивш зам. Министър на МРРБ
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Санитария

• Необходими са незабавни действия поради 
несъответствие с Директива 91/271/EEC:

• Валидно за 3 от 3 проектни села.
• Няма пречистване на отпадъчни води нито на 

ниво селище, нито на ниво домакинство. 
• Най-тревожно е, че за никое от тези села не се 

предвиждат никакви мерки нито от държавата, 
нито от местната власт. 

• Изчисляване на “еквивалент жител” – според 
Директивата това са биоразградими органични 
вещества, за които биохимичната потребност от 
кислород за пет дни (БПК5) е 60 грама днев-
но – не се основава на надеждна методология; 
всякаква икономическа дейност е напълно 
игнорирана. 

“Еквивалент жител”

• Директива 91/271/EEC  като цяло е валидна за 
агломерации над 2 000 е.ж. НО 

• Член 7: отпадъчни водите, постъпващи в съби-
рателна система, преди заустването подлежат 
на подходяща обработка (...) при зауствания в 
сладки води и в устия (естуари), произхождащи 
от агломерации под 2 000 е.ж. 

човек крава теле прасе кокошка
550 g 940 g 470 g 160 g 5.3 g

Human versus Animals - Comparison of Waste Properties
Ron Fleming and Marcy Ford - Ridgetown College - 
University of Guelph, July 4, 2001

Извод: 2 души +1 крава +1 теле +1 прасе + 10 
кокошки = 34 е.ж.

Фейсбук профил на Димчо Михалевски, бивш зам. Министър на МРРБ

Решения, предлагани от „Земя завинаги”  
(твърди мерки)

• Хоризонтални/вертикални филтри за пречиства-
не на отпадъчни води – сиви и черни води (напр. 
Сулица, Калояновец, Християново и др.); 

• Сухи разделящи урината тоалетни и пречиства-
не на сивите води (напр. Сулица, Преславен, 
Змейово, Яворово и др.); 

• Обществени и индивидуални санитарни системи;
• Обществена санитарна система с тоалетна, баня 

и изкуствена влажна зона за пречистване на 
отпадъчните води (Калояновец);

• Компостиране на човешки биологични отпадъци 
(Сулица, Змейово и др.); и др.

Устойчиви услуги по водоснабдяване и сани-
тария за българското село
Изследване на санитарните условия по селата в 
България и типологичен подход за решение

Изработено от SHER Ingénieurs-Conseils s.a. 
(Белгия) по поръчка на Министерството на земе-
делието и храните, България, 2009.

Посочва 5 най-подходящи технологии, между 
които:

• хоризонтален/вертикален филтър за пречиства-
не на отпадъчните води;

• сухи тоалетни с разделяне на урината и пре-
чистване на сивите води. 

 

Разделната тоалетна отблизо
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Решения, предлагани от „Земя завинаги”
(меки мерки)

• Мобилизиране общностите, вкл. въвличане на 
жените и мъжете, децата и възрастните, малцин-
ствата и хората със специални нужди, и др.;

• Достъпът до вода и санитария като човешко 
право;

• Фасилитиране на диалога между всички заинте-
ресовани на всички нива;

• Включване на гендърен подход; 
• Разработване на Планове за водна и санитарна 

безопасност (Хрищени и Калояновец); 
• Разработване на Планове за равнопоставен дос-

тъп (ще се осъществи с партньори от Македония 
и Гърция); и др. 

Стратегия за подобряване на 
услугите по водоснабдяване и 

санитария, с. Сърнево, община 
Раднево

Милен Малчев, Кмет, с. Сърнево, 10.05.2016

Стратегия за подобряване на услугите по 
водоснабдяване и санитария, с. Сърнево, 
община Раднево

1.    Физико-географски характеристики на с. 
Сърнево и неговото землище

1.1. Географско положение и граници
1.2. Геоложки особености
1.3. Климат
1.4. Води
1.5. Почви
1.6. Растителност
2.    Социлно-икономическа характеристика
2.1. Историческа справка
2.2. Население
2.3. Поминък на населението
3.    Инициатива отдолу-нагоре
4.    Състояние на сектор водоснабдяване и сани-

тария
4.1. Водоснабдяване
4.2 Санитария
4.3. Капацитет на местната власт за изпълнение на 

водни проекти
5.    SWOT анализ на състоянието на сектор водо-

снабдяване и санитария
5.1. Силни страни
5.2. Слаби страни
5.3. Възможности
5.4. Заплахи
6.    Препоръки за незабавни действия
6.1. Водоснабдяване
6.2. Санитария
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Инициатива отдолу-нагоре

• Осъществяваният проект е финансиран от Бълга-
ро-швейцарската програма за развитие, Фонд за 
Реформи, свързани с участието на гражданското 
общество;

• Залага на подхода работа отдолу-нагоре и въвли-
чане на кметство, читалище, училище, местни 
активисти, активни млади хора и др.;

• Целта е вземане на информирано решение от на-
селението относно системата на водоснабдяване 
и системата за събиране, отвеждане и третиране 
на отпадъчните води.

Качество на питейните води
Често в мрежата се подава питейна вода с близко 
до горната граница на разрешената норма съдър-
жание на нитрати – 46-49 mg/l. При няколко ма-
сови полеви замервания с бързи нитратни тестове 
в различни части на селото (вкл. в училището и 
детската градина) през декември 2015 г. при сухо 
време, всички проби показаха съдържание на 
нитрати не по-ниско от 50 mg/l. 

Полевите измервания по никой начин не бяха 
повлияни от екстремна ситуация свързана с 
наводнение или ремонт и др.

Водоснабдяване
Според Регионалния генерален план за водоснаб-
дяване и канализация на обособена територия на 
„ВиК” ЕООД Стара Загора, селото не е в съответ-
ствие на Директива 98/83/EC и Закона за водите 
поради критични стойности на концентрациите 
на нитрати в питейните води.

 В краткосрочен план Генералният план пред-
вижда съоръжение за дезинфекция и автома-
тизация от дренаж Домуз бунар за Сърнево и 
Пшеничево и пречиствателна станция с обратна 
осмоза, електролиза. Според Генералния план, 
необходимата инвестиция 3500 лв. По оценка на 
експертите по проекта в цифрата е необосновано 
занижена.

Предлаганата потенциална мярка от Регио-
налния генерален план в средносрочен план е 
реконструкция на вътрешна мрежа (необходима 
инвестиция 1 693 125 лв.).

Санитария
Населените места на община Раднево нямат 
завършена система за отвеждане, складиране и 
пречистване на отпадъчните води по изисквания-
та на Директива 91/271/ЕЕС и Закона за водите. С 
приключването на проекта за водния цикъл, този 
проблем ще бъде решен за общинския център 
– гр. Раднево, за който дерогацията изтече на 
31.12.2010 г.

Тревожно е, че на този етап дори не са направе-
ни постъпки от общината да се вземат адекватни 
мерки за постигане изискванията на Директивата 
и Закона за водите за по-малките населени места. 
Две от селата в общината – Коларово и Сърнево, 
надхвърлят 2000 е.ж. и дерогацията за тях изтече 
на 31.12.2014 г.

По преценка на проекта от направените 
задълбочени проучвания, с. Сърнево в момента 
надхвърля 2 000 е.ж. с брой на населението в 
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момента 1 351 (ГРАО, 15.03.2015 г.), временно 
пребиваващите (уикенд и ваканции) и стопанска 
дейност, както в рамките на домакинствата, така 
и извън тях – в бизнес инициативи. Необяснимо 
защо Регионалният генерален план напълно иг-
норира стопанската дейност на населението при 
изчисляване на еквивалент жителите на агломера-
циите – вкл. на Сърнево.

