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Проект „Best water Use”
Акроним: BestU
Номер на проекта: 1854

Добри практики за
опазване и използване на
водите и водните ресурси

ВЪВЕДЕНИЕ
Добри практики
за пестене на
вода?
В къщи
В градината

В училище
В офиса

ОТНОШЕНИЕ
Към водните ресурси,
тяхното опазване и
ефикасно използване.
ЧАСТ I

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.

АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3

ВЪВЕДЕНИЕ

Проект “BEST-U” насърчава иновационните технологии с цел подобряване
опазването на околната среда и ефективното използване на водните ресурси,
както и опазването на почвите. Съфинансиран е от Програмата за сътрудничество
„Интеррег V-A“ Гърция – България 2014-2020, насочена към трансгранично
сътрудничество и съфинансирана от Европейския съюз, в частност от
Европейския Фонд за Регионално Развитие. Програмата има за цел да насърчи
трансграничното сътрудничество чрез обединяване на различните участници в
трансграничния регион с цел укрепване развитието на региона и превръщането
му в център за устойчиво развитие.
Специфичната цел на проекта е да се подобри управлението на водите, като
се популяризират кампании за „зелено 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.

Партньори в проекта са:
Агенция за развитие на местните власти от източен Солун – Анатолики (Гърция),
Агенция за развитие на Серес – Анесер (Гърция),
Агенция за икономическо развитие Банско (България),
Сдружение Еко Неврокоп (България)
Агенция за икономическо развитие Високи западни Родопи (България).
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.
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Добри практики за
пестене на вода?

Част от програмата на проекта „Най- добро използване на водата- Best U” е
насочена към подобряване на управлението на водните ресурси и водата, която
съществува на планетата.
Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се осъзнае стойността
на водата, насърчавайки начините за по- добро използване и пестене.

Използвайте всяка капка вода!
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.
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Представяме Ви няколко добри практики,
които могат да бъдат приложени:

Добри практикиВза
опазване на водите и
къщи
В градината
околната
среда
В училище
В Офиса

o Спирайте кранчетата
Звучи съвсем просто и все пак, много хора оставят водата да тече, когато не се
налага – докато се бръснете, миете зъби или чинии.
o Използвайте една и съща вода няколко пъти
събирайте водата, с която сте измили плодове и зеленчуци и поливайте с нея
растенията у дома. Може да имате и съд, в който да събирате водата, която
изтича, докато чакате да дойде топлата вода и с нея също да поливате цветята.
o Мийте чиниите по-внимателно
Чиниите могат да се измият с много по-малко вода, отколкото си мислите.
o Купете по-малка миляна машина
Купувайте качествена миляна и винаги я пускайте пълна.Ако имате прекалено
малко чинии, за да я запълните, обмислете покупка на по-малка миялна.
o Купете качествена пералня
Има качествени икономични перални, които перат добре и ползват по-малко ток
и вода. Пералните с капак отпред като цяло са по-икономични от тези, които се
пълнят отгоре.
o Къпете се по-бързо
Постарайте се да намалите времето си за къпане с няколко минути. Така ще
спестите много кубици вода на година.
o Проверявайте дома си за възникнали течове.
Една изгубена капка вода в секунда се равнява на около 23 литра вода на ден,
изразходена напразно
o Не размразявайте храната си, като използвате течаща вода.
Вместо това я поставете в хладилник за няколко часа.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.
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o Поливайте на ръка.
Ако градината ви не е голяма – поливайте на ръка. Така се хаби по-малко вода.
Може да събирате дъждовна вода, която да се ползва за поливане.
o Използвайте чешмите в училище само, за да пиете вода.
Не си играйте с чешмите и водата с вашите приятели

