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Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март и е насочен към привличане на 

вниманието върху важността на водата и нейното опазване. През 2017 г. темата е свързана с 

отпадъчните води и кампанията „Защо хабим водата?“ е насочена към послания за нама-

ляване на образуваното количество отпадъчни води и възможността за оползотворяването им. 

Според Целите за устойчиво развитие до 2030 г. трябва да „подобрим качеството на 

водата чрез намаляване на замърсяването, ликвидиране на изхвърлянето на отпадъци и 

намаляване до минимум на отделянето на опасни химични вещества и материали, 

намаляване наполовина дела на непречистените отпадъчни води и значително 

увеличаване на рециклирането и безопасното повторно използване на водата в световен 

мащаб“. Това ще допринесе за осигуряване на здравословен начин на живот и насърчаване 

благосъстоянието на всички във всяка възраст; осигуряване на наличие и устойчиво управление 

на водата и достъп до канализация за всички; финансово достъпна и чиста енергия; устойчиви 

градове и общества; опазване и устойчивост на морската среда; устойчивост на сухоземните 

екосистеми и много други. 
 
 



ВАЖНО 

•   В световен мащаб над 80% от образуваните отпадъчни води се връщат обратно в 

природата, без да бъдат пречистени или повторно използвани. 

• 1,8 милиарда души използват източник на питейна вода замърсен с фекалии, като се 

излагат на риск от заразяване с холера, дезинтерия, коремен тиф и полиомелит. 

Замърсената вода, слаборазвитата канализационна система и лошата хигиена 

причиняват около 842 000 смъртни случаи всяка година. 

• 663 милиона хора все още нямат достъп до безопасни източници на питейна вода. 

• До 2050 г. близо 70% от населението на света ще живее в градовете, в сравнение с 

днешните 50% . В момента повечето градове в развиващите се страни не разполагат с 

подходяща инфраструктура и ресурси за управление на отпадъчните води по ефективен 

и устойчив начин. 

• Възможностите за използване на отпадъчните води като ресурс са огромни. Безопасното 

управление на отпадъчните води би могло да осигури възможност за достъпен и 

устойчив източник на вода, енергия, хранителни вещества и други оползотворими 

материали. 

• Разходите за управление на отпадъчните води са несравними спрямо ползите за 

човешкото здраве, икономическото развитие и устойчивостта на околната среда -

осигуряване на нови възможности за бизнеса и създаване на повече „зелени“ работни 

места. 

Водата трябва да бъде внимателно управлявана във всеки етап от водния цикъл: от 

добиването на прясна вода, нейното предварително третиране, разпределение, използване, 

събиране и последващо пречистване до използването на пречистените отпадъчни води и 

тяхното връщане обратно в природата, за да бъде добита отново и цикълът да започне 

отначало. управлението на отпадъчните води е сериозно пренебрегвано и потенциалът им е 

подценяван като достъпен и устойчив източник на вода, енергия, хранителни вещества и други 

оползотворими материали. Ето защо отпадъчните води трябва да се разглеждат като ресурс, а 

не като бреме, от което да се освободим. 

ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И ГРАДОВЕ 

До 2030 г. световното търсене на вода се очаква да нарасне с 50%. По-голямо търсене ще 

има в градовете и ще то изисква нови подходи за събиране и управление на отпадъчните води. 

В действителност, повторната им употреба може да подпомогне решаването на други 

предизвикателства, включително такива в хранително-вкусовата промишленост и индустрията. 

Дори и в градове, където отпадъчните води се събират и пречистват, ефикасността на 

пречистването на водите може да варира в зависимост от използваната система. Традиционните 

пречиствателни станции не могат да премахнат определени замърсители (нарушаващи 

ендокринната система), което може да се отрази негативно върху хората и екосистемите. 



 
ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ И ИНДУСТРИЯТА  

Общественият натиск за опазване на околната среда 

през последните години доведе до значителна промяна 

в индустрията - намаляване на отпадъчните води и 

пречистване преди връщането им обратно във водния 

цикъл. Отпадъчните води сега се разглеждат като 

потенциален ресурс и използването им, след подходящо 

пречистване, може да осигури икономически и финан-

сови ползи. Фирмите могат директно да използват 

някои отпадъчни води, при положение, че са 

подходящи за целта. Например: използване на отпадни 

води в системи за затопляне или охлаждане, събиране 

на дъждовна вода от покривите, използвана за про-

миване на тоалетни, напояване или измиване на пре-

возни средства. 

ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

В   частност,  за   да   се   увеличат  добивите   в   земе-

делието с цел да се задоволи търсенето, използването на 

химически торове и пестициди се е увеличило през 

последните години, както в едрото, така и в дребното 

земеделие, превръщайки селското стопанство в потен-

циален източник на замърсяване на околната среда. 

Замърсяването на подпочвените и повърхностните 

води от използваните в селското стопанство 

непречистени  или недостатъчно пречистени отпадъчни 

води е основен проблем в много развиващи се страни, 

където се практикува подобен вид поливане. 

Земеделските производители все повече търсят 

неконвенционални водни източници, главно отпадъчни 

води, независимо дали поради високото им съдържание 

на хранителни вещества или поради липсата на стандартни водни източници. 
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