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Ратификация на Протокола за 
вода и здраве

*Ратификация на Конвенцията за опазване 
и използване на трансграничните водни 
течения и международните езера, 2010

(Държавен вестник на Република Сърбия, Международно 
споразумение, No. 1/10)

*Ратификация на Протокола, 2013
Закон за присъединяване към Протокол за вода и 

здраве под Конвенцията от 1992 за опазване и 
използване на трансграничните водни течения и 
международните езера и измененията на чл. 25 и 26 
на Конвенцията за опазване и използване на 
трансграничните водни течения и международните 
езера

(Държавен вестник на Република Сърбия, No. 01/2013)



Междуведомствено споразумение влиза в сила от август, 
2013 г.

Създаване на съвместен орган за изпълнението на 
Протокола (а именно, Национална Работна група (РГ) по 
Протокола) – октомври, 2013 г.

Основни задачи:
- Да извършва мониторинг и анализ за изпълнението на 
Протокола, както в Сърбия, така и трансгранично
- Да координира и да предприема съответни действия по 
Протокола за вода и здраве (ПВЗ)
- Да докладва за напредъка

Създаване на механизъм за сътрудничество



*17 членове 6 министерства: 
• Здраве, 
• Опазване на околната среда, 
• Управление на водите, 
• Образование, 
• Инфраструктура, 
• Труд и социална дейност, 
• Местни власти, 
• Офис за права на човека и малцинствата,
• Институт за обществено здраве, Сърбия, 
• Агенция за опазване на околната среда, 
• Национална асоциация на местните власти 

(SCTM), 
• Агенция за регионално икономическо 

развитие
• НСО (Съюз на инженерите и техниците от 

Сърбия)

Състав на РГ в момента

Съвпада с областта на действие на 
Протокола

Работна 
програма
2017-2019

Формулиране на 
задачи

WRD

Институционален
WASH

SSWSSs

WSSP

Равноправен 
достъп до

В&С

Промяна на 
климата

Подкрепа за 
изпълнение на 

национално ниво



Базисен анализ

*Иницииран веднага след ратификацията на Протокола, за 
да се спазят сроковете

*Съществен за областите, към които да се адресират 
задачите (добра практика, инструмент)

*Систематичен преглед, оценка и идентифициране на 
пропуските

*Данните събрани чрез процеса GLAAS допълват и подкрепят 
разработването на анализа



Приоритизиране на поставените 
задачи и крайните срокове

*Основа за приоритизирането:
Идентифициране на пропуски и реални проблеми за 

Сърбия (изведени от базисния анализ и процеса 
GLAAS)
Тематични области под чл. 6 на Протокола
Приоритетни области от Работната програма на 

Протокола 2014-2016
Изискванията на съответното национално 

законодателство, стратегии, програми от общ интерес
Постижими и реалистични



1. Качество на питейните води
Краен 
срок

Отговорно 
министерство

Индикатор на 
задачата

6.2.с
Площта на 
територията с 
брой или 
процент от 
населението, 
която следва 
да се обслужва 
от колективни 
системи за 
снабдяване с 
питейна вода 
или трябва да 
се подобри 
снабдяването с 
питейна вода с 
други средства
6.2.д

Да се изчислят нуждите от 
инвестиции за подобряване на 
водоподаването в училищата и 
предучилищните институции 
свързани с индивидуялни
кладенци или селски системи за 
водоподаване

2016

Местни власти на 
самоуправление, 
Министерство на 
образованието

Провеждане на 
системен анализ

Да се изчислят нуждите от 
инвестиции за подобряване на 
санитарията, включително 
депониране на отпадъчни води и 
регулярно изпразване на 
септи1ните ями в училищата и 
предучилищните заведения

2016 Провеждане на 
системен анализ

Да се разработи план за 
подобряване на водоснабдяването 
и санитарните условия в 
училищата и предучилищните 
заведения