Полева информация
Анкетиране на представителна извадка от 
населението по отношение на управлението на 
физиологичните отпадъци и отпадъчните води на 
домакинствата и обществените сгради в селото.

• 7% имат само външна чешма.
• 7% от домакинствата нямат специално обособе-

на кухня в дома. 
• 100% от анкетираните домакинства имат тоалет-

ни, като 66% имат вътрешни тоалетни; 58% имат 
едновременно вътрешни и външни тоалетни. 5% 
от домакинствата имат повече от 2 тоалетни. 

• 46% от анкетираните домакинства имат бани, 
които могат да се използват целогодишно.

• Почти всички домакинства имат изградени по-
пивни ями в двора си с разнообразни характе-
ристики. 10% от домакинствата имат повече от 
1 яма в имота си. Обемите на ямите варират от 
2 куб.м до 150-300 куб.м, средно – 10 куб.м. 70% 
от ямите са на повече от 20 години, дори над 
50-годишни. 

Регионален генерален план за водоснабдява-
не и канализация на обособена територия на 
ВиК ЕООД Стара Загора
1401 е.ж.; разположено в чувствителна зона; не е в 
съответствие на Директива 91/271/ЕЕС и Закона 
за водите защото няма осигурено пречистване на 
отпадъчните води. 

Предлаганите потенциални мерки от Регионалния 
генерален план са няколко:

• Доизграждане и реконструкция на канализа-
ционна мрежа (13 070 000 лв необходима инвес-
тиция); 
• изграждане на колетор и помпена станция (1 

149 000 лв. необходима инвестиция); 
• изграждане на ПСОВ; съвместно ПСОВ с Горно 

Ботево (1 283 250 лв. необходима инвестиция 
за ПСОВ Горно Ботево).

SWOT анализ на състоянието на сектор водо-
снабдяване и санитария – Силни страни

• Изцяло е изградена водопреносна мрежа 
достигаща до всяко домакинство със строително 
разрешение.

• Доставяната питейна вода е в достатъчно коли-
чество през цялата година.

• Водата за питейно-битови цели се доставя 
изцяло гравитачно; не зависи от цената на ел. 
Енергията.

• Предлаганата вода от водопровода в селото е на 
крайна себесттойност по-ниска от 1 лв./куб.м.

• Доставяната питейна вода се третира преди 
подаване на потребителите.

• Доставяната питейна вода е със задоволително 
качество и по принцип отговаря на нормативни-
те изисквания за качество.

• РЗИ – Стара Загора и ВиК ЕООД - Стара Загора 
извършват редовен мониторинг на качеството 
на питейната вода при потребителите и при 
водоизточника.

• Станцията за хлориране на питейна вода се 
охранява надеждно.

• Хлорирането на водата се извършва с качестве-
на апаратура.

• Има изградена, макар и частично, канализация 
за отвеждане на поройни води.

SWOT анализ на състоянието на сектор водо-
снабдяване и санитария – Слаби страни

• По наша информация незначителна част 
домакинства от Турлашката ромска махала не 
са свързани с питеен водопровод – едното по 
тяхно желание, а другото поради техническа 
невъзможност за свързване.

• Като цяло водопроводната система е положена 
преди около 60 години поради което е остаряла 
и амортизирана.

• Недостатъчна надеждност на водоподаването 
поради високата аварийност и честите ремонтни 
работи по водопроводната система.

• Високи разходи за експлоатация и поддръжка, 
произтичащи от непрекъснатите ремонтни рабо-
ти.

• Големи са техническите загуби на питейна вода 
поради остарялата водопреносна мрежа.

• Слаб контрол при отчитане на потребените 
водни количества.

• Частично изградената канализационна система 
за поройни не се поддържа надеждно.

• Изградената канализация за поройни води се 
използва за отвеждане на отпадъчни води от 
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домакинствата без каквото и да е пречистване;
• Проектът не попадна на нито едно домакинство, 

което да е изградило черпателна яма или да 
третира на място фекално-битовите си води.

• Няма изобщо виждане за възможни адекватни 
мерки и финансиране за отвеждане, складиране 
и пречистване на отпадъчните води в отговор на 
изискванията на Директива 91/271/ЕЕС и Закона 
на водите, въпреки изтеклата на 31.12.2014 г. 
дерогация.

SWOT анализ на състоянието на сектор водо-
снабдяване и санитария – Възможности

• Селото е с над 2 000 е.ж. по смисъла на Директи-
ва 91/271/ЕЕС и има частично изградена канали-
зация, което прави задължително третирането 
на отпадъчните му води, за което по принцип се 
предвижда финансиране на национално ниво.

• Селото е с добра демографска структура и зна-
чително многобройно население.

• Има местен потенциал от предприемчиви хора с 
потекло.

• Има голям обществен сграден фонд в отлично 
състояние.

• Селото е допустимо за кандидатстване по Про-
грамата за развитие на селските райони.

• Има подкрепата на хора произлизащи от Сърне-
во, които заемат добри позиции, имат добри 
контакти и носят Сърнево в сърцето си.

SWOT анализ на състоянието на сектор водо-
снабдяване и санитария – Заплахи

• Няма реална оценка на потенциала на селото за 
растеж, както демографски, така и икономиче-
ски.

• Селото е с над 2 000 е.ж. по смисъла на Ди-
ректива 91/271/ЕЕС и има частично изградена 
канализация, което го включва към населението 
на страната, за което е необходимо да се плащат 
санкции от изтичането на гратисния период до 
31.12.2014.

• Няма силна политическа подкрепа в общината и 
държавните структури.

• ВиК проблемите не са от най-висок приоритет за 
Кметството.

• Ромското население нараства бързо и с непро-
порционално високи темпове в сравнение с 
общото население.

Препоръки за незабавни действия – Водо-
снабдяване

• Извършване на наложителна пълна рехабили-
тация на външната и вътрешната водопроводна 

мрежа и подмяна на остарелите и амортизирани 
етернитови тръби.

• Намиране на техническа възможност да се про-
кара водопровод до неснабдените домакинства 
в Турлашката махала.

• Осигуряване на надеждна охрана (напр. чрез 
СОТ) на всички съоръжения.

• Подобряване общото качество на питейните 
води – намаляване нитратното съдържание, 
свеждане до нула случаите на органично замър-
сяване.

• Въвеждане на стриктен контрол на отчитането и 
пълна събираемост на заплащането на потребе-
ните водни количества.

Препоръки за незабавни действия –  
Санитария

• Вземане на незабавни мерки за изпълняване 
изискванията на Директива 91/271/ЕЕС и Закона 
за водите на Р. България.

• Въвеждане на необходимото третиране на отпа-
дъчните води от частичната канализация преди 
заустване в чувствителна зона.

• Въвеждане на необходимото третиране на отпа-
дъчните води от домакинствата.

• Извършване на предпроектно проучване и 
сравняване на предимствата/недостъците на 
завършване на частичната канализация и/или 
изграждането на индивидуални/групови систе-
ми за третиране на отпадъчните води.

• Разработване на цялостен проект за събиране, 
отвеждане и третиране на отпадъчните води в 
селото – поройни и фекално-битови.

 

Как ратифицирането на Протокол 
„Вода и здраве” би благоприятствало 

програмите по водоснабдяване и 
санитария

Пиер Штудер
Председател на Бюрото
Федерален офис по хранителна и ветеринарна безопасност FSVO
Отдел храна и хранителност
Берн

Стара Загора, 10 май, 2016
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Protocol on Water and Health

Bulgaria

Sofia, 10 May 2016

Протокол “Вода и здраве”

• Първото и единствено международно споразумение 
целящо опазването на човешкото здраве и благополучие 
отчитащо връзката между устойчивото управление на 
водите и превенцията, контрола и намаляването на 
болестите свързани с водите:

– 26 пълноправни членове 36 подписали страни
– Покрива 60% от населението на Европа
– Няколко страни обмислят присъединяване

(Казахстан, Грузия и Македония)

Protocol on Water and Health

Bulgaria

Sofia, 10 May 2016

Основен политически инструмент за вода & здраве
Европейски процес “Околна среда – здраве”

Влизане в сила на
Протокол “Вода и здраве”

Декларацията от Парма:
Фолусиране върху здравето на 

децата свързано с вода и санитария

Протоколът влиза в сила
1ва среща на Страните по 

протокола

Влизане в сила на
Конвенцията за трансграничните 

води

Protocol on Water and Health

Bulgaria

Sofia, 10 May 2016

Обхват

• Сладки води (повърхностни и пдпочвени води)

• Брегови води които се използват за рекреация и аквакултури

• Изкуствени водоеми основно се използват за къпане

• Цикъл на питейно водоподаване (добив, транспорт, 
третиране или доставка)

• Отпадъчни води при събиране, транспортиране, пречистване и 
заустване или използване отново

Protocol on Water and Health

Bulgaria

Sofia, 10 May 2016

Основно изискване: поставянето на цели
Членове 6 и 7

Поставяне на 
крайни срокове

 В рамките на 2 г. от 
ратифициране

 Страната определя 
и публикува целите

 Поставя крайни 
срокове за 
постигане на 
целите

Оценка на 
напредъка

 Събира и оценява 
данни

 Публикува 
резултати

 Оценява 
напредъка

 Прави отчет

Определяне 
на цели

 Водоснабдяване
 Санитария
 Управление на 

водите
 … 
 …
 …

Целите да са съобразени със социалните, икономически условия и 
околната среда, нуждите, приоритетите и наличните ресурси

Protocol on Water and Health

Bulgaria

Sofia, 10 May 2016

Основно изискване: поставянето на цели 
Области на поставяне на целите

Качество на 
питейните 

води

Съхранение и 
използване на 
канализацион

ни утайки

Ниво на 
функционира

не

Замърсявания 
влияещи върху 
водните тела

Признаване 
на добри 
практики

Добри 
практики за 

изкуствените 
водоеми

Достъп до 
санитарни 
системи

Опазване на 
водните 
ресурси

Качество за 
заустените 
отпадъчни 

води

Качество на 
водните тела

Достъп до 
системи за 

водоснабдява
не

Публикуване 
на 

информация
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Основно изискване: поставянето на цели 
Области на поставяне на целите

Drinking water 
quality

Disposal and 
reuse of 

sewage sludge

Levels of 
performance

Contaminated 
sites affecting 
water bodies

Recognised 
good practices

Good practices 
for enclosed 

waters

Access to 
sanitation 
systems

Protection of 
water 

resources

Quality of 
wastewater 
discharges

Quality of 
water bodies

Access to 
water supply 

systems

Publication of 
information

УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ
НА ВОДИТЕ
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Основно изискване: поставянето на цели 
Области на поставяне на целите

Качество на 
питейните 

води

Съхранение и 
използване на 
канализацион

ни утайки

Ниво на 
функционира

не

Замърсявания 
влияещи върху 
водните тела

Признаване 
на добри 
практики

Добри 
практики за 

изкуствените 
водоеми

Достъп до 
санитарни 
системи

Опазване на 
водните 
ресурси

Качество за 
заустените 
отпадъчни 

води

Качество на 
водните тела

Достъп до 
системи за 

водоснабдява
не

Публикуване 
на 

информация

Превенция, ограничване и контрол  на
болестите свързани с водите

Protocol on Water and Health
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Основни предпоставки

• Достъп до адекватно водоснабдяване за всички

• Осигуряване на адекватни санитарни условия, които 
опазват здравето и околната среда, за всички

• Ефективно опазване на водните ресурси за питейни 
нужди

• Мерки срещу болести свързани с водите произтичащи от 
използването на водите за рекреация и използване на 
отпадъчни/канализационни утайки в земеделието

• Ефективни системи за мониторинг и ответна реакция
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Швейцария: Отчитане на напредъка

• Отчет на състоянието FOEN / FSVO: 
– Съответствие с изискванията за качество и достъп
– Федерални изисквания за водите за къпане
– Мониторинг на околната среда

• Предизвикателства
– Национална оценка на питейните води
– Вода в домакинствата(Legionella spp.)
– Поддръжка на качеството на инфраструктурата
– Микрозамърсители в отпадъчните води
– Официално поставяне на цели !!!

Protocol on Water and Health

Bulgaria

Sofia, 10 May 2016

Други изисквания

• Повишаване загрижеността на обществеността и обучение 
(Чл. 10)

• Информиране на обществеността (Чл. 11)

• Съвместни и координирани международни действия (Чл. 12): 
– Установяване на съвместен или координиран надзор и системи за 

вземане на мерки при огнища или инциденти при болести свързани 
с водите

– Съвместна подкрепа при вземане на мерки при огнища или 
инциденти

– Фокусиране върху инциденти на замърсяване на водите при 
екстремни състояния на времето

13

Организация – Протокол “Вода и здраве”

Комитет по съответствиетоБюро на Протокол “Вода и здраве”

Съвместен секретариат ООНЕИС / СЗО-Европа

Среща на работни 
групи

Поставяне на цели и отчитане

Превенция и намаляване на болестите свързани с водата

Малки системи за водоснабдяване и санитария

Безопасно и ефективно управление на системите за водоснабдяване и санитария

Равнопоставен достъп

Подпомагане  при прилагане на мерки на национално ниво

Protocol on Water and Health

Bulgaria

Sofia, 10 May 2016

Програма за работа от Осло 2014-2016

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Безопасно и 
ефективно 
управление

Равнопоставен 
достъп

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Усъвършенстван
е качеството на 

отчитането

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Безопасно и 
ефективно 
управление

Равнопоставен 
достъп

Изграждане на 
капацитет, обмяна 
на опит и работа в 

мрежа при 
поставяне на целите

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Безопасно и 
ефективно 
управление

Равнопоставен 
достъп

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве

Ефективен 
надзор върху 
качеството на 

питейните води

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Подобряване 
водоснабдяването, 

санитярните 
условия и хигиената 

в училищата

Безопасно и 
ефективно 
управление

Промоция на 
здравни мерки

Равнопоставен 
достъп

Засилване надзора 
при болести 

свръзани с водата, 
идентифициране на 

огнища и 
управление

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата
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Основно изискване: системи на здравеопазване
Член 8

Предоставяне на 
обществена 
информация

Информиране на
обществените власти

Подобряване на 
капацитета на 
институциите

Вземане на 
превантивни мерки

Идентифициране на 
огнище/инцидент на 

заболяване свързано 
с водите 

Планиране на 
непредвидени разходи

Установяване, подобряване и 
поддръжка на национални системи за 
наблюдение и ранно предупреждаване 

(в рамките на 3 г.)
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Безопасно и 
ефективно 
управление

Равнопоставен 
достъп

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве

Изграждане на 
капацитет 

основан на добри 
практики

Подобряване на 
доказателственат

а база

Бъзра оценка

Безопасно и 
ефективно 
управление

Обменяне на 
инфромация и 
работа в мрежи 
на ниво регион

Равнопоставен 
достъп

Разработване на 
добър документ за 

политики за 
институции 

отговорни за 
разработване на 

политики

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве

Безопасно и 
ефективно 
управление

Равнопоставен 
достъп

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве

Изграждане на 
капацитет за 

Планове за водна 
безопасност

Пилотни проекти

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Полеви наръчник 
за прилагане на 

Планове за водна 
безопасност за 
малки системи

Обмяна на опит 
за добри 
практики

Равнопоставен 
достъп

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Безопасно и 
ефективно 
управление
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Равнопоставен 
достъп

