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Какво означава човешко право на 
вода и санитария?

Всеки, без дискриминация, има 
човешкото право на вода, в 
достатъчно количество, 
безопасна, приемлива, 
физически и финансово 
достъпна вода за лични и 
домакински нужди.

Всеки, без дискриминация, има 
човешкото право на санитария, 
физически и финансово достъпна 
във всички сфери на живота, която 
да е безопасна, хигиенична, сигурна, 
социално и културно приемлива, 
която осигурява усамотение и 
достойнство.
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Правото на вода и санитария –
задължения на държавите

НАЛИЧНОСТ: достатъчно и постоянно за лични и битови 
нужди; в непосредствена близост
КАЧЕСТВО: безопасна за консумация и други лични нужди; 
хигиенно и технически безопасна за ползване
ФИЗИЧЕСКА ДОСТЪПНОСТ: за всеки без дискриминация в 
непосредствена близост
ФИНАНСОВА ДОСТЪПНОСТ: цената трябва да е достъпна за 
всички без да се компрометира възможността да се 
осигуряват други основни нужди, гарантирани от човешките 
права
ПРИЕМЛИВОСТ: приемлива според културата и пола на
човека, осигурява уединение и достойнство



Дневен ред за устойчиво развитие
2030

17 ЦУР и 169 задачи за хората – планетата –
благоденствието – мира – партньорството
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Основни цели на Протокола:
(a) Достъп до питейна вода за всички
(b)  Осигуряване на санитария за всички

Специфичен фокус върху равноправен достъп:
“Равноправен достъп адекватен, както по качество, 
така и по количество, който се осигурява за всеки 
член на населението, особено за онези, които 
страдат от увреждания или социално изключване 
(чл. 5)
Стратегия за изпълнение: Формулиране на задачи
& крайни срокове, разработване на план за 
осъществяване на задачите, участие на 
обществеността, мониторинг и докладване

 Протоколът: практически за прогресивно 
изпълнение на човешкото право на вода и 
санитария и допринася за изпълнението на ЦУР

Протокол за вода и здраве: 
регионален документ за постигане на 
равноправен достъп до вода и санитария
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Обичайните замаскирани неравенства



От национално към глобално
развитие и мониторинг на напредъка към 
равноправен достъп до вода и санитария

• Глобален мониторинг (за ЦУР) и 
регионален мониторинг опиращ 
се и подсилващ националния

• Протокол за вода и здраве: 
регионален инструмент 
адаптируем към нуждите на 
конкретните страни (чрез 
формулиране на задачи и 
докладване)

• Необходим е мониторинг на 
неравноправен достъп  призив 
за дезагрегирани данни (по 
различни социални слоеве…)

Глобален

Регионален

Национален
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