2017 Разработване на план 
за подобряване

Подобряване на методологията 
за изследване на WASH в 
училищата

2016 Проведен базисен 
анализ

Попълване на пропуски в информацията и връзката с поставянето на задачи
Национални задачи и крайни срокове на Република Сърбия формулирани под 

Протокола за вода и здраве (2015)



* Проследяват съществени стъпки
* Ефективен механизъм за координация
* Извлечени от базисния анализ
* Поставяне на задачи почти във всички области 

(35 задачи, 14 области)
* Високо мотивирани членове на Съвместния 

работен орган
* Ефективно управление на времето

Фактори на успеха



Протокол за вода и здраве и ЦУР: 
съгласуваност на подцелите

3.2 Детска смъртност
3.3 Заразни болести
3.8 Здравеопазване
3.9 Замърсяване
3.d Здравни рискове

6.1 Равноправен достъп до питейна вода
6.2 Равноправен достъп до санитария
6.3 Качество на водата
6.4 Ефективно използване на водата
6.5 ИУВР
6.6 Свързани с водата екосистеми
6.a Сътрудничество и изграждане на 
капацитет
6.b Участие

4.a Учебни заведения

1.2 Бедност
1.4 Равни права за достъп

2.2 Недохранване

11.1 Достъп до дом
11.5 Защита от бедствия

13  Промяна на климата

9

Presenter
Presentation Notes
Protocol is relevant to SDG 6 on clean water and sanitation and supports implementation of targets under other SDGs pertinent to water, sanitation and health, including Goal 1 on ending poverty, Goal 2 on improving nutrition, Goal 3 on ensuring health lives and well-being, Goal 4 on equitable quality education, Goal 11 on safe, resilient and sustainable cities and Goal 13 on combating climate change and its impactsPublication A Healthy Link: Protocol on Water and Health and Sustainable Development Goals was developed to provide an insight on links between Protocol and SDGsBoth Protocol and SDGs:Address the whole water cycleFocus on intersectoralityFocus on inequalitiesDefine ultimate objectives and each country has to set its own targetsFollow-up and review of progress



Приоритизиране на Националните задачи, формулирани под ПВЗ (14 
тематични области, ЦУР 3, 4, 6 и 11) 

* Попълване на пропуски в информацията и увеличаване на доказателствената 
база свързана с водоснабдяването на селата и WASH в училищата в селата, и 
предприемане на програма за ВиС.

Изпълнение като: 
* Бърза оценка на качеството на питейната вода и санитарните условия -

RADWQ: по-ниско качество в селата отколкото в градовете; Ситуационен 
анализ на водата, санитарията и хигиенните условия в училищата като се 
прилага стълбицата на услугите по JMP: почти всички селски училища 
постигнаха критериите за основно ниво

* Разработване на разпореждане за въвеждане и прилагане на задължителни 
програми за ВиС в  разработвания Закон за водите предназначени за 
консумация от хората

* Оценка на равноправния достъп до вода и санитария чрез използване на 
Оценъчната карта

Изпълнение на ЦУР и ПВЗ − 
Пример на ниво страна: Сърбия

Presenter
Presentation Notes
In order to illustrate how Protocol implementation is aligned with the implementation the SDGs, especially SDG 3,4, 6 and 11,  I would like to share some examples from Serbia. Of course, there are many other examples from all the other countries. Under the Protocol, Serbia has set 37 targets in 14 thematic areas including on improving drinking-water quality and limiting the occurrence of untreated wastewater discharges to the environment and which are in line with mentioned SDGs.   has made a comprehensive rapid assessment of drinking-water quality. It was found that In rural areas only 67% of water samples from piped systems and 68% from individual supplies complied with the national standard for microbiological characteristics. As a policy result, regulation on the foundation and ownership of water supply systems (regardless of their size) is now being increasingly enforced.More recently, Serbia has concluded an assessment of water, sanitation and hygiene in schools, which is an area of work under the Protocol and monitored under SDG target 4A. In line with its targets, as a results from the rapid assessment and on the basis of the lessons learned from the 2014 floods, Serbia has decided to adopt policy on water safety plans, a preventive risk management approach for drinking-water supplies, which is in line with SDG target 6.1 and has strong links with SDG target 11.5 on preventing water-related disasters. There is an ongoing assessment of equitable access to water and sanitation, using the score card self-assessment tool, which was developed under the Protocol and has already been applied in several other countries. 