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Безопасно и 
ефективно 
управление
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве

Повишаване на 
информираността 

по ориентирани към 
равнопоставеност 
управленски рамки

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Оценка на 
равнопоставен 

достъп до вода и 
санитария

Безопасно и 
ефективно 
управление

Разработване на 
планове за 
действие за 

равнопоставен 
достъп

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Равнопоставен 
достъп
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Безопасно и 
ефективно 
управление

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Равнопоставен 
достъп
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Програма за работа от Осло 2014-2016

Малки системи за 
водоснабдяване и 

санитария

Безопасно и 
ефективно 
управление

Превенция и 
ограничаване на 

болестите свързани 
с водата

Равнопоставен 
достъп

Усъвършенстване 
управлението за 

вода и здраве

Процедура за 
съвместимост

Подкрепа за поставяне на цели и тяхното осъществяване на национално ниво
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Благоприятното значение на Протокола

• Гъвкав подход позволяващ на страните да се фокусират върху 
предизвикателствата, нуждите и ресурсите си

• Механизъм за междусекторно сътрудничество

• Отиване отвъд законодателството на ЕС

• Инструмент за осъщесъвяване на международни 
ангажименти:
– напр. човешкото право на вода и санитария
– напр. целите за устойчиво развитие (ЦУР)
– напр. ангажиментите по Европейския процес “Околна среда –

здраве” (Парма)

• Регионален хъб за съвместна помощ и сътрудничество

Protocol on Water and Health

Bulgaria

Sofia, 10 May 2016

Изводи

• Регионален инструмент с огромен потенциал
• Практическа рамка за осъществяване на 

човешкото право за вода и санитария
• Идеален комплексен инструмент за 

постигане на Целите за устойчиво развитие 
2030

Ролят а на националнит е инст ит уции 
за човешки права по от ношение на 
управлениет о на водит е свързано с 

човешкит е права
Ленка Кручкова
Юрист, WaterLex

10 май 2016

Стара Загора, България

ВОДАТА И САНИТАРИЯТА КАТО ПРИЗНАТО 
ЧОВЕШКО ПРАВО 

• 2002: Общ коментар No. 15 за Правото на вода 
приет от Комисията на ООН по Икономически, 
социални и културни права;

• 28 юли 2010: Резолюция 64/292 – Общото събра-
ние на ООН признава човешкото право на вода 
и санитария; 

• 30 септември 2010: Съветът на ООН по човешки-
те права приема с консенсус Резолюция 15/9 за 
човешкото право на достъп до безопасна вода и 
санитария. 

Директно и индиректно упоменаване на 
човешкото право на вода и санитария в редица 
споразумения, напр.: 

• Международния пакт за икономически, социал-
ни и културни права, 

• Протокол “Вода и здраве” 

Правото на вода и санитария в международ-
ното право 
…живот за него и неговото семейство, вкл. 
адекватна храна, облекло и дом, и до постоянно 
подобряващи се усложия на живот.”

Международен пакт за икономически, соци-
ални и културни права (ICESCR), Член 11
“Страните-членки на настоящия Пакт призна-
ват правото на всеки да се радва на възможно 
най-висок стандарт на физическо и душевно 
здраве.”

ICESCR, Член 12
“Чл. 11, параграф 1, на Пакта подчертава няколко 
права произтичащи от, и неразделими от, реа-
лизирането на правото на адекватен стандарт 
на живот “вкл. адекватна храна, облекло и дом”. 
Използването на думата “влк.” показва, че този 
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списък от права не е изчерпателен. Правото на 
вода определено попада между гарантирания 
минимум, който да осигури адекватен стандарт 
на живот, особено поради факта, че това е една 
от основните необходимости да се гарантира 
оцеляването. […] Правото на вода е също несъм-
нено свързано с правото на най-висок постижим 
здравен стандарт (чл. 12) и правото на адекватна 
храна и адекватен дом.”

Общ коментар no. 15, параграф 3
Правото на вода и санитария в международ-
ното право 

“Страните-членки, в частност, ще вземат всички 
подходящи мерки за да осигурят следното:

a) Адекватно доставяне на питейна вода несъдър-
жаща микроорганизми, паразити и вещества, 
които поради тяхната концентрация предста-
вляват потенциален риск за човешкото здраве. 
Това трябва да включва опазване на водните 
ресурси, които се ползват като източник на 
питейна вода, третирането на водите и изграж-
дане, подобряване и поддръжка на колективни 
системи;

b) Адекватна санитария със стандарт, който 
ефективно опазва човешкото здраве и околната 
среда. […]”

Протокол “Вода и здраве”, Член 4(2)
С цел да се постигнат целите на този Протокол, 
страните-членки ще преследват целите за (a)  Дос-
тъп до питейна вода за всеки; (b) Осигуряване на 
санитария за всеки 

Протокол “Вода и здраве”, Член 6(1) 
ДЕФИНИЦИИ 

• Човешкото право на вода означава, че всеки 
има право на достатъчно количество, безопасна, 
приемлива, физически и финансово достъпна 
вода за лични и домакински нужди. 

• Човешкото право на санитария означава, че 
всеки има право на санитарни услуги, които 
осигуряват уединение и гарантират достойство-
то, и които са физически и финансово достъпни, 
безопасни, хигиенични, както и социално и 
културно приемливи. 

БЪЛГАРСКИЯ ОМБУДСМАН

• Независим 
• Конституционен орган 
• Подчинява се на Конституцията, законите и 

ратифицираните международни споразумения, 
по които България е страна

Ключови правомощия & функции:

• Получава и разглежда жалби и нарушения на 
правата и свободите от държавните и общински 
институции и техните администрации, както и 
тези натоварени с предоставянето на обществе-
ни услуги (защита)

• Посредничи между административната власт и 
гражданите загрижени да се преодолеят нару-
шения и да се изгладят позициите им (фасили-
тиране на диалог/сътрудничество)

• Прави предложения и препоръки за отстранява-
не причините и условията, които създават пред-
поставки за нарушаване на правата и свободите 
(съвещателна функция)

Нормативно съдържание Процедурни задължения
Достъпност Липса на дискриминация
Наличност Достъп до информация
Качество Участие на обществеността

Финансова достъпност Отчетност
Приемливост Устойчивост

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ЧОВЕШКИ ПРАВА

 Незасисими обществени органи

 Легитимен орган с конституционни правомощия на 
национално ниво за монниторинг съответствието на 
правителството

 Неутрални институции, които се позовават на факти: 
събират данни на национално ниво, провеждат 
независими изследвания, инициират ex officio 
полеви проучвания и др.

 Свързваща роля - фасилитиране на диалога: 
• Между отдели на правителството и 

министерствата;
• Между заинтересовани на национално ниво: 

гражданско общество, правителство и т.н.
• Връзка между механизми за отчетност на 

международно ниво (напр. UN TB) и 
националните институции

 Съвещателна функция на 
правителствата/легитимната власт

ВСИЧКИ ФУНКЦИИ
могат да са в 

помощ на ООН при 
осъществяването и 

мониторинга на
Човешкото право 

на вода и 
санитария &

Целите за 
устойчиво развитие
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• Може да се обърне към Конституционния съд 
с искане за обявяване за неконституционен 
такъв закон, който нарушава човешките права и 
свободи (защита) 

• Дава мнение на Министерския съвет и на На-
родното събрание по закони, които са свързани 
със защита на човешките права (съвещателна 
функция)

• Публично изказва мнение и становище  
(подкрепа) 

• Наръчник за НИЧП
• Онлайн платформа за НИЧП -

стартира в Деня на водата
• Партньорства: Датски институт за 

човешки права, Комисия на Южна 
Африка за човешки права и др. 
членове на НИЧП

• Регионално обучение: 2015 в 
Малайзия с 19 НИЧП от различни 
страни

• Регионално обучение: 29 юни - 1 
юли в Женева (вкл. граждански 
организации и министерства)

ВОДНА ИНИЦИАТИВА ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ ПО 
ЧОВЕШКИ ПРАВА (НИЧП)

МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

 Уникална позиция за осигуряване 
прилагането на човешките права;

 Мониторинг на напредъка за постигане на 
международно договорени цели и човешки 
права основани на индикатори и контролни 
постижения, събиране на данни от различни 
заинтересовани (национални статистически 
институции, правителство, обществени 
институции, гражданско общество и т.н.);

 Действа като катализатор за мониторинг, 
който е основан на широко участие и 
доказателства, прозрачен е и се отчита 
публично;

 Някои разработват специализирана 
методология за мониторинг, напр. 
Колумбия, Дания, Уганда.