Добри практики, предложени от Вас
Благодарим на всички взели участие в проучването и оценяваме дадените
от Вас препоръки за опазване на водните ресурси.
“Общо взето могат да се направят реконструкции на старите тръбопроводи
и да се помогне на фирмите да въведат нови технологии за икономии”
(металообработване, общ. Девин)
“Провеждане на кампании за запознаване на населението” (мъж, 46 г., общ.
Доспат)
“Монтиране на приспособления за събиране на дъждовната вода от
покривите на сградите за поливане на градински площи. Дозатори за вода на
чешмите на всички обществени сгради и институции” (жена, 55 г., общ. Девин)
“Използване на лични сондажи за набавяне на вода при отглеждане на
животни и селскостопански нужди. ”(Животновъд, 41г., Доспат)
“Построяване на пречиствателна станция за реките, постоянен анализ на
водоизточниците . Постоянен контрол върху сметищата и речен контрол” (мъж,
56г., общ. Девин)
“Да се намали употребата на перални машини в домакинствата, смяна на
казанчето за тоалетна с по-икономично и повторна употреба на водата” (мъж,
36г., Смолян)
Използване на речна вода
ВИК да реагира бързо при аварии
Да се обърне особено внимание на градските чешми в парковете и
градинките, на кранчетата за спиране и пускане на водата
Провеждане на кампании за запознаване на населението
Фирмите да не продават изворна вода, а само минерална
Масово да се прилагат кранове с фотоклетки
Да се потърсят начини за финансово стимулиране на гражданите за
изграждане на системи за събиране и ползване на дъждовната вода, както
в еднофамилните сгради, така и в многофамилните такива.
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.
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Семинари, реклама
Говорене за сериозността на проблема
Стимулиране на хората да не замърсяват околната среда
Да пазим горите от поголовно изсичане
Реклами за опазване и икономично ползване на водите
Образователни мероприятия за опазване на водните ресурси сред младите
хора и децата

ОТНОШЕНИЕ
Към водните ресурси,
тяхното опазване и
ефикасно използване
ЧАСТ I

Агенция за Икономическо развитие „Високи Западни Родопи“ извърши
проучване на територията на Общините: Смолян, Девин, Борино и Доспат.
Участваха представители на бизнеса, местни училища и детски градини,
земеделски производители. Проучването даде ясна представа за осъзнатото
отношение и съпричастност към опазване на водните ресурси, тяхното
ефикасно използване, консумиране и управление.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.
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За половината от населението водата е богатство, докато
останалата част я възприема като част от ежедневния цикъл.
На въпрос към анкетираните
Моля да споделите какво е за Вас водата?
В процентно изражение
отговорите се разпределиха по следния начин:
2% нямам мнение/ не съм се замислял(а)

КОНСУМАТИВ
11%

БОГАТСТВО
50%

НЕОБХОДИМОСТ
27%

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.
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Изводите, от направеното проучване по отношение на
информираността на целевите групи са:

ИНФОРМИРАНОСТ ПРИ НАСЕЛЕНИЕТО
Около една втора от анкетираните не се чувстват добре информирани
относно правилата и изискванията, свързани с водата на територията на
общината, в която живеят. С разширяването на обсега на регулаторната
рамка процентът нараства, като най-висок е делът на слабо
информираните относно наредбите на територията на Европейския съюз
(80%).
Източниците, които изпълняват своя потенциал да информират
населението и бизнеса, са печатни и електронни медии, онлайн медии и ВиК
дружества.

Голям е процентът на участвали в информационни събития сред
населението. 100% от участвалите поне веднъж споделят, че тези събития са
били полезни за тях, а над една втора от тези, които не са участвали,
смятат, че такива събития биха били полезни за тяхното домакинство.
Най-висока оценка получават общинските/ регионални ВиК дружества и
общините
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.
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ИНФОРМИРАНОСТ ПРИ БИЗНЕСА
Информацията относно локални наредби и закони свързани с употребата на
вода достига до местния бизнес най-лесно. В сравнение с гражданите,
представителите на фирми се чувстват по-добре информирани относно
изискванията за използване на водата.
Оценката на адекватността на предоставената информация от
информационните източници не се различава от дадената от домакинствата
такава – традиционните и онлайн медии и ВиК дружествата се справят найдобре според анкетираните.
За разлика от населението, сред представителите на бизнеса, посетили
информационно събитие поне веднъж, част от хората (17%) не са го
намерили за полезно. Над половината непосещавали смятат, че би било
полезно за фирмата им, ако в бъдеще го направят.

Най-добре се справят със своите задължения съответните общини и
общинските/ регионални ВиК дружества.
Този бюлетинът е изработен в изпълнение на проект Best water Use,
с акроним Best U, 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
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.
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Проект „Best water Use”
Акроним: BestU
Номер на проекта: 1854