Основни въздействия:
1. Въвеждане и прилагане на задължителна програма за ВиС в 

разработвания нов Закон за водите предназначени за консумация от 
хората

2. Подобряване прилагането на регулацията за изграждането и 
собствеността на системите за водоподаване (независимо от техния 
размер)

Основни препоръки:
* Да се разработят национален и местни планове за действие за 

подобряване на маломащабните системи (защита на водните ресурси; 
технически подобрения; дезинфекция на водата; регулярен мониторинг 
на питейните води и санитарна инспекция от упълномощените здравни 
власти; и увеличаване на информираността сред местното население и 
съответните власти)

* Да се извърши национална инвентаризация на маломащабните системи

Влияние на проучването върху политиките - RADWQ 



Осъщественото наскоро
подобряване на методологията за наблюдение за

WASH в здравните учреждения /качество на питейните води
Въз основа на последната оценка на 
Националната програма за защита на населението 
срещу заразни болести (осъществена от 
сръбската Мрежа на институтите за обществено 
здраве, създадена през 1978) и на основата на 
предложените ЦУР индикатори, свързани с
WASH в здравните институции (2016)
Подобряването на методологията включва:
* Мониторинг на качеството на водата в 

здравните учреждения (съобразно 
националния стандарт)

* Микробиологични индикатори –
микробиологично несъответствие и за 
специфични параметри (E.coli, Streptoccocus
foecalis, Pseudomonas aeruginosa, Legionellaе)

* Химически индикатори – физик0-химично 
несъответствие



Осъществено наскоро
подобрение на методиката за изследване на WASH в здравните 

учреждения чрез стълбицата на услугите по JMP

* Въвеждане на WHO/UNICEF JMP 
стълбица на услугите за мониторинг 
на WASH в ЗУ

* Питейна вода, санитария и удобства 
за миене на ръцете − % от ЗУ с достъп 
до съответно ниво на услугите
(основно, ограничено, няма услуга)

* Удобства за миене на ръцете− на 
места от особено значение и в 
тоалетната

* Въведено 2017, докладване на базови 
данни от 2018

* Данните ще бъдат използвани за 
дефиниране на високо ниво на 
WASH услугите на национално 
ниво



Оценка на равноправния достъп

...чрез процеса на оценъчна карта, осъществен в 2 фази: 
- Фаза 1: Оценка на равноправния достъп до  вода и санитарни услуги, 

чрез използване на Оценъчната карта – 6 месеца
- Фаза 2: Дефиниране на Работен план за равноправен достъп

*Представихме резултатите на Основния екип
*Работен вариант на отчета, 01.12.2017.
*Втори семинар, 6-7.12.2017
*Окончателен доклад, 15.12.2017.
Предизвикателства:

- Методология за оценяване и качествена оценка на надеждността
- Наличност на данни за уязвими и маргинализирани групи
- Крайни срокове за реализиране на планираните дейности



* Междуведомствено в включващо множество заинтересовани 
страни сътрудничество и работа в мрежа; 

* Проактивна роля на различни институции на местно ниво за 
вземане на мерки за подобряване на целевите области; 

* Идентифициране и приоритизиране на проблематични зони и 
национални задачи, покриващи целия воден цикъл;

* Подобряване на националната доказателствена база за вода, 
санитария и здраве

* Действие по политики и мерки за подобряване;
* Инструмент за постигане на подцели и приоритети на 

международни ангажименти (напр. Дневен ред 2030, Здраве 2020, 
Декларацията от Острава, Рамката от Сендай за намаляване на риска при 
бедствия, и т.н.)

* Споделяне на опит на национално и международно ниво

Добавена стойност при изпълнение 
на Протокола в Сърбия
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