
Представяне на Оценъчната карта за 
равноправен достъп и планираната 

оценка за България 
Цели и очаквани резултати от самооценката на 

равноправния достъп; процес и срокове

д-р Каталива Вълкова, Министерство на здравеопазването;
Диана Искрева, фондация „Земя завинаги“



Важността на равноправния достъп до 
безопасна вода и санитария

• Достъпът до вода и санитария –
фундаментално човешко право

• Уязвими и маргинализирани групи обект на 
изследването: хората живеещи в селата, бездомните 
или жителите на градовете, които не могат да плащат 
сметките си за вода, лежащо болните, пребиваващите в 
приюти, бегълците, пътуващите, хората с ограничения, 
затворниците и т.н., както и работещите – докато са на 
работното си място, учащите в учебните заведения. 



Специфични характеристики на 
Оценъчната карта

• Аналитичен инструмент;
• Инструмент за самооценка на ниво 

страна, регион, град;
• Борави със специфични проблеми и 

индикатори;
• Проследява напредъка в равноправния 

достъп до вода и санитария.



Ползи от прилагането на оценъчната 
карта

• Дава количествена информация;
• Дава базисен анализ на ситуацията за 

равноправен достъп до вода и 
санитария;

• Солидна база за дефиниране на 
политики и набелязване на мерки за 
подобряване на равноправния достъп



Методика на прилагане на 
Оценъчната карта

Оценката се извършва по 4 секции: 
1. Водещи управленски рамки за осигуряване на равноправен 
достъп до безопасна вода и санитария;
2. Намаляване на географските различия;
3. Осигуряване на достъп на уязвими и маргинализирани групи;
4. Осигуряване на финансова достъпност на водата и санитарията 
за всички.

Всяка секция е подразделена на области на дейност, а 
напредъкът по дейности се оценява чрез индикатори.



Секция: Осигуряване на достъп на 
уязвими и маргинализирани групи

• Област на дейност: Ползватели на здравни учреждения
• Индикатори:
• Има данни за нивото на достъп до безопасна вода и санитария в 

здравните заведения.
• Има обществена политика за осигуряване на достъп до безопасна 

питейна вода и санитария за ползвателите на здравните заведения.
• Има специфично обществено финансиране в подкрепа на достъпа до 

безопасна вода и санитария от ползвателите на здравните заведения.
• Здравните заведения имат работещ използваем механизъм за 

оплаквания.
• Здравните заведения имат отделни тоалетни за мъже и жени, както и 

адекватни удобства за управление на менструалната хигиена.



Методика на оценяването
Качествена оценка Интерпретация

Не Няма или има много малко доказателства за 
положителен отговор на национално или местно ниво

В ограничена степен Има някаква ограничена информация на местно ниво 
в подкрепа на положителен отговор. Има някаква 
ограничена информация на национално ниво отчасти 
подкрепяща положителен отговор.

До голяма степен Има обширна информация на местно ниво и известна 
информация на национално ниво в подкрепа на 
положителен отговор.

Да Има достатъчно доказателства на национално ниво 
напълно подкрепящи позитивен отговор.



Методика на оценка на 
надеждността на информацията

Има съгласуван и 
лесно достъпен набор 
от документи, които 
определят 
отговорностите за 
набиране на данни, 
обработка и контрол 
на качеството.

Отговорностите по 
набиране, обработка и 
контрол върху 
качеството на данните 
са идентифицирани.

Отговорностите по 
набиране, обработка и 
контрол върху 
качеството на данните 
не са 
идентифицирани.

Данните могат да 
бъдат проследени до 
официалния източник, 
който е достъпен до 
всеки интересуващ се 
човек.

Данните могат да бъдат 
проследени до източник.

Не всички данни могат 
да бъдат проследени до 
източник.

Данните са официално 
потвърдени.

Данните са потвърдени. Не всички данни са 
потвърдени.



Методика на формиране на 
количествената оценка

• Напредъкът под всяка Област на действие се измерва с 2-
6 качествени въпроса.

• За всяка Област на действие се изчислява общ сбор. При 
изчисляване на общия сбор се вземат предвид само 
отговори с висока или средна степен на надеждност.

• Общият сбор по 20 Области на действие се въвежда в 
обобщаващ лист на края на документа, който може да 
помогне да се определят Областите на дейност, където 
страната (или регионът) изостава, както и областите, 
където наличната информация е особено ненадеждна.



Подобряване на равноправния достъп до вода 
и санитария в България: задачи и очаквани 

резултати
• Стартираща работна среща – 1 ½ ден;
• Работна група изработва доклад за моментното 

състояние: попълва оценъчната карта; изготвя 
работен ситуационен анализ; набелязва пътна карта 
за план за действие за подобряване на 
равноправния достъп до вода и санитария;

• Работна среща за валидизиране на набраната 
информация; дискутиране на приоритетите за 
разработване на план за действие за подобряване на 
равноправния достъп до вода и санитария – 2 дни, 
май 2018. 



Търсени партньорства в процеса на самооценка
Министерства и 
други публични 
власти

Министерство на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Съвет за устойчиво развитие на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, МРРБ
Министерство на околната среда и водите
Министерство на труда и социалната политика и неговите второстепенни разпоредители
Министерство на финансите
Министерство на правосъдието
Министерство на земеделието, храните и горите
Министерство на финансите
Комисията за енергийно и водно регулиране
Омбудсман
Национален статистически институт
Агенция на хората с увреждания
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация“

Гражданско 
общество

Асоциации на потребителите
Граждански организации работещи с уязвими и маргинализирани групи (напр. религиозни групи)
Фондации
Професионални съюзи
Учени и независими експерти

Доставчици на 
услуги

Доставчици на вода и санитарни услуги 
Холдинг, БДЖ, Централно управление



Благодаря за вниманието!
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