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Осигуряване достъп до 
вода и санитария

Presenter
Presentation Notes
According to you, are there international obligations to provide access to water and sanitation to all?What does it mean in practice? What are the criteria to comply with those international obligations? Who has the responsibility to take action to ensure that those obligations are fullfiled?
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Какво означава равноправен 
достъп до вода и санитария?
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Неравенствата трябва да се 
борят на 3 фронта

Измерение Неравенства при достъпа до вода и санитария

Географски 
различия: водни 
ресурси, ВиС
инфраструктура

Определени района на страната (села, бедняшки
квартали) нямат физически достъп или имат достъп до 
по-ниско качество вода, в сравнение с  другите райони

Социални различия: 
уязвими и 
маргинализирани 
групи

В районите с добър достъп, определени групи нямат 
достъп защото нямат собствени съоръжения; 
обществените или ведомствените съоръжения, на които 
разчитат не са адекватни; или са обект на 
непреднамерена или преднамерена дискриминация

Икономически 
различия: проблеми 
на финансова 
достъпност

Вътре в райони с добър достъп, сметката за вода и 
санитария представлява прекалено голям дял от  
разполагаемия доход на някои домакинства

Presenter
Presentation Notes
There is no universal definition on what equitable access means. Identify the “types of inequities” that seem to be the most relevant from a practical perspective (in terms of making it easier to identify solutions). 2. Accordingly, the table shows that there are 3 major possible ways of fighting inequities, related to different disparities: 	- Reduce geographical differences in the services provided (otherwise some human settlements are less likely to enjoy access ) 	- Prevent discrimination or exclusion in access to services by vulnerable and marginalized groups (otherwise some social groups are less likely to enjoy access) 	- Ensure financial affordability by users (otherwise some economic groups are less likely to effectively enjoy access) Everyone is entitled to water & sanitation which is: … available… accessible… of good quality / safety contamination… affordable… acceptablePrinciples of the HRWS- Non-discrimination and equality - Information and transparency - Participation 
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Пречки за достъпа за уязвими или 
маргинализирани групи

Примери за уязвими и
маргинализирани групи

Примери за бариери за постигане на достъп

Хора с увреждания, хора със
сериозни хронични 
заболявания

Стандартните (частни или обществени) съоръжения за вода и 
санитария може да не са адекватни за специфичните им 
физически нужди

Ученици, лежащо болни, 
задържани, бегълци

Институциите, на които те разчитат (училища, болници, 
затвори, бежански лагери) може да нямат адекватни 
съоръжения за вода и санитария

Бездомници, номадски и 
пътуващи общности

Обществените съоръжения (чешми, душове, тоалетни), на 
които те разчитат може да не са налични

Нелегални заселници, 
нелегални емигранти

Доставчиците на услуги за вода и санитария може да не 
обслужват хора без документи или домове разположени върху 
земя, която не е във владение

Коренни жители, хора 
принадлежащи към етнически 
и други малцинства

Доставчиците на вода и агенциите за социални услуги може да 
прилагат непреднамерено или преднамерено 
дискриминационни практики (предоставяне на услуги, 
разпределяне на помощи, участие)

Presenter
Presentation Notes
As already highlighted, there are many vulnerable groups, each with its own needs, facing different barrier and requiring different solutions. The slide provides a classification of vulnerable and marginalised groups, grouping them according to the type of access barrier that they face. 
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Инструменти и насоки в подкрепа на постигането на 
равноправен достъп до вода и санитария

План за 
действие за 

равноправен 
достъп

Инструм
ент за 

оценка

Добри 
практики

Определяне 
на рамката

Оценяване на 
базовата 
ситуация

Дефиниране 
на дейности
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∗ Определя основните 
предизвикателства за осигуряване на 
равноправен достъп до вода и 
санитария

∗ Анализира националните 
управленски рамки и възможността 
им да допринесат за равноправния 
достъп

∗ Представя конкретни добри 
практики и извлечени поуки за 
възможни политики и мерки, които 
да допринесат за равноправния 
достъп

Никой не е изоставен

Presenter
Presentation Notes
Publication details policy options for addressing each one of those types of inequities
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Намаляване на географските 
различия

Възможни 
политики

Пример за добра практика

Изравняване 
на цените

Осигуряване на достъп до вода в отдалечени 
региони във Финландия

Изравняване 
на достъпа

Дългосрочна програма за 
обществено субсидиране на 
водния сектор: инвестиции, 
насочени към малките и 
отдалечени общности; без 
субсидии за оперативни 
разходи и поддръжка + 
интензивни проучване на 
подпочвени води

Presenter
Presentation Notes
ChallengesAccess and price gaps between geographical areas are often due to underlying cost structures Service provision in rural areas involves specific technical demandsPolitical influence and decisions are a major driver of disparities – through public investment and subsidy programmesWeak price regulation can explain higher prices for consumers in some areasReducing geographical disparities in water and sanitation is also a regional policy issue
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Осигуряване на достъп за уязвими 
и маргинализирани групи

Възможни 
политики

Пример за добра практика

Комбинирани 
политики за 
осигуряване 
недискримин
ация

Доставяне на вода и санитария за хора без постоянно 
жилище във Фландрия (Белгия)

Целеви
политики

Белгийският регион 
Фландрия определи 4 
транзитни зони със 
съоръжения за вода и 
санитария за пътуващи 
общности – всеки, от които 
може да приема по 10-25 
семейства за период от  
няколко дни

Presenter
Presentation Notes
ChallengesThere are many vulnerable groups, each with its own needs, facing different barrier and requiring different solutionsWater and sanitation for these groups is a social exclusion issue, not just a water issueRelatively modest but targeted resources are neededIt also requires for integrated responses combining policies and ensuring collaboration across public agencies
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Поддържане на водата и санитарията 
финансово достъпна за всички

Възможни 
политики

Пример за добра практика

Тарифни 
мерки

Доброволно въвеждане на социални тарифи в 
Полша

Целеви 
политики

Полският оператор AQUA SA 
въведе намалена тарифа за 
домакинствата с ниски 
доходи (на стойност 1% от 
приходите си от комунални 
услуги) на основата на 
критерий за избор, 
прилаган за общинските 
социални услуги

Presenter
Presentation Notes
ChallengesAffordability is a growing concern for all countriesNeed to combine changes in tariff design with other measuresFunding  subsidized access and consumptionNeed for “social policy infrastructure”
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Но е необходимо и да се подобрят 
управленските рамки, за да се осигури 

равноправен достъп
Възможни 
политики

Пример за добра практика

Добро 
ръководство
и управление

Овластяване на потребителите във 
Великобритания: Съюз на потребителите за 
вода в Англия и Уелс

“Лупа на 
равноправни
я достъп” за 
ускоряване 
на процеса

Съюзът на потребителите за 
вода в Англия и Уелс използва 
потребителски изследвания и 
пряка връзка с потребителите, 
за да информира правещите и 
изпълняващите политиките –
например по отношение на 
финансовата достъпност

Presenter
Presentation Notes
In addition lo looking at the three “types of inequities”, it is important to look at “cross-cutting” governance problems and solutions.First, there is a need to continue with the efforts on improving water governance, with which many countries are currently engaged. Good water governance and management can go a long way in addressing inequities in access. The slide highlights some areas of good governance that are particularly relevant to ensure equitable access.Second, there is a need to introduce additional changes in traditional water governance. Improvements in the areas of water governance just mentioned will not be enough to achieve rapid progress on equitable access. We also need to look at water governance and management in a different way, we need to ask how inequities in access can be reduced, how current or proposed policy measure will help to close equitable access gaps – in sum, we need to adopt an “equitable access lens”. Two particular tools that can may be useful are: the development of a country situation analysis: to answer the question ”where is our country in terms of equitable access?” -- decision to develop the Score-cardthe development of an action plan: to answer the question “what will we do to ensure equitable access?”
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Оценъчна карта за равноправен 
достъп

∗ Аналитичен инструмент за 
самооценка…

∗ … който може да бъде използван от 
правителствата (и други заинтересовани 
страни) за определяне на изходно ниво, 
проследяване на напредъка и 
насърчаване на дискусии за по-
нататъшни действия необходими за 
постигане на равноправен достъп до вода 
и санитария…

∗ … за да подпомогне изпълнението на 
политики и практики в защита на 
човешкото право на вода и санитария на 
принципа на „постепенна реализация“.

Presenter
Presentation Notes
BackgroundA major difficulty in addressing the inequities identified in No One Left Behind is the lack of both:	1. a detailed picture of the level of access for all population groups and 	2. a clear understanding of the main factors in the origin of the inequities.-- It was decided to develop an analytical tool that can help governments and other stakeholders to establish a baseline, discuss further actions to be taken, and evaluate progress through a process of self-assessment.  It also offers guidance on how to use the analytical tool, based on the experience of three pilot exercises carried out in France, Portugal and Ukraine.Methodology for developmentConvening of an ad-hoc expert group (Sept 2012)Conceptual development: draft scorecardTesting through pilots: Ile-de-France, Portugal, Ukraine  –national and infranational levelsFurther expert discussions – 2nd expert group meeting (May 2013)Report: final scorecard and how to use it (end 2013)Launched at the MOP3 in Nov. 2013
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∗ .. помага на страните да приведат в 
действие приоритетите, 
идентифицирани при самооценката

∗ … описва съдържанието на 
Плановете за действие и процеса им 
на развитие

Насочващи бележки по План за 
действие за равноправен достъп
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