Добри практики за
опазване и използване на
водите и водните ресурси

ВЪВЕДЕНИЕ
ДОБРИ ПРАКТИКИ
за опазване и
управление на
водните ресурси

ОТНОШЕНИЕ
Към водните ресурси,
тяхното опазване и
ефикасно използване.
ЧАСТ II

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Агенция за икономическо развитие Високи западни Родопи, в партньорство с
Агенция за развитие Анатолики – Солун (Гърция), Агенция за развитие на Серес
Анесер (Гърция), Агенция за икономическо развитие Банско (България) и –
Сдружение Еко Неврокоп – Гоце Делчев (България), изпълнява проект Best Water
Use с акроним BEST-U в рамките на договор Β2.6f.05 от 02.10.2017 г.
Проект „Best water Use”
има за задача да насърчи иновационните
технологии с цел подобряване опазването на околната среда и ефикасното
използване на водните ресурси, както и опазването на почвите.
Проектът е насочен към подобряване управлението на водите, чрез
организиране на кампании за популяризиране на "зелено поведение" в следните
области:
управление на водите;
изпълнение на пилотни дейности, включващи съществуващи иновационни
методи/технологии;
формиране на цялостна образователна политика в местното
самоуправление.
Конкретните цели на проекта са:
Да изгради капацитет на всички заинтересовани страни, както и на
мениджмънта на водните ресурси;
Да подобри знанията и повиши осведомеността на потребителите на
водните ресурси, целейки по-ефикасно 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.

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие(ЕФРР) и от
националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество
Interreg V-A “Гърция- България“ 2014-2020г.

АГЕНЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3

ДОБРИ ПРАКТИКИ
за опазване и управление
на водните ресурси

Всички икономически сектори използват вода, макар и по различни
начини и в различни обеми. Достъпът до достатъчни количества прясна вода е от
решаващо значение за редица икономически сектори и за общностите, които
зависят от тези икономически дейности. Икономическите дейности в Европа
потребяват средно около 243 000 кубически хектометра вода годишно. Макар че
по‑голямата част от тази вода се връща в околната среда, тя често съдържа
примеси или замърсители, включително опасни химикали. Най-големият
потребител на вода е селското стопанство: на този сектор се падат около 40 % от
общото годишно количество вода, използвано в Европа.
Най-разпространеният натиск върху екологичното състояние на водните
ресурси произхожда от промените във водните тела, дължащи се например на
бентовете за водноелектрически централи и корабоплаване или пресушаването на
земи за селскостопански цели; насипите за защита от наводнения.
Съществуват известни начини за решаване на тези проблеми и те следва да
бъдат приложени. Когато съществуващите структури, изградени за
целите на хидроенергетиката, корабоплаването или за други цели,
прекъсват непрекъснатостта на реките, а често и миграцията на рибите,
стандартна практика следва да бъдат смекчаващите мерки, като
например рибни проходи и съоръжения за преминаване на рибите. Това вече
се прилага — в повечето случаи за нови разработки. Важно е постепенно да
се модернизират съществуващите структури, за да се подобри
състоянието на водите.
Вторият най-често срещан натиск върху екологичното състояние произхожда
от прекомерното водовземане. Свръхразпределянето на вода на ползвателите в
даден речен басейн, дължащо се на завишена оценка на наличните количества или
на икономически или политически натиск. Следва да бъде разграничено от
водовземането, което е незаконно, тъй като се извършва без разрешение или в
нарушение на даденото разрешение.
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По въпроса за незаконното водовземане, отговорност на държавата е да
използват всички средства, както и използването на сателитни
изображения и получената от тях информация, предоставяна например от
програмата за глобален мониторинг на околната среда и сигурността, за да
установи площите, напоявани доста повече от разрешеното според
националните разрешения или дори без разрешение.
Оценка на химичното състояние показва, че голям дял (около 40 %) от водните
тела е с неизвестно състояние. Дифузното и точковото замърсяване все още
представляват значителен натиск върху водната среда. Прекомерно натоварване с
хранителни вещества също е сериозна заплаха за доброто състояние на водите
За борба с тези заплахи е необходимо да бъдат разширени уязвимите на
нитрати зони и да бъдат засилени програмите за действие. Важно е също
така да се подобрят степените на съответствие при пречистването на
отпадъчните води.
Относно химикалите и относно продуктите за растителна защита и
биоцидите е необходимо да бъдат наложени ограничения върху начина, по
който могат да бъдат използвани, или бъде отказано разрешение за
използването им въобще.

Налагане на мерки за водна ефективност във всички основни
водоползващи сектори (селско стопанство, промишленост, разпределителни
мрежи, сгради и производство на енергия).
Да се промени системата за ценообразуване на водата, така че да се
насърчи по-ефикасното ѝ използване
Прилагането на принципа „замърсителят плаща“.
Постепенна подмяна на старите продукти на пазара с по-ефективни
продукти, свързани с водата.
Подобряване на ефективността на напояване.
Намаляването на нивата на течовете.
Въвеждане на горна граница за водоползване.
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Спрямо други европейски страни България се отличава с относително значими
пресни водни ресурси, както по абсолютен обем, така и на човек от населението.

