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Abstract 

Hydrocitizenship is an idea for the responsibility of people and society for water problems. A 

questionnaire survey with 70 respondents and statistical methods were used. The survey was 

conducted in 12 settlements. The results show that all the respondents have a correct opinion about 

the water quality in the rivers and reservoirs. Opinion and perception of water pollution are 

influenced by personal experience. Only some respondents are willing to clean the rivers and 

watersheds, but 45% are willing to participate in non-governmental organizations for local water 

monitoring. The results are relevant to local water management. This work is the first in the series 

that will study citizen responsibility to the water problems in the country. 
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Увод 

Активното участие на гражданите в решаването на местните проблеми на околната среда и 

в частност на водите е важно за устойчиво екологично бъдеще (Становище на Комитета на 

регионите относно „Седма програма на Европейския съюз за действие за околната среда“, 

2013). Ефективната грижа и отговорността за екологичното състояние на водите изисква 

знания и многостранно мислене, организиране на местни граждански инициативи, местни 

референдуми и други форми на гражданско участие (Европейска харта за местно 

самоуправление11, 1985, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление, 2009, Съобщение „План за действие на ЕС: Към нулево 

замърсяване на въздуха, водата и почвата“ на Европейската комисия, 2021). Досегашните 

 
11 Ратифицирана със закон в България на 17 март 1995 г. (ДВ, бр. 28, 28.03.1995) 
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проучвания еднозначно доказват, че общественото възприятие за качеството на водата 

варира в зависимост от образованието (Anderson et al., 2007), възрастта, нивото на доходите 

(Larson & Lach, 2008), пола (Larson et al., 2010), социалните и психологическите убеждения 

(Tran, 2006) и географската близост на човек до водоизточника (Hu & Morton, 2011). 

Анализите за участие на обществеността в програми за възстановяване на качеството на 

водите са проведени в редица проекти за управление на реките – р. Темза (Tunstall, 2000), р. 

Мъри (Larson et al., 2013 ), р. Рейн (Buijs, 2009) и др. (Yamashita, 2002, Lepesteur и др., 2008, 

Roca & Villares, 2008, Le Lay et al., 2013 и др.).  

В Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда (2021) се посочва, 

че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осигурява публична достъпност на 

всички проекти и нормативни документи на своята интернет страницата, а неговите 

регионални подразделения поддържат 32 информационни центъра, които чрез разнообразни 

информационни и образователни инициативи (кръгли маси, семинари, беседи, 

конференции, конкурси, открити уроци сред природата и др.) работят за повишаване на 

екологичното съзнание и култура на различни групи от обществото. Същият доклад не 

съдържа информация за последиците от провежданите инициативи, например проява на 

колективни или индивидуални действия за опазване на природната среда и в частност на 

водите. Проследяването на мероприятията, свързани с 22 март – Световен ден на водата, 

показва преобладаващо работа с ученици чрез онлайн уроци, решаване на „водни 

кръстословици“, конкурси за детски рисунки и др., или разнообразни образователни 

инициативи. Последният факт, едновременно с визията на Европейски съюз (ЕС) до 2050 г. 

за намаляване на замърсяването на въздуха, водата и почвата до нулеви нива (Съобщение 

„План за действие на ЕС: Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“, 2021) е 

един от мотивите за провеждане на настоящото изследване, към който е важно да се прибави 

и насърчаването към „мисленето за устойчивост“ (Sellberg et al., 2018). Но както отбелязват 

Mostert, (2003) и Korff et al. (2012), осигуряването на общественото участие в опазването на 

водите от замърсяване е свързано с голямо разнообразие от предварителни знания, вярвания 

и ценности на хората.  

Друга причина за направеното проучване е идеята за хидро-гражданство, развита в 

изследователски проект „Towards hydrocitizenship. Connecting communities with and through 
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responses to interdependent, multiple water issues“ (2014–2017) на университета в Бристол, 

Великобритания. В цитирания проект хидро-гражданството предполага осъзнаване и 

отговорност за водата като жизненоважен социален и екологичен ресурс както на 

индивидуално ниво (гражданин), така и на общностно ниво, разбиране и споделяне на риска 

от наводнения, разбиране за връзката между хората по течението на дадена река (Jones et al. 

2015). Gearey et al. (2019) дефинират хидро-гражданството като пространствено фиксирани 

форми на взаимоотношения между човека и околната среда, които намират израз в 

повишена отговорност на местните общности към водните проблеми. Идеята се развива от 

Phillips & Lyons (2019) чрез прилагане на дейност в речния басейн на р. Чърн за подобряване 

екологичното състояние на речните води и от McEwen et al. (2020), които търсят отговор на 

въпроса как може да изглежда екологичното и хидро-гражданството във все по-несигурното 

бъдеще, както и от Liguory et al., (2021), които разсъждават за мястото на изