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Представяне на резултатите
от
„Проучване на отношението на целевите групи към водните ресурси и тяхното опазване
и ефикасно използване и управление в рамките на проект „Best water use” с акроним
BestU, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Β2.6f.05 от 02.10.2017 г. в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020“

Проект BestU се осъществява с финансовата подкрепа на ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014
- 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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поведение" в следните области:
управление на водите, изпълнение на пилотни
дейности, включващи съществуващи иновационни
методи/технологии и формиране на цялостна
образователна политика в местното самоуправление.
цели на проекта са:
ЗА ПРОЕКТА Конкретните
Да изгради капацитет на всички заинтересовани
Проект “BEST-U” има за цел да насърчи
иновационните технологии с цел подобряване
опазването на околната среда и ефикасното
използване на водните ресурси, както и опазването на
почвите. Изпълнява се в партньорство с Агенция за
развитие на местните власти от източен Солун –
АнатоликиС.А. – Гърция; Агенция за развитие на Серес
– Анесер С.А. – Гърция; Агенция за икономическо
развитие Банско – България; Сдружение Еко Неврокоп
– България; Агенция за икономическо развитие Високи
Западни Родопи – България.
Чрез проекта се цели да се подобри управлението на
водите, като се популяризират кампании за "зелено

страни, както и на мениджмънта на водните
ресурси
Да подобри знанията и повиши осведомеността на
потребителите на водните ресурси, целейки поефикасно участие в опазващи околната среда
действия
Да разработи образователни процеси, които да
насърчават всеобхватен, системен и
интердисциплинарен подход към проблемите на
околната среда и оптимално управление на водите
в частност
Да създаде чувство за отговорност сред учащите и
учителите по отношение опазването на околната
среда и устойчив начин на живот
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„Този документ е създаден от Баня Турист ЕООД в рамките на проект BestU /договор за БФП Β2.6f.05 / 02.10.2017, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България.”

BestU project

ВЪВЕДЕНИЕ
Проект „Най-доброто използване на водата“ представя обществено проучване за отношението на
домакинства/ земеделски стопани/ местен бизнес към темата „опазване, рационално използване и
устойчиво управление на водните ресурси“ като съществен елемент от цялостното опазване на
околната среда в седем общини в област Благоевград. Анализът и доклада са резултат от
количествено проучване на основни акценти, проблеми, възможности във връзка с ползването на
ресурса. Анкетата бе изготвена от екип на „Баня Турист“ ЕООД в консултации с представители на
Възложителя и целевите групи.
Обобщени са резултатите от 42 основни въпроса към целева група „граждани/домакинства“, 43
основни въпроса към целева група „земеделски производители/фермери“ и 39 основни въпроса
към целева група „местен бизнес“. Част от въпросите са отворени и няма предварително зададен
набор от отговори.

РЕСПОНДЕНТИ
Интервюирани респонденти – 150, разпределени както следва:
80 представители на домакинствата
35 земеделски стопани/фермери
35 представители на местен бизнес
Извадката от респонденти, определени за това проучване е с планиран обем от (150), от които са
осъществени 150 интервюта.
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ОБЩО ПО ОБЩИНА n=150
Якоруда
10%

Банско
24%

Симитли
10%

РЕЗУЛТАТИ: СОЦИАЛНО – ДЕМОГРАФСКИ
В проучването взеха участие предимно мъже (69%), като
превеса се определя от респондентите от целеви групи
земеделски стопани и бизнес. Мнозинството (55%) са на
възраст между 31-50 години.
Домакинствата са представени от 3 (40%) и над 4
(39%) членни семейства, предимно в работна възраст
(80%).
Интервюираните земеделските стопани се занимават
основно с растениевъдство (66%) и отглеждане на
животни (23%).
Основните представители на местния бизнес са от
секторите туризъм, ХВП, търговия и
дървопреработване (по около 20% всеки).
Земеделските стопани и местен бизнес са представени по
равно от всяка от седемте общини.
Домакинствата от Банско, Благоевград и Разлог взеха
по-активно участие в анкетата спрямо другите
общини.