ОТНОШЕНИЕ
Към водните ресурси,
тяхното опазване и
ефикасно използване.
ЧАСТ II

От проведеното проучване на Агенция за икономическо развитие Високи Западни
Родопи се установи, че на територията на общините Смолян, Девин, Борино и
Доспат, като цяло няма проблем с водата.
В този бюлетин ще ви изложим и други данни, от проведеното проучване, по
отношение на употреба и пестене на водата от населението и бизнеса:

Употреба на водата
▹Нисък е делът от населението, използващ алтернативни източници,
различни от бутилирана вода от търговската мрежа и доставчик на питейна вода/
водопровод.
▹Не се наблюдава дефицит на вода за извършване на обичайните ежедневни
дейности при изследваната част от населението.
▹Основният проблем с водата, от който се оплаква населението, е високата й
цена. Относително рядко са се случвали липса на водоснабдяване, замърсеност на
водата или повреди.
▹66% от домакинствата смятат, че използват по-скоро икономично водата в
своето ежедневие – по собствена преценка, пестенето им се равнява средно на 47
литра месечно и намалява с около 20 лв. месечните разходи за вода.
▹Най-разпространената практика за намалено замърсяване на водата е
ограничаването на изхвърлени в канализацията химикали. Относително висок е
делът на домакинствата (около една трета), които се ориентират към намаляване
на количеството използвани препарати и ги заменят с продукти от домакинството
или се стремят да купуват безвредни такива (напр. биоразградим препарат за
съдове).
▹Във всяко пето домакинство се прилага повторно използване на вода.
▹11% от фирмите споделят, че за тях водата е консуматив, което ограничава
погледа към идеята „водата е богатство“ и това показва отношение.
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▹Половината фирми използват вода за поддържане на декоративни водни
или тревни площи, а една трета при технологични процеси. На практика всички
фирми използват вода за битови нужди.
▹При всяка пета фирма е налична сезонност, когато става дума за
интензивна употреба на вода – средната продължителност на натоварения сезон
при фирмите е между 5 и 6 месеца.
За какви цели се ползва вода във вашата фирма?

▹Доставчиците на вода за промишлени нужди се използват от 29% от
фирмите. Останалите „алтернативни“ източници не са предпочитани.
Една трета от фирмите не практикуват складиране на вода – за тези, които
складират е по-типично да го правят в малки количества, използвайки битови
съдове.
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▹Оплакванията на бизнеса, подобно на отговорите получени от
домакинствата, са фокусирани главно върху високата цена на водата. Повредите
и ниското налягане са единствените другите проблеми, с които анкетираните се
сблъскват често.
▹25% от представителите на фирми споделят, че в организацията им водата
се използва много икономично.
▹Поправката на неработещи водопроводни елементи е задължителна при
фирмите, когато става дума за мерки за пестене. Сравнително разпространени са
устройствата за автоматично дозиране (39%).
▹Фирмите споделят, че се нуждаят от съдействие, за да предприемат повече
мерки за пестене.

Пестене на водата

МЕРКИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ВОДА И МЕРКИ ЗА НАМАЛЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ
[НАСЕЛЕНИЕ]
Прилагате ли следните мерки за пестене?
Поправка на развалени водопроводни
елементи

92%

Използване на пералня/ миялна само когато
са пълни

64%

Спиране на водата при битови дейности
(къпане, миене)

46%

Устройства за автоматично дозиране

30%

Повторно използване на вода

22%

Вода директно от природен водоизточник

14%

Събиране на дъждовна вода

13%

Собствен сондаж за вода

8%
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Прилагате ли следните мерки, намаляващи замърсяването на водите?
Избягване на изхвърлянето на химикали в канализацията

74%

По-малко почистващи препарати

41%

Безвредни вещества вместо препарати (напр. сол, оцет)

38%

Безвредни препарати (напр. био перилни препарати)

28%

Вторично използване на вода

20%

Използване на филтри

16%

МЕРКИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ВОДА И МЕРКИ ЗА НАМАЛЕНО
ЗАМЪРСЯВАНЕ
[БИЗНЕС]
Прилагате ли следните мерки за пестене?
Поправка на развалени водопроводни
елементи

98%

Устройства за автоматично дозиране

39%

Технологии изискващи по-малко вода

19%

Собствен сондаж за вода

16%

Събиране на дъждовна вода

15%

Повторно използване на вода

9%

Вода директно от природен водоизточник

9%
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Прилагате ли следните мерки, намаляващи замърсяването на водите?
Използване на безвредни/ по-малко вредни суровини

17%

Технологии с по-малко отпадни продукти

16%

Пречистване на отпадни води

11%

Намаляване на отпадните продукти (чрез разлагане до побезвредни или повторно използване)

8%

Рециклиране/ преработка на отпадните води

2%
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