напр. Колумбия – Офиса на омбудсмана
• Конституционна и законова мисия да подкрепя, 

информира и защитава човешките права
• Изисква се да оценява дейността на държвата по 

отношение задълженията ѝ относно човешкото 
право на вода

• Класифицира общините от “най-добри” до “най-
лоши” по отношение на водоснадяване и 
устойчива околна среда

Индикатори базирани на:
1. Човешкото право на вода;
2. Устойчивост на околната среда.

РЕЗУЛТАТИ: 
• 46 от 1098 “висока степен на риск” и извънредна 

здравна ситуация
• 117 нямат адекватни данни и е необходимо по-

нататъшно изследване
• Само 17% показват приемливо ниво на уязвимост
• Спешна неоходимост да се изгради регенериращ 

капацитет и да се намали недостига на вода

Други напр.: DIHR AAAQ toolbox

СЪТРУДНИЧЕСТВО И КООРДИНИРАНЕ С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

 Свързваща роля: свързва гражданските 
организации с правителството

 Непредубедено място за среща: 
насърчава диалога, фасилитира 
сътрудничеството между 
заинтересованите в осъществяване на 
Целите за устойчиво развитие и 
реализирането на човешките права на 
национално ниво

 Събиране на всички заинтересовани 
около една маса

 Събиране и препращане на данни: 
сътрудничество с гражданското 
общество, статистически институции, 
изследователи, институции и 
академични среди.

напр. Унгарски омбудсман на бъдещите 
поколения

• Сътрудничеството с властите и 
специалисти от най-различни области е 
ключов фактор за успеха на Омбудсмана

• При проучвания свързани с водата, има 
нужда от подкрепа от външни експерти 
по технически въпроси, биологични, 
структурни или химични по природа

• Положителни предишни контакти и опит 
с местните власти може да ускорят 
процеса на изследването и фазата на 
осъществяване

УСПЕХ:
• Повишава се качеството на работата на 

омбудсмана
• Елиминиране на конфликт на интереси

НЕЗАВИСИМА СЪВЕЩАТЕЛНА ФУНКЦИЯ

 Позитивно въздействие върху подобряване 
на средата на национално ниво

 Адаптиране и включване на Целите за 
устойчиво развитие & Човешкото право на 
вода и санитария в национална рамка: 
разработване на национални индикатори, 
контролни постижения, препоръки и т.н.

 Включване в процеса на оценка на 
национално ниво: напр. препоръки към 
правителствени институции

напр. Перуански омбудсман
• Граждани без вода: анализ на доклад за 

нарушаване на правата
• Включва 13 препоръки към 

правителството
• Насочени към различни институции: от 

правитеството до доставчиците на вода
• Призовава правителството и доставчиците 

на услуги свръзани с вода да подобрят 
достъпа до вода и санитария

• Концентрации на арсен и алуминий в 
доставяната вода

• Препоръки да се одобрят правила за 
операторите, които не успяват да 
предлагат устойчиво доставяне на вода с 
питейни качества
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Общата площ е 910 802 кв.км 
48.1% от населението живее в градовете 

Територия цел на презентацията 
1. Щат Адамауа

2. Щат Екити 
Население = 2,7 млн. 
Обща площ = 6 353 кв.км 

3. Щат Плато 
Население = 3,2 млн. 
Обща площ = 30 913 кв.км 

Подобряване на правителствените стандарти

Джозеф Идиго, Земя завинаги
Християново, 10.05.2016

Къде е Нигерия?

 

Карта на Западна Африка, показваща местополо-
жението на Нигерия 

 

Административна карта на Нигерия с 36 щата и 
федералната територия на столицата Абуджа 

СТАТИСТИКА ЗА НИГЕРИЯ

Правителство: федерация със столица Абуджа 
36 административни единици - щатове 
Политическа структура: Американски тип сис-
тема на представителство с президент в Абуджа. 
Двукамерен сенат. Всеки щат има губернатор и 
парламент.
Население: 186 201 184 по данни от 05.05.2016 
Това население е 2,5% от световното, а страната е 
7-ма по брой на населението в света
Гъстотата на населението е 205 д/кв.км 
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ПРОБЛЕМЪТ 

Националното федерално правителство на 
Нигерия всяка година предоставя финансиране 
за сектор водоснабдяване и санитария за цялата 
страна.

Много международни организации предлагат 
грантове и заеми на различните щатове в стра-
ната за развиване на сектор водоснабдяване и 
санитария. Някои от тези организации са: 

a) Световната банка; 
b) Програмата за развитие на ООН; 
c) ЮНИЦЕФ; 
d) Целите на хилядолетието (сега Цели на устойчи-

вото развитие); и 
e) Европейския съюз. 

Наблюдение: Няма значими постижения в сектор 
водоснабдяване и санитария 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

• Развитието на селските райони на Нигерия 
най-силно се ограничава от липсата на добро 
водоснабдяване и санитария.

• В селата живее 51,9% от населението на страната. 
• Въпросът остава: Защо се случва това? 

Изследване 

1. Проучване на 3-те щата като първи етап на 
задачата; 

2. Анализ и резултати от тези изследвания. 

Анализът показва следното: 

a) В селата са реализирани голям брой проекти;
b) Много от тези проекти са функционирали 

известно време, после нещо се е повредило и 
са изоставени;

c) Няма сътрудничество със селата да пазят и 
използват тези проекти;

d) Много от селата смятат тези проекти за чужди 
или правителствени, а не за свои.

Изводи от това проучване

1. Хората не са участвали в дизайна и осъществя-
ването на проектите; 

2. Поради тази причина те не знаят нищо за про-
ектите и не ги разбират; 

3. Те смятат, че нямат нищо общо с проектите 
въпреки че проектите са правени за тях; и 

4. Поради това, няма сътрудничество в общество-
то, което да доведе до добро управление на 
проектите по вода и санитария. 

Предлагано решение 

1. Да се направи дизайн на проектите по вода и 
санитария в тези 3 щата; 

2. Да се осъществи институционална и секторна 
реформа на сектор вода и санитария; 

3. Да се разработи и предложи законодателство за 
вода и санитария в тези 3 щата. 

4. Избран е консултант за тази работа; 
5. Това е моята скромна персона.

Какво съм свършил до сега 

1. Посетих 3-те щата, за да проуча състоянието на 
нещата; 

2. Политиката за един от щатите е разработена; 
3. Институционалната и секторната реформа са в 

действие в този щат; 
4. Разработва се законодателство за този щат. 

Важни концепции стоящи зад това проучване

1. Фактът, че водата и санитарията са човешко 
право (UNGA 2010); 

2. Важно е доставчиците да се придържат към 
следното: 

a) Да включват местните общности от самото 
начало до приключването на проекта;

b) Да убедят заинтересованите, че проектът им 
принадлежи;

c) Да обучат общността, която да разбере как 
функционира проектът;

d) Да обучат общността как да пази проекта; и 
e) Да обърнат внимание на общността за иконо-

мическото и социално въздействие на проекта 
върху живота на хората. 
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Анализ на качеството на питейните 
води в област Стара Загора за 

периода 2013 – 2015 г.

