Project title: Best Water Use
Project acronym: BestU
Deliverable D3.5.1.: Short presentation in Bulgarian language
Work Package 3: Research on current situation
Contracting authority:
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY HIGH WEST RHODOPE

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF) and national funds of the
countries participating in the Cooperation Programme INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020"

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВОДНИТЕ
РЕСУРСИ И ТЯХНОТО
ОПАЗВАНЕ И ЕФИКАСНО
ИЗПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
БАЛКАНСЕРТ ЕООД

количествено изследване в
рамките на проект

Best water Use
Изготвено за:
АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3

Октомври, 2018
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Проект „Best water Use”
Акроним: BestU
Номер на проекта: 1854

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.
Настоящото проучване се изпълнява от БАЛКАНСЕРТ ЕООД, съгласно договор за „Проучване отношението на целевите групи към водните
ресурси, тяхното опазване, ефикасно използване и управление“ с възложител Агенция за икономическо развитие Високи западни Родопи.
Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в
Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A
изготвено за:

АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3

Октомври, 2018

1. МЕТОДОЛОГИЯ
Изготвено за:
АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3
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Цели на изследването:
изследване на отношението и
съпричастността на целевите групи към :
опазването на водните ресурси и
ефикасното им използване;
местна и европейска правна рамка;
осведоменост по темата;
налична информация в
общественото пространство;
оценка на действията на
регулиращите органи.

Параметри на изследването:
▪
▪

количествено изследване;

▪

обхват: 10 общини в рамките на Област
Смолян

▪

обем на извадката N=263, от които:
▪ 158 представители на домакинства;
▪ 105 представители на местен
бизнес;
Теренна работа: 10 септември – 15
октомври, 2018 година

▪

анкети за самопопълване на хартиен
носител/ в онлайн платформа;
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ПРОФИЛ НА
ИЗВАДКАТА

Село 13% 18%
Общински център 70% 34%
Областен град 17% 46%

Извън населено място 2%
32% мъже : 68% жени

Услуги 18%

Пълно работно време 71%

Производство 23%

Средна възраст 41,1 г.

Занаятчийство 1%

Образование: 47% висше, 45% средно,

Земеделие/ животновъдство 40%

8% по-ниско
Търговия 14%
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ТЕРИТОРИАЛЕН
ОБХВАТ

НАСЕЛЕНИЕ
Девин 44%

БИЗНЕС
Смолян 52%
Девин 13%

Чепеларе 10%
Доспат 9%
Златоград 8%
Борино 3%

Рудозем 3%
Баните 2%
Неделино 1%
Мадан 1%

Смолян 22%

Борино 9%
Доспат 6%
Златоград 6%
Мадан 5%

Чепеларе 4%
Рудозем 2%
Баните 2%
Неделино 1%

2. УПОТРЕБА И ПЕСТЕНЕ НА ВОДА:
НАСЕЛЕНИЕ
източници, начини на употреба, цели и пестене на вода
Изготвено за:
АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3
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УПОТРЕБА И ПЕСТЕНЕ НА ВОДА:
ОБОБЩЕНИЕ [1]
▹ За половината от населението водата е богатство, докато останалата част я възприема като част от

ежедневния цикъл. Хората употребяват повече вода за битовите си нужди, отколкото за стопански и друг
вид дейности.

▹ 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.
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УПОТРЕБА И ПЕСТЕНЕ НА ВОДА:
ОБОБЩЕНИЕ [2]
▹ 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.

▹ 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.

▹ Доставчиците на вода за промишлени нужди се използват от 29% от фирмите. Останалите „алтернативни“
източници не са предпочитани.
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УПОТРЕБА И ПЕСТЕНЕ НА ВОДА:
ОБОБЩЕНИЕ [3]
▹ 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.

▹ 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
респондентите се сблъскват често.

▹ 25% от представителите на фирми споделят, че в организацията им водата се използва много икономично.
▹ Поправката на неработещи водопроводни елементи е задълнителна 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.
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ОТНОШЕНИЕ КЪМ
ВОДАТА

КОНСУМАТИВ

БОГАТСТВО

НЕОБХОДИМОСТ

11% 11%

50% 56%

27% 31%

2% нямам мнение/ не съм се замислял(а)

1. Моля да споделите какво е за Вас водата?

население
бизнес
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ: НАСЕЛЕНИЕ

92%

за пряка консумация

95%

97%

40%

28%

за приготвяне на
храни и напитки, вкл.
консервирани

за хигиенни и битови
нужди

за лично стопанство
(поливане, отглеждане
на животни)

поддръжка на
декоративни площи

други: аквариум за декоративни риби

2. За какви цели се ползва вода във Вашето домакинство?
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ: БИЗНЕС

97%

за битови нужди

51%

73%

36%

в производството

за почистване (на
машини, материали,
площи)

охлаждане и др.
технологични
процеси

15%

в земеделието

48%

поддръжка на
декоративни водни/
тревни площи

при 19% от е налична сезонност при
употребата на вода
5,5 месеца средна продължителност
2. За какви цели се ползва вода във вашата фирма? 3. Колко месеца в годината ... по-интензивна употреба (ако има такива)?
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МЕСЕЧНО ИЗРАЗХОДВАНО
КОЛИЧЕСТВО
% използващи

месечно
количество

Бутилирана вода

54%

86%

34 л

185 л

От доставчик на питейна вода

97%

99%

18 м³

64 м³

Сондаж, кладенец

3%

12%

42 м³

323 м³

-

28%

-

373 м³

Открит водоизточник (водоем)

1%

6%

10 м³

212 м³

От друго място

3%

1%

46 м³

50 м³

От доставчик на вода за промишлени
нужди

3. Приблизително какви количества вода използва Вашето домакинство месечно?

население
бизнес
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ПРОБЛЕМИ С ВОДАТА
9% 2%

липса на водоснабдяване на
определени места
4% 2%

режим на водата

7% 11%

чести повреди

по-скоро често + много често

7% 2%

мътна вода/ замърсена с твърди
частици
2% 1%

вода с неприятен вкус/ мирис

42% 42%

висока цена на водата

5. 7. Колко често се случват следните неща във вашето домакинство/ вашата фирма?

1% 0%

вода, отровена с химични вещества

6% 12%

ниско налягане

3% 1%

други проблеми

население
бизнес
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СКЛАДИРАНЕ НА ВОДА: БИЗНЕС

Съхраняват значителни количества вода
в производствени съоръжения и
резервоари

Изобщо не съхраняват

49%

22%

30%

97%

от фирмите не изпитват
недостиг на вода

Съхраняват малки количества вода в битови
съдове
5. Изпитвате ли недостиг на вода за извършване на обичайните дейности на вашата фирма? 6. Коя от следните практики …?
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ИКОНОМИЧНА УПОТРЕБА И
НЕДОСТИГ НА ВОДА
много икономично

10%

общо взето
икономично

2%

общо взето
разточително

66%

22%

много разточително

ср. спестено количество на месец:

98%

от домакинствата не изпитват
недостиг на вода

46,8 л
21,3 лв.
4. Изпитвате ли недостиг на вода? 6. Как се изразходва водата във Вашето домакинство? 8. Вашата оценка за спестеното?
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ИКОНОМИЧНА УПОТРЕБА И
НЕОБХОДИМОСТ ОТ СЪДЕЙСТВИЕ
Финансови средства

много икономично

84%

25%
общо взето
икономично

5%

общо взето
разточително

51%

Обмяна на опит с други фирми

75%

Експертни консултации

74%

19%

много разточително

ср. спестено количество на месец:

1776 л
87,6 лв.

Технически средства и технологии

Не желаем повече мерки

Можем и сами да предприемем още мерки

71%

11%

6%

8. Как се изразходва водата във вашата фирма? 10. Вашата оценка за спестеното? 12. Какво съдействие ви е необходимо ...?
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МЕРКИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ВОДА И МЕРКИ ЗА
НАМАЛЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ [НАСЕЛЕНИЕ]
Избягване на изхвърлянето на химикали в
канализацията

Поправка на развалени водопроводни
елементи

92%

Използване на пералня/ миялна само
когато са пълни

64%

По-малко почистващи препарати

41%

Спиране на водата при битови дейности
(къпане, миене)

46%

Безвредни вещества вместо препарати (напр. сол,
оцет)

38%

Устройства за автоматично дозиране

30%

Безвредни препарати (напр. био перилни
препарати)

28%

Повторно използване на вода

22%

Вторично използване на вода

20%

Вода директно от природен водоизточник

14%

Използване на филтри

16%

Събиране на дъждовна вода

13%

Собствен сондаж за вода

8%

7. Прилагате ли следните мерки за пестене? 9. Прилагате ли следните мерки, намаляващи замърсяването на водите?

74%
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МЕРКИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ВОДА И МЕРКИ
ЗА НАМАЛЕНО ЗАМЪРСЯВАНЕ [БИЗНЕС]
Поправка на развалени водопроводни
елементи

98%

Използване на безвредни/ по-малко вредни
суровини

17%

Устройства за автоматично дозиране

39%

Технологии с по-малко отпадни продукти

16%

Технологии изискващи по-малко вода

19%

Пречистване на отпадни води

11%

Собствен сондаж за вода

16%

Намаляване на отпадните продукти (чрез разлагане
до по-безвредни или повторно използване)

8%

Събиране на дъждовна вода

15%

Рециклиране/ преработка на отпадните води

2%

Повторно използване на вода

9%

Вода директно от природен водоизточник

9%

7. Прилагате ли следните мерки за пестене? 11. Прилагате ли следните мерки, намаляващи замърсяването на водите?
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ПРАКТИКИ ОТ МИНАЛОТО
[ОСНОВНИ ТЕМИ]
Събиране на дъждовна вода

Технологии, които пестят водните ресурси

Личен водоизточник (сондаж, кладенец,
геран)

Събиране на водите от покриви

Пречиствателни станции

Кладенец

Икономично ползване в домакинството
Ползване на природен водоизточник
Повторно използване
Алтернативни източници

Природен източник
Независими източници
Икономичност
Собствен източник
Сондаж
Събиране на дъждовна вода

10А. Бихте ли споделили с нас....