Разлог
14%
Благоегврад
22%

Кресна
10%
Белица
10%
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10%
32%

15%

РЕЗУЛТАТИ: ВОДНИ РЕСУРСИ
Домакинства
Домакинствата консумират основно питейна вода от
водопровод за битови нужди; 22% пият само бутилирана.
Не са големи консуматори на питейна вода с разход
под 10м3/ месец (32%) и между 10-25м3/месец (43%).
10% не са наясно с обема на месечна консумация на
питейна вода.
Една част (17%) изпитват затруднения и проблеми с
отпадните води.
Местен бизнес
Средното месечно потребление на питейна вода за
бизнеса е 124 м3, като 26% не знаят какъв е обема на
консумираната вода.
Само един респондент е консуматор на промишлени
води с обем от 500 м3/месец.
Основната част (77%) не изпитват затруднения с
питейните и/или отпадните води.

43%

Под 10 м3

Между 10-25 м3

Над 25 м3

Не знам

Питейна вода за бизнеса n=26

26% не знаят какво е месечното им
потребление. Средното месечно потребление на питейна вода за бизнеса е около

124 м3
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Колко дка земя обработвате и поливате?
46.7
40

РЕЗУЛТАТИ: ВОДНИ РЕСУРСИ
Земеделски стопани
Предимно малки земеделци и фермери с размер на
стопанствата до 50 дка са взели участие в анкетата.
Голямата част от тях не знаят колко вода потребяват на
месец (63%), средно месечното потребление на 37% е
402 м3.
Основната нужда от вода за напояване на културите (около
и над 90%) е през месеците (Юни-Август). Тогава повечето
реки по склоновете на Рила и Пирин са пълноводни.
Наполовина е по-малка консумацията през Май и
Септември (около 30%), но също е част от активния сезон
на фермерите.
На територията на общините се използва вода за
напояване на стопанства с малки до средни площи (до
50 дка).
Анализа показва, че наличие на стара поливна инфраструктура е предпоставка за огромни загуби на води, намаляване на добива, замърсяване, измиване на хумусния слой,
както и за по-високи разходи за труд и поддръжка.

40

33.3
20
13.3

6.7

КОЛКО ДЕКАРА ЗЕМЯ ОБРАБОТВАТЕ?
Под 10 дка

10-50 дка

0
КОЛКО ДЕКАРА ЗЕМЯ ПОЛИВАТЕ?
50-500 дка

Над 500 дка

Вода за напояване n=13

63% от земеделските стопани не знаят
колко вода потребяват на месец. Средното
месечно потребление на останалите
фермери е около

402 м3 /месец
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РЕЗУЛТАТИ: ВОДНИ РЕСУРСИ
ОБЩИ
Домакинствата (76%) и бизнеса (86%) не събират и не
ползват дъждовна или кладенчова вода. Част от земеделските стопани ползват такива видове води постоянно (23%)
и рядко (46%). Общата практика (68%) е да не се ползва
този природен ресурс от повърхностни и подземни води.
Водите за битови нужди и напояване в региона са достатъчно и респондентите (67%) не изпитват недостиг.
Изпитвате ли недостиг на вода (и за напояване)?

77.5

71.4

66.67

62.9

37.1

31.33

28.6
3.8

18.7

ДОМАКИНСТВА

0

0

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
Да

МЕСТЕН БИЗНЕС
Не

Рядко

BestU project
Бизнеса (29%) и земеделските стопани (63%)
изпитват рядко неудобства и недостиг на
воден ресурс. Те са свързани с недостиг в
кратки периоди за поливна дейност в
месеците на маловодие и при аварии на
старата инфраструктура в индустриалните
зони. Все пак 30 на 100 изпитват, макар и
рядко недостиг на воден ресурс.
Оценката за качеството на водата е по –
скоро задоволителна, отколкото добра.
Болшинството от трите негативни оценки е
малко повече от 50%.
Постоянно растящата цена на водата е
проблем, който засяга всички.
Замърсяването на водопроводите за
питейни води, вследствие некачествено и
неекологично изпълнение на ремонтите
на ВиК е постоянен проблем в
ежедневието на живущите.
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60
50

55

40
30
30

20

1.2
СЪБИРАМ Я

ПРЕДАВАМ Я НА
ФИРМА

По темата за пестене на водата се говори рядко (43%) или
не се говори за това (21%).
За съжаление, 50% от гражданите мият посудата си
под течаща вода.
Примери за добри практики при пестене и опазване на
водите все пак има: 89% се къпят под душа; 85% не
размразяват храна под течаща вода; 75% не хвърлят
отпадъци в тоалетната.
Респондентите (55%) събират мазнината след готвене,
но не дават информация къде я депонират. Все пак
голяма част я хвърлят в мивката (14%) и в тоалетната
(30%) .