Национална конференция с международно участие

“Устойчиви услуги по водоснабдяване и 
санитария 

на българското село”

10.05.2016 г.
НЧ “Съзнание – 1933”, с. Християново

Водата не е обикновен търговски продукт, а 
наследство, което трябва да бъде опазвано и 
защитавано. Водата е в основата на живота на 
Земята. Качеството на живот пряко зависи от 
качеството на водата. Много замърсители оказват 
негативно влияние върху качеството на водата, 
което застрашава човешкото здраве.

Опазването на качеството на водата и живота 
на Земята предполага споделена отговорност от 
всички заинтересовани страни - от хората и мест-
ните общности до държавните власти и междуна-
родните организации.

Контрол на качеството на питейните води
Законодателна основа
Закон за здравето
Чл.32. (1) Министърът на здравеопазването ръко-
води националната система за анализ, оценка и 
контрол на шума в урбанизираните територии и 
обществените сгради, замърсителите в питейни-
те води.

(4) Регионалните здравни инспекции наблю-
дават, анализират и оценяват факторите на 
жизнената среда на територията на областта и 
предлагат мерки за ограничаване на вредното им 
въздействие върху здравето на гражданите.

Контрол на качеството на питейните води
Законодателна основа
Закон за водите
Чл. 135, ал. 1, т. 3  Министърът на околната среда 
и водите, министърът на здравеопазването и 
министърът на регионалното развитие и благо-
устройството издават Наредба за качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели;

т.4 Министърът на околната среда и водите, 
министърът на здравеопазването и министърът 
на регионалното развитие и благоустройството 
издават наредба за качествените изисквания към 
повърхностни води, предназначени за питей-
но-битово водоснабдяване.

Контрол на качеството на питейните води
Законодателна основа
Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на во-
дата, предназначена за питейно - битови цели на 
МЗ, МРРБ и МОСВ /ДВ бр. 30 от 28 март 2001г., 
последно изм. и доп. ДВ. бр.102 от 12 Декември 
2014г./ Директива 98/83/ЕC за качеството на вода-
та, предназначена за консумация от човека;

Наредба № 12 за качествените изисквания към 
повърхностни води, предназначени за питей-
но - битово водоснабдяване /ДВ, бр. 63 от 2002г. 
изм. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г. / Директива 
75/440/ЕЕС. 

Контрол на качеството на питейните води
В тези нормативни актове са регламентирани 
изискванията по опазването и контрола на 
качеството на питейните води и доставянето на 
безопасни питейни води до потребителя. 

Мониторингът на качеството на водата, подава-
на за питейно-битови цели, се извършва съгласно 
изискванията на Раздел IV на Наредба № 9 за 
качеството на водата, предназначена за питей-
но-битови цели.

Контрол на качеството на питейните води
Съгласно изискванията на чл. 9 ал. 1 от тази 
наредба РЗИ Стара Загора и ВиК ЕООД  Стара 
Загора ежегодно разработват съвместна програ-
ма за мониторинг на питейните води в област 
Стара Загора. В програмата се посочват броя на 
пунктовете и начина на пробонабиране, както и 
честотата и обхвата на мониторинга. Информа-
цията за резултатите от провеждания мониторинг 
редовно се обменя между двете институции.

Водоизточници
Централни водоизточници

• Подземни водоизточници – шахтови кладенци, 
тръбни кладенци, каптажи и дренажи;

• Повърхностни централни водоизточници – реч-
но водохващане – с. Конаре, общ. Гурково и с. 
Габарево, общ. Павел баня; 
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2013 г. 2014 г. 2015 г.
Общ брой 425 428 427

Водоснабдяващи населени места 403 406 405
Ведомствени водоизточници 22 22 22

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Минерални водоизточници 11 11 11

Местни обществени водоизточници 57 50 50
Самостоятелно разположени водоснабди-

телни съоръжения
442 440 440

2013 г. 2014 г. 2015 г.
Брой проверки 1023 1771 2552

Издадени предписания

47 (35 на цен-
трални, 10 на 

минерални и 2 
на ведомствени 
водоизточници)

59 (39 на 
централни, 17 
на местни об-

ществени, 2 на 
ведомствени и 
1 на минерален 
водоизточник) 

47 (34 на 
централни, 

11 на местни 
обществени и 2 
на ведомствени 
водоизточници)

Съставени актове за административни 
нарушения

5

Други водоизточници
Водоснабдителни съоръжения

Контрол на водоизточници

Мониторинг на питейни води
Химични показатели
Периодичен мониторинг – 36 показателя: цвят, 
мирис, вкус, мътност, активна реакция (pH), 
нитрити, нитрати, амониеви йони, хлориди, пер-
манганатна окисляемост, обща твърдост, калций, 
магнезиеви йони, манган, желязо, шест валентен 
хром, фосфати, сулфати, флуор, електропроводи-
мост, алуминий, мед, цинк, арсен, олово, кадмий, 
бор, никел, цианиди, натрий, селен, антимон, 
живак, органофосфорни пестициди, органох-
лорни пестициди, високо летливи халогенирани 
въглеводороди.

Постоянен мониторинг – 11 показателя: цвят, 
мирис, вкус, мътност, активна реакция (pH), ни-
трити, нитрати, амониеви йони, хлориди, манган, 
електропроводимост.

Мониторинг на питейни води
Микробиологични показатели

• Периодичен мониторинг – 4 показателя: коли 
форми, Ешерихия коли, ентерококи, общ брой 
микроорганизми при 22оС.

•  Постоянен мониторинг - 2 показателя: коли 
форми, Ешерихия коли.

Монторингът на питейните води се осъществява 
по зони на водоснабдяване.

Зона на водоснабдяване е геогра-фски очертан 
район, в рамките на който се добива или раз-
пределя питейна вода с приблизително еднакви 
качест-ва, доставяна от един или повече водоиз-
точници.

Мониторинг на питейни води
Зони нa водоснабдяване

• Голяма зона на водоснабдяване – разпределяно 
количество вода в зоната - над 1 000 куб. м в 
денонощие и/или с общ брой постоянно живущо 
население в зоната - над 5 000 човека.

• Малка зона на водоснабдяване –разпределяно 
количество вода - до 1 000 куб. м в денонощие и 
постоянно живущо население в зоната -   
под 5 000 човека.
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Мониторинг на питейни води
Резултати

На територията на област Стара Загора има общо 
130 зони на водоснабдяване, от които 11 големи 
зони и 119 малки зони.

• Брой пунктове от водопроводната мрежа на на-
селените места, от които се пробонабира – 351.

• Честота на пробонабиране – по показателите на 
периодичния мониторинг – най-малко веднъж 
годишно във всяка зона; по показателите на 
постоянния мониторинг – най-малко 4 пъти 
годишно във всяка зона.

Мониторинг на питейни води
Лаборатория
Дирекция „Лабораторни изследвания” работи 
съгласно изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17025 
като акредитиран Лабораторен изпитвателен 
комплекс. 

Технически средства за изпитване на води 
– Спектрофотометър “Spekol”11, Атомноаб-
сорбционен спектрометър, Газов хроматограф, 
термостати, стерилизатори, апарат за мембранна 
филтрация.

Анализите на питейните води по радиологични 
показатели  се извършват в лабораторията на РЗИ 
- Пловдив. 

Постоянен мониторинг
2013 г. 2014 г. 2015 г.

брой 
проби

от тях 
стандарт-

ни %

брой 
проби

от тях 
стандарт-

ни %

брой 
проби

от тях 
стандарт-

ни %
Общо 1368 92 1471 90 1265 96

От водопроводна мре-
жа на населени места

1314 92 1280 92 1097 94

От водопроводна 
мрежа на ведомствено 

водоснабдяване
54 87 49 84 48 90

От местни обществени 
водоизточници

96 69 89 60 76 75

От минерални водоиз-
точници

48 98 49 98 44 100

Периодичен мониторинг
2013 г. 2014 г. 2015 г.

брой 
проби

от тях 
стандарт-

ни %

брой 
проби

от тях 
стандарт-

ни %

брой 
проби

от тях 
стандарт-

ни %
Общо 198 85 219 75 209 85

От водопроводна мре-
жа на населени места

183 84 204 76 193 83

От водопроводна 
мрежа на ведомствено 

водоснабдяване
15 93 15 73 16 100
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Мониторинг на питейни води
Резултати
Отклонения по физико-химични показатели
Брой изследвания по физико-химични пока-
затели

2013 г. - 17828
 - от тях стандартни 17736 
- процент на несъответствие – 0.5 

2014г. - 17878
- от тях стандартни 17109 
- процент на несъответствие – 4.3 

2015г. - 15984 
- от тях стандартни 15936
- процент на несъответствие – 0.5 

Мониторинг на питейни води
Резултати
Отклоненията в качествата на питейната вода по 
химични показатели за област Стара Загора са по 
показател нитрати. Най-често отклоненията се 
срещат в малките населени места, където водо-
източниците са разположени сред обработваеми 
селскостопански площи.

Отклонения по показател нитрати
Проблемът има широко разпространение, но 
най-вече в райони с активна селскостопанска 
дейност.

• Най-често замърсяването с нитрати се среща 
във водите на плитки подземни водоизточници, 
разположени в местности с обработваеми земе-
делски земи, интензивно животновъдство или в 
близост до населени места 

• Проблемът има здравна значимост (заболява-
нето “водно-нитратна метхемоглобинемия” при 
кърмачета и малки деца и др.); 

Основната причина е неправилното използване 
на азотни минерални торове. 

Проблемът е трудно решим, тъй като нитратите 
са трайно присъстващо неорганично съединение 
във водата (крайна фаза на разграждане на орга-
ничната материя) и няма разработени достъпни 
и масово приложими в практиката методи за 
отстраняването им от водата.

Възможностите за решаване на проблема са 
свързани преди всичко с изграждане на нови водо-
източници или смесване на водите от проблемните 
водоизточници с води с добро качество, с цел 
разреждане на нитратите до допустимата стойност.

В област Стара Загора има 4 големи и 22 малки 
зони на водоснабдяване, в които съдържанието 
на нитрати в питейната вода е трайно над 50 мг/л.

Мониторинг на питейни води
Резултати
По микробиологични показатели отклоне-нията 
са основно в малките населени места, в резултат 
на старата и амортизирана водопроводна мрежа, 
а не на влошените качества на водата във водо-
източника. Това се потвърждава от факта, че при 
вземане на проби вода едновременно от няколко 
пункта в едно населено място, само в един от 
пунктовете има отклонение от нормите.

Отклонения по микробиологични показатели
Проблемът е с водещо значение, тъй като ми-
кро-биологичното замърсяване създава най–пряк 
риск за здравето на консуматора.

Най-често се среща при по-малките водоснаб-
ди-телни системи. 

Причини:

• Липса на пречиствателни съоръжения за меха-
нично пречистване на водата при повърхностни 
водоиз-точници;

• Остарели начини за дезинфекция;
• Амортизирано оборудване;
• Несъвършена технологична схема на во-

доснаб-дяването.

Брой изследвания по микробиологични 
показатели
2013 г. - 3747  
- от тях стандартни 3657 
- процент на несъответствие – 2.4
 
2014г. - 4062 
- от тях стандартни 3520 
- процент на несъответствие – 13.4 

2015г. -3266  
- от тях стандартни 3199
- процент на несъответствие – 2.0 

Мониторинг на питейни води
Резултати
През 2013 г., 2014 г. и 2015 г. няма причинна връз-
ка между възникналите инфекциозни заболява-
ния и качествата на питейната вода.
Проведеният текущ здравен контрол на централ-
ните водоизточници и водоснабдителните обекти 
и съоръ-жения за питейно-битово водоснабдя-
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ване показва, че отклоненията в показателите на 
водата за питейно-битови нужди са най-често в 
резултат на аварийни ситуации поради старата 
и амортизирана водо-проводна мрежа, некачест-
вено обеззаразяване, за което виновните лица са 
санкционирани, безраз-борното обработване с 
препарати за растителна защита  на селскостопан-
ските култури. 

Проблем за региона създават селските стопани, 
чиито върнати от поземлената комисия земи 
попадат в СОЗ на водоизточниците. 
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Дискусия

Въпроси и проблеми, поставени за обсъжда-
не по време на Дискусионен панел 1, с учас-
тието на кметове, Швейцарската програма 
за сътрудничество за развитие, WaterLex, 
Протокол „Вода и здраве”, „Земя завинаги”:

1. Във връзка с перзентацията на г-н Милен Мал-
чев, кмет на с. Сърнево за състоянието на услу-
гите по водоснабдяване и санитария в с. Сърне-
во, община Раднево, се повдигна дискусия от 
останалите участници доколкото проблемите са 
подобни в други малки населени места.

2. Презентацията на г-жа Диана Искрева, в която 
беше представен изпълнявания проект за 
мобилизиране на населението за устойчиви 
услуги по водоснабдяване и санитария за бъл-
гарското село породи дискусия за капацитета и 
възможностите, неправителственият сектор да 
бъде катализатор или двигател за по-бързото и 
по-успешно преодоляване на редица предизви-
кателства във водния сектор.

3. Институциите повдигнаха за дискусия проблема 
за опазване на зоните около водоизточниците 
от селскостопанска дейност и повишаване на 
съдържанието на нитрати в питейните води. 
Пример: анализите на водоизточници, които 
при каптирането им преди 40-50 години са 
били с пъти по-ниско съдържание на нитрати от 
настоящето. Размиването на отговорностите на 
различните институции, които би трябвало да 
следят за недопускането на подобни прак-
тики и да информират фермерите за техните 
отговорности; ролята на неправителствените 
организации за повишаване информираността 
и загрижеността на населението.

4. Представители на националната асоциация 
на кметовете повдигнаха отново въпроса за 
проблемите с липсата на финансиране за ин-
фраструктурни проекти в селата, които са част 
от градски агломерации, които не са допустими 
за финансиране по Програмата за развитие на 
селските райони и не са включени в инвес-
тиционните програми на общините, в чийто 
състав се намират.

5. ВиК оператор повдигна въпроса с присъеди-
няването на домакинствата към изградени 
вече канализационни мрежи и ПСОВ в малките 
населени места. Пример: изградена система за 
отпадъчни води с капацитет 700 домакинства, 
от които са присъединени едва 25.

Въпроси и проблеми, поставени за обсъж-
дане по време на Дискусионен панел 2, с 
представители на институции, експерти на 
местната власт, „Земя завинаги”:

1. Поставен беше за дискусия проблемът със 
замъсрсяване на водоизточниците защитените 
зони около водоизточниците и контрола на 
т.нар. „добри земеделски практики” и нуждата 
от изясняването на правомощията на Басей-
нова дирекция и Агенцията по безопасност на 
храните по отношение на охраната на водоиз-
точниците. 

2. Кметове поставиха на обсъждане въпроса има 
ли програми, по които група от малки населени 
места могат съвместно да кандидатстват за фи-
нансиране и изграждане на канализации, пре-
чиствателни съоръжения за отпадъчни води.

3. Дискусия предизвика въпрос относно обхвата 
на плановете на ВиК за малките населени места, 
които дружеството е задължено да разработи 
до 2017 г.