население
бизнес
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КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
[ОСНОВНИ ТЕМИ]
Подмяна на водопроводната мрежа

Подмяна на водопроводната мрежа

По-бързи реакции от отгоровните
органи при проблем

Събиране на дъждовна вода

Събиране на дъждовна вода

Минимизирано разхищаване

Регулиране на водата от чешмите за
обществено ползване
Информационни кампании
Разумно използване

Семинари, реклама
Стимулиране на хората да не замърсяват
околната среда

10B. Бихте ли споделили с нас....

Опазване на горите от изсичане
Разумно използване
По-ниска цена на водата
Екология
Сондажи/ собствени източници
Образователни мероприятия сред млади
хора/ деца

население
бизнес

3. ИНФОРМИРАНОСТ
закони и наредби, информационни събития, оценка на
институции
Изготвено за:
АИР ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ
4800 гр. Девин, ул. „Явор“ №3
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ИНФОРМИРАНОСТ: ОБОБЩЕНИЕ
▹ Информацията относно локални наредби и закони свързани с употребата на вода достига до респондентите
най-лесно. В сравнение с гражданите, представителите на фирми се чувстват по-добре информирани
относно изискванията за използване на водата.

▹ 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.

▹ 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.

▹ Близка е самооценката за информираността при население и бизнес.
▹ Институциите, които се справят със задълженията си най-добре според двете целеви групи са общините и
ВиК дружествата.
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ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО
На територията на ЕС
ЗАКОНИ И НАРЕДБИ
Много добре

На територията на България
5%
10%

Много добре

По-скоро слабо
25%
34%

По-скоро добре

По-скоро добре

Много слабо

2%
6%

18%

26%
36%
41%
28%

44%

38%
40%

По-скоро слабо
Много слабо

15%

32%

Вашето населено място
Много добре

10%
17%

По-скоро добре

33%
33%

По-скоро слабо

30%
35%

Много слабо

14%

27%

11. Доколко сте информирани относно изискванията относно водите на територията на:

население
бизнес
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ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ
потенциал да
информира

предоставя
полезна
информация

не предоставя
полезна
информация

не мога да
преценя

Печатни и електронни медии (радио, ТВ, местна и
национална преса)

90%

85%

78%

75%

10%

15%

12%

10%

Онлайн медии (социални мрежи, онлайн
вестници, блогове и др.)

80%

81%

70%

76%

11%

11%

19%

12%

ВиК дружества

78%

85%

71%

74%

18%

19%

11%

7%

Общински и държавни институции

61%

75%

52%

67%

20%

22%

27%

11%

Неправителствени организации

52%

75%

48%

72%

17%

12%

35%

15%

Публични събития, проекти, семинари, срещи

61%

76%

56%

71%

18%

10%

26%

18%

12. Кои от следните могат да предоставят информация относно законите и наредбите ... ? 13. А доколко е полезна?

население
бизнес
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ИНФОРМАЦИОННИ
СЪБИТИЯ
ДА, УЧАСТВАЛ/А СЪМ

НЕ, НЕ СЪМ УЧАСТВАЛ/А

Да, ще са полезни

85%

15%

Много полезни

НАСЕЛЕНИЕ

Колебая се
Общо взето полезни

78%

22%

БИЗНЕС

Общо взето полезни
Общо взето не бяха полезни

27%

48%
Може би

Много полезни

61%

52%

44%
39%
17%

12%

Да, ще са полезни

76%

Колебая се

12%

Може би

11%

14. Участвали ли сте… ? 15. Ако да, бяха ли полезни? 16. Ако не, смятате ли, че ще са полезни за вашето домакинство?
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ИНФОРМИРАНОСТ ОТНОСНО
ИНСТИТУЦИИ
НАСЕЛЕНИЕ

Много добре

По-скоро добре

БИЗНЕС

Много добре

4%

Много слабо

По-скоро добре

27%

По-скоро слабо

46%

24%

9%

29%

По-скоро слабо

Много слабо

52%

10%

17. Доколко добре сте информирани относно институциите, отговорни за управление и опазване ... ?
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ОЦЕНКА НА
ИНСТИТУЦИИТЕ
Общината 56% 36%

много добре + по-скоро добре

Комисия за енергийно и водно регулиране 24% 14%

Министерство на земеделието и горите 20% 15%

Министерство на околната среда и водите 28% 16%

Парламентът

Общински/ регионално ВиК дружества 56% 41%

11% 8%

Областна администрация 35% 27%
Земеделски поземлени комисии 25% 15%

Регионална дирекция по горите Смолян 25% 20%

Регионална инспекция по околната среда и водите Смолян

29% 25%

Басейнова дирекция Източнобеломорски район, Регионално бюро - Смолян 22% 16%

18. Според вас как се справя всяка от следните институции със задълженията си?

население
бизнес
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