
 
 

 

Подкрепа за напредъка към постигане на равноправен достъп до вода и 

санитария в България 

Протокол за вода и здраве,  ИКЕ на ООН – СЗО/Европа 

18-19.01.2018 

Министерство на здравеопазването, бул. „Стамболийски“, 39, София 

  Дневен ред 

 

18.01.2018, четвъртък 

9:00-9:30 Регистрация  

Част I  Откриване и представяне 

9:30-10:10 Приветствия 

 г-жа Светла Йорданова, Зам. министър, Министерство на здравеопазването 

 г-жа Малина Крумова, Зам. министър, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството 

 г-жа Мариана Стоилова, Член на УС, фондация “Земя завинаги“ 

 г-жа Шантал Демилкамп, Икономическа комисия на ООН за Европа (ИКЕ на ООН) 

 Представяне на целите и програмата на работната среща,  

д-р Каталина Вълкова, Държавен инспектор, Министерство на здравеопазването 

10:10-11:10 Сесия 1 – Подобряване на равноправния достъп до вода и санитария в 
България – защо това има значение? 

 Международни, регионални и национални ангажименти за постигане на равноправен 

достъп до вода и санитария 

г-жа Шантал Демилкамп, ИКЕ на ООН 

 Равноправен достъп до вода и санитария в България в момента 

д-р Каталина Вълкова, МЗ и г-жа Диана Искрева, фондация „Земя завинаги“ 

 Протокол за вода и здраве: стабилна рамка за подпомагане на по-добрия достъп до чиста 

питейна вода и безопасна санитария за всички хора 

Протокол за вода и здраве, видео 

г-жа Наташа Дюрасинович, Председател на Брода на Протокол за вода и здраве, Сърбия 

 Въпроси и отговори 

11:10-11:30  Сутрешна кафе-пауза 



 
 
 

Част II Стартиране на процес на самооценка за равноправен достъп до вода и 
санитария в България 

11:30-13:00 Сесия 2 – Оценка на ситуацията за равноправен достъп до вода и санитария: 
концепция и методология 

 Представяне на участниците и интерактивно упражнение: какво разбираме под 

равноправен достъп до вода и санитария? 

Модератори г-жа Шантал Демилкамп, ИКЕ на ООН и г-жа Диана Искрева, фондация 

„Земя завинаги“ 

 Основни предизвикателства при осигуряване на равноправен достъп до вода и санитария и 

инструменти в подкрепа на процеса 

г-жа Шантал Демилкамп, ИКЕ на ООН 

 Представяне на Оценъчната карта за равноправен достъп и планираната оценка за 

България (Цели и очаквани резултати от самооценката на равноправния достъп; процес и 

срокове) 

д-р Каталина Вълкова, Министерство на здравеопазването и г-жа Диана Искрева, 

фондация „Земя завинаги“ 

 Въпроси и отговори 

13:00-14:30 Обяд 

14:30-15:50 Сесия 3 – Опита на различни страни при оценката и подобряването на 
равноправния достъп до вода и санитария 

 Оценка на равноправния достъп до вода и санитария в Сърбия 

г-жа Наташа Дюрасинович, Министерство на здравето, Сърбия  

 Оценка на равноправния достъп до вода и санитария в Унгария 

г-жа Марта Варга, Институт по обществено здраве, Унгария (по скайп) 

 Поуки от проведени оценки на равноправния достъп до вода и санитария в други страни 

г-жа Шантал Демилкамп, ИКЕ на ООН  

 Въпроси и отговори 

15:50-16:10 Следобедна кафе-пауза 

16:10-17:30 Сесия 4 – Планиране на оценката на равноправния достъп до вода и 

санитария в България 

Дискусия в малки групи с фокус: (1) възможни източници на информация; (2) списък на 

заинтересованите страни, които да се обхванат; (3) национални политики / стратегии / мерки, 

които да се вземат предвид и др. по следните теми: 

- Водещи управленски рамки за осигуряване на равноправен достъп до безопасна 

вода и санитария, фасилитатор д-р Каталина Вълкова 

- Намаляване на географските различия, фасилитатор г-жа Диана Искрева 



 
 

- Обществени политики отнасящи се до нуждите на уязвими и маргинализирани 

групи, фасилитатор г-жа Павлина Делчева 

- Осигуряване на финансова достъпност на водата и санитарията за всички, 

фасилитатор г-жа Зорница Димитрова 

(Групова работа - 45 минути, представяне на резултата - 15 минути, обща дискусия - 20 минути) 

18:00  Вечеря  

 

19.01.2018, петък 

Част III  Протокол за вода и здраве на ИКЕ на ООН и СЗО/Европа 

9:30-09:45 Приветствие за добре дошли  

09:45-11:00 Сесия 5 – Представяне на Протокола за вода и здраве, администриран от ИКЕ 

на ООН и СЗО/Европа 

 Протокол за вода и здраве: основни принципи, задължения и изгоди за страните-членки 

г-жа Шантал Демилкамп, Съвместен секретариат на Протокола за вода и здраве, ИКЕ 

на ООН 

 Ратифициране и изпълнение на Протокола за вода и здраве: опитът на Сърбия 

г-жа Наташа Дюрасинович, Министерство на здравеопазването, Сърбия 

 Ползи за страните-членки на ЕС от това да са страна по Протокола: опитът на Унгария  

г-жа Марта Варга, Институт по обществено здраве, Унгария (по скайп) 

11:00-11:20 Сутрешна кафе-пауза 

11:20-12:20 Сесия 6 – Може ли Протоколът за вода и здраве, администриран от ЕИК на 

ООН и СЗО/Европа да е полезен за България? 

 Юридическо и техническо мнение: потенциални изгоди от Протокола за вода и здраве за 

България 

г-н Пламен Пеев, независим експерт 

 Опита на България като страна по Конвенцията за управление и опазване на 

трансграничните водни течения и международните езера 

г-жа Виолета Роячка, Focal Point, Министерство на околната среда и водите 

 Свободна дискусия 

12:20-12:30 Заключение и закриване 

13:00  Обяд  