4. По примера на община Раднево бе обсъден 
проблемът с отказа на ВиК да съгласува проект 
за финансиране на канализационна мрежа и 
ПСОВ в с. Сърнево, както и в други малки насе-
лени места поради прекомерното увеличаване 
на цената на услугата.

5. Кметове и граждани започнава дискусия с пред-
ставителите на ВиК и РЗИ относно показателите 
за мониторинг на питейните води, информи-
раността на потребителите и възможности за 
алтернативни методи за третиране на отпадъч-
ни води.
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Изводи от проведените дискусии:

• Повечето от участниците в дискусиите се обеди-
ниха около мнението, че в секторите, свързани с 
водоснабдяването и пречистването на отпадъч-
ните води има много проблеми – администраци-
ите не са убедителни в търсенето на ефективни 
решения за преодоляването им, много финан-
сови средства се влагат в проектирането и из-
граждането на скъпоструваща инфраструктура, 
чиито експлоатационни разходи не са по силите 
на потребителите. Операторите на подобни 
съоръжения вече се натъкват на масови откази 
за присъединяване към изградени конвенцио-
нални канализационни системи и ПСОВ, поради 
високите разходи за домакинствата.

• Нужно е да се работи повече с местните общ-
ности, за да станат гражданите активни учас-
тници в процеса на вземане на решения, които 
касаят тях самите.

• Направиха се конкретни предложения за 
подобряване на диалога между кметствата и 
населението в малките населени места и инсти-
туциите по отношение на качеството на водите 
и възможностите за финансиране на системи за 
водоснабдяване и пречистване на отпадъчните 
води.

• Направени бяха и предложения за повишаване 
на информираността на хората, живеещи в мал-
ките населени места за алтернативни и локални 
системи за пречистване на отпадъчните води и 
за опазване на вододайните зони от негативните 
ефекти върху тях от липсващото пречистване на 
отпадъчни води и липсата на контрол за прила-
гането на т.нар. „добри земеделски практики”.

УСТОЙЧИ В И УСЛУГ И ПО ВОДОСНА Б ДЯВ АНЕ 
И САНИТАР ИЯ ЗА БЪЛГАРС К ОТ О СЕЛО

ПОСЕЩЕНИЕ НА ОБЕКТ

Християново, 10.05.2016

Изкуствена влажна зона – Залесен / 
затревен почвен филтър - Схема

2

Source: 
www.bodenfilter.de

Вертикален поток
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Организацията изпълняваща проекта -  
фондация „Земя завинаги”

От създаването си през 1998 г., фондация 
„Земя завинаги” си е поставила за целза цел да 
работи за устойчиво развитие на общностите 
чрез усъвършенстване управлението на окол-
ната среда, икономически напредък и социална 
справедливост. През всичките тези години ние 
сме работили за въвличане гражданите - с акцент 
към младите хора и жените, в осъществяването 
на различни инициативи за подобряване средата 
на живот на местните общностите, за повишаване 
информираността на гражданите и участието им 
при вземане на управленски решения.

Работим все по-тясно в сътрудничество с ин-
ституциите вземащи решения, за да се гарантира 
устойчиво управление. В България е дълбоко вко-
ренен моделът на вземане на решения по отноше-
ние на големите инфраструктурни проекти, без 
отчитане на интересите на местните общности, в 
името на които се изгражда самата инфраструкту-
ра и които трябва да поемат всички последващи 
експлоатационни разходи. „Земя завинаги” вярва 
в прилагането на  подхода отдолу-нагоре.

Някои от успешно осъществените проекти на 
„Земя завинаги” са:

• Това не е лукс, то е човешко право (2005-2006). 
Проектът е адресиран към намиране решение 
на един горещ въпрос за българските училища: 
лошо поддържаните и нефункционални училищ-
ни тоалетни. Той цели да информира ученици-
те за тяхното човешко право на безопасна и 
здравословна училищна среда, вкл. правото на 
здравословна училищна тоалетна и възможност 
за измиване на ръцете, така както това е гаран-
тирано от българското законодателство. Това 
става чрез учене-чрез-правене.

• Разработване на модел за устойчиво управление 
на отпадъчните води и биологичните отпадъци в 
селата на Община Стара Загора - пилотен проект, 
включващ с. Сулица и с. Старозагорски бани.

• WASH – Водоснабдяване, добри санитарни 
условия и хигиена за всички (2002-продължава). 
„Земя завинаги” е национален и регионален 
партньор на Съвета за сътрудничество по 
водоснабдяване и канализация. Организацията 
инициираща и изпълнителна редица инициати-

ви по WASH, както в България, така и в Централ-
на и Източна Европа, кавказките републики и 
Централна Азия.

• Ресурсен център за вода, канализация и хигиена 
(2003 – продължава). Земя завинаги заедно с 
IRC – Нидерландия, и в партньорство с Община 
Стара Загора и Тракийски университет, започна 
инициатива за създаване на ресурсен център за 
вода, канализация и хигиена. Целта е да се пре-
доставя информация и познание за нуждите на 
различни заинтересовани групи с акцент върху 
академичните среди, учениците, учителите и 
гражданите.

• Паркове в съседство, крайградски парк Аяз-
мото, Стара Загора (2001-2004). Земя завинаги 
изпълни изследователски проект в партньор-
ство с Датския институт за горски и ландшафтни 
изследвания и в тясно сътрудничество с катедра 
Екология на човека на Брюкселския университет 
(фламандски), Брюксел, Белгия. Старозагорският 
парк Аязмото стана един от седемте европейски 
парка, където се проведе изследването: Подо-
бряване качеството на живота и околната среда 
на европейските градове чрез активно социално 
планиране и дизайн на градските паркове. В 
рамките на проекта се направи изследване на 
състоянието на парковите ресурси в момента, 
тяхното взаимоотношение с обществото, както 
и планиране, дизайн и управление на избрани 
области за изследване.

И така можем да продължим с изброяването. 
Освен с редицата изключително успешни проекти 
„Земя завинаги” е изградила многобройни и вече 
дългогодишни партньорства както с местни ин-
ституции и организации като община Стара За-
гора и кметствата в Хрищени, Кирилово, Бъдеще, 
Сулица, Ракитница, Християново, Змейово, Пре-
славен, Кирилово, Старозагорски бани, Калояно-
вец, Бъдеще; общините Правец, Плевен, Раднево, 
Мъглиж и села в тях; РЗИ – Стара Загора, РИОСВ 
- Стара Загора, Тракийски университет, редица 
училища и читалища, Младежки червен кръст и 
редица други, както и международните органи-
зации: Алианс за устойчива санитария SuSanA, 
Партньорство на жените за вода, Жените в Евро-
па за общо бъдеще (Германия), Арменските жени 
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за здраве и здравословна околна среда (Армения), 
Глобално партньорство за вода (Швеция), Датски 
лесо-ландшафтен изследователски институт (Да-
ния), Международен секретариат по водите (Ка-
нада), IRC, (Нидерландия), Екология на човека, 
Брюкселски свободен университет (Белгия), Мама 
– 86 (Украйна), Европейска водна солидарност 
(Франция), WASTE (Нидерландия), Журналисти 
за човешки права (Македония) и др.

„Земя завинаги” поддържа оборудван офис в 
Стара Загора. За повече информация и контакти 
се обръщайте към earthforever.org. 
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Устойчиви 
услуги по 
водоснабдяване 
и санитария за 
българското 
село

Проектът се изпълнява от 
фондация „Земя завинаги“ в с. 

Дълбоки, община Стара Загора, с. 
Сърнево, община Раднево и с. 

Ягода, община Мъглиж.

Проектът е финансиран от 
Българо-швейцарската програма 

за развитие, Фонд за реформи, 
свързани с участието на 
гражданското общество.