13.8

0
В ТОАЛЕТНАТА

Домакинства

10

В МИВКАТА

РЕЗУЛТАТИ: ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА
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Запознати ли сте с добри практики?

48.6
40

РЕЗУЛТАТИ: ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА
Местен бизнес
Голямата част от бизнеса не са (49%) или са частично
(37%) запознати с добри практики за ефективност при
използване на водните ресурси.
Системи за събиране, транспортиране, складиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците, с което допринасят
или ще допринесат за незамърсяване на водите има при
59% от бизнеса, а 15% планират да изградят.
Използваните химични вещества са предимно
препарати за пране и миене (20%).
По еднакъв брой (34%) не използват химични замърсители
и не са дали отговор на въпроса.
В голямата си част (91%), местния бизнес не е пожелал
да отговори къде зауства промишлените си води.
Един респондент разполага със собствено съоръжение за
пречистване, а друг ги зауства в попивен кладенец. 77% не
отговарят как пречистват водите си.
31% отделят биологичен отпадък в околната среда и
отпадъчните води, а 43% не са пожелали да отговорят.

14.3

40

44.29
38.57

37.1

5.7

8.6

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

5.7

11.43

МЕСТЕН БИЗНЕС
да

не

частично

5.71
ОБЩО

не знам
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70
60
59.4

50
40

12.5

12.5

9.4

пестициди

минерални торове

комбинирани

10

3.1
калифорнийски червей

0
животинска тор

Използваните съединения за торене са основно
нитратни (50%) и фосфатни торове (60%), както и
животинска тор (47%). Внесени в по-големи количества
от необходимите за добрия растеж, тези торове се
отнасят от повърхностните води в подпочвените и
трайно ги замърсяват.
Голямата част от земеделските стопани не са (40%) или са
частично (40%) запознати с добри практики за ефективност
при използване на водните ресурси.
Един прилага сеитбооборот, а друг взема почвени
проби за запазване плодородието на земята, докато
94% не прилагат устойчиви земеделски практики.
Използват се методи за напояване като надземно капково
(28%), гравитачно (21%), дъждуване (41%) и др. Гравитачното напояване е вид „чрез заливане“, като при него в
горния край на полето постъпва прекомерно много вода, а
в долния – недостатъчно.

20

фосфатни торове

Земеделски стопани (1)

46.9

30

нитрати

РЕЗУЛТАТИ: ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА

50
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Интересувате ли се от модернизирана
система за напояване, която подобрява
ефективността на водата? n=35

РЕЗУЛТАТИ: ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА

26%

Земеделски стопани (2)
Никой обаче не проверява влажността на почвата чрез
сензори, а на външен вид (54%) или просто поливат по
график (26%), независимо от влажността; 71% не използват
никакви методи за управление на напояването.
Не се прилагат методи на използване на рециклирана
или повторна употреба на оттечната вода.
Оказва се, че фермерите (74%) не се интересуват от
модернизирани системи за напояване и по-голямата част
от тях (53%) не тестват качеството и състава на почвата или
водата. Все пак за ефективна оценка и подобряване
употребата на почвата, 39% от тях тестват качество и състав.
90% не използват практики за борба с ерозията.
97% не се занимават с биологично земеделие.

74%

ДА

НЕ
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РЕЗУЛТАТИ: ОПАЗВАНЕ НА ВОДАТА
ОБЩИ
Малко над половината (60%) респонденти отговарят утвърдително, че са много загрижени за
замърсяването на водите. Но не е малък и броя на тези (27%), които не са много загрижени.
Съхраняването и опазването на водния ресурс е важна и много важна тема за 71% от
анкетираните. За останалите – не е.
Обществото се нуждае от информационни и обучителни дейности във връзка в прилагане на добри
практики за ефективно използване на водните ресурси.
По-голямата част (38%) отговарят, че спестяват вода, но може би ще направят повече по този
въпрос, докато 25% от анкетираните спестяват и не могат да се постараят повече. Не малка част от
19 на 100 не спестяват (защото има по-важни неща, върху които да се съсредоточат) и признават
необходимостта от спестяване на вода, но не правят нищо.
Основната пречка при населението е, липсата на достоверна информация с конкретни примери за
значимостта на проблема.
Оказва се, че 77% от респондентите използват електрически системи за подгряване на водата.
21.6% от домакинствата ползват комбинирани системи, които включват и електрическа. С този
въпрос се цели по-скоро да определим дали хората използват възобновяеми енергийни
източници, като неразделна част от цялостното отношение към опазване на околната среда и
водите.
Населението смята, че нивото на въздействие на факторите лоша инфраструктура (49%) и
замърсяване (45%) върху водите е огромно; на изменението на климата (38%), увеличаването на 13
градските територии (34%) и екстремни събития (наводнения, суши) (43%) е голямо.

BestU project
Участвали ли сте в събития/обучения по
въпросите за ефективното използване на
ресурсите и по екологични теми? n=80
19%

РЕЗУЛТАТИ: ИНФОРМИРАНОСТ
ОБЩИ (1)
Респондентите не се чувстват добре информирани относно
дневния ред и разпоредбите в сферата на опазване и
използване на водите.
Само 7% твърдят, че в техните населени места имат
отделна действаща стратегия за справяне и управление
на проблемите с водните ресурси.
Едва 19% са участвали в събития/обучения по въпросите за
ефективното използване на ресурсите и по екологични
теми.
На въпроса: „Какво според вас замърсява водите във
вашето населено място/ община?“, масовите отговори
са хората (63%), отпадъци (50%), пестициди и химикали
(27%), животните (20%) и обезлесяването (19%).
Повечето представители на целевите групи не знаят дали
имат дренажна канализация в града си – 58%.

81%

ДА

НЕ
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Кога е световния ден на водата?
n=150

РЕЗУЛТАТИ: ИНФОРМИРАНОСТ

32%

ОБЩИ (2)
Поради неясна причина, жителите в региона (37%) не могат
да определят какво е качеството на изпълнение на
канализацията за отпадни води. Останалите си поделят
тезите, че функционира некачествено (32%) и добре (30%).
Независимо от всичко, 52% знаят кога е световния ден
на водата.
За съществуването на закони, приети за предотвратяване и
контрол на замърсяването на водните ресурси не знаят 63%
от общия брой анкетирани.
Също така голяма част (89%) не знаят нищо за приноса
на съдебната ни система за опазване чистотата на
околната среда и в частност водите.
Отговорните органи, пред които можем да подадем жалба
в случай на замърсяване на околната среда и в частност
водите са известни на 57% от всички.
И за съжаление, 81% от хората не знаят защо има
отделна дренажна канализация в развитите градове.

52%
7%
9%

22-ри Март

11-ти Май

15-ти Юни

Не знам
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n=150
ДОМАКИНСТВА

РЕЗУЛТАТИ: ПОЗНАВАНЕ И ОЦЕНКА НА
ИНСТИТУЦИИТЕ

ФЕРМЕРИ

ОБЩИ
БИЗНЕС
Само 4 респондента (3%) от целева група домакинства
отговарят, че са подавали жалби срещу замърсители на
ОБЩО
водата.
Хората масово нямат информация (24%) или не
смятат (51%), че държавата осъществява контрол върху
местните заводи и ферми за гарантиране на изискванията
за използване на водата.
Голяма част не са чувстват добре информирани (63%)
относно осигурените механизми за контрол на наводнения,
суша и опазване на екосистемите в общините.
Общата оценка за нивото на адекватност относимо към
ВиК операторите за осигуряване качеството и
сигурността на водните ресурси, е задоволително (44%).
До голямата част от хората (62%) не достигат данни от и
информация за анкети, проучвания и други способи за
оценка на ефективността на управлението на водните
ресурси в седемте общини.

46.3

25

28.7

85.7

8.6 5.7

77.1

22.9

22.67

62.66

14.67

ДА

НЕ

НЕ ЗНАМ

Осигурени ли са механизми за
контрол на наводнения, суша и
опазване на екосистемите във вашата
община?
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РЕЗУЛТАТИ: ИЗТОЧНИЦИ НА ПОЛЕЗНА
ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩИ
n=150
ДОМАКИНСТВА 3.8

ФЕРМЕРИ

БИЗНЕС

62

34.2

82.9

17.1

91.4

8.6

ОБЩО 2.01

BestU project
Публично достъпни данни за качеството на
питейната вода; за икономическото и
финансовото състояние; за формиране
цената на водата; за счетоводен контрол
чрез редовни финансови одити, не достигат
информативно до потребителите. Те не знаят
(65%) за наличието на такива източници или
са сигурни, че няма такива (28%).
74% не знаят дали съществува
организация, която предоставя достъп до
независими данни за водите района, а
24% твърдят, че подобна няма.
Въпреки предоставената възможност, нито
един респондент не дава пример, за
изпълнявани дейности на територията на
техните градове, подобни с предмета на
настоящото проучване.

73.83

24.16

ДА

НЕ

Имате ли организация, която
предоставя независими данни за
водите във вашия район, както и
достъп до техни данни?

НЕ ЗНАМ ЗА ПОДОБНА
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РЕЗУЛТАТИ: ИНТЕРЕС КЪМ УЧАСТИЕ В
СЛЕДВАЩИ СЪБИТИЯ
ОБЩИ
Предимно домакинствата проявяват интерес към
бъдещи събития. 57 % са категорични, че не желаят да
участват.
Имате ли интерес към участие в следващи събития?
95

92.5

62.5

56.67
40
31.25
6.25

ДОМАКИНСТВА

5

0

7.5

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ
ДА

НЕ

0

МЕСТЕН БИЗНЕС

3.33
ОБЩО

БЕЗ ОТГОВОР
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19.86

НЕ ЗНАМ

Предимно 43% нямат идеи / предложения; 37% мислят, че нещо
трябва да се направи, но не знаят какво. 20% от анкетираните
предлагат следните обобщени решения за по-добро опазване и
икономично използване на водните ресурси:
Създаване на общински ВиК
Намаляване на загубите
Срещи с населението за обсъждане и решаване на проблемите
Прозрачност
Рехабилитация на подземната инфраструктура
Подмяна и изграждане на нова ВиК инфраструктура
Ремонт и изграждане на поливни канали
Пречиствателни станции
Нови технологии за по-чиста вода
Бързина и адекватност на служителите
Проверка на качеството от независими НПО

43.15
36.99

МИСЛЯ, ЧЕ НЕЩО
ТРЯБВА ДА СЕ
НАПРАВИ, НО НЕ
ЗНАМ КАКВО

ОБЩИ

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

ДА

РЕЗУЛТАТИ: ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЕНИЕ И
АДЕКВАТНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ

Имате ли идеи/ предложения за
постигане на ефективност и опазване
на водния ресурс във вашия район?
n=146
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ПРЕЧКИ СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРАТИВНАТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕСПОНДЕНТИТЕ

Бюрокрацията
Липсата на инвестиции
Държавата
Частния интерес
Икономическите интереси

Липса на контрол върху
териториалните организации (ВиК)
Неадекватни изисквания
Липса на комуникация с ВиК
Липса на чуваемост на проблемите
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РЕЗУЛТАТИ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА
РЕСУРСА
ДОМАКИНСТВА

Създаване на общински ВиК
Изграждане на по-качествени
водопроводи
Намаляване загубите на вода
Подмяна на инфраструктурата
с нова
Информационни кампании, поспециално за деца

Контрол на качеството и
изразходваната вода за поливане
Информационни кампании,
обучения и внедряване на нови
технологии
Обхващане на регионалните води
по южната рег. граница
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РЕЗУЛТАТИ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА
РЕСУРСА
МЕСТЕН БИЗНЕС

Инвестиции за по-чиста вода
Подобряване и изграждане на
инфраструктурата
Намаляване на загубите по
мрежите
Компенсатори за правилно
разпределение на водата

Постигане на баланс между качество
и цена
Обучения и информационни
кампании
„Водата е с неизяснен произход.
Цената е висока и не отговаря на
качеството.“
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РЕЗУЛТАТИ: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА
РЕСУРСА
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ

Изграждане на канали и
изкуствени водни съоръжения
Поддръжка на
инфраструктурата

„Напоителни системи да си върши
работата и да изгради съоръжения
за напояване“
Нови тръби, за да няма загуби
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМЕНТАРИ (БЕЗ РЕДАКЦИЯ)
ОБЩИ
Темата е много важна! Необходимо е ограмотяване на населението за опазване на водата.
Да се оправят съоръженията на напоителни системи.
ВиК и Напоителни системи да станат общински, за да има контрол.
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БАНЯ ТУРИСТ ЕООД
БЛАГОДАРИ НА ВСИЧКИ ОНЕЗИ, КОИТО
ДОПРИНЕСОХА ЗА ТОВА ПРОУЧВАНЕ, КАТО
ОТДЕЛИХА ОТ ВРЕМЕТО СИ !
„Този документ е създаден от Баня Турист ЕООД в рамките на проект BestU /договор за БФП Β2.6f.05 /
02.10.2017, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А
Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България.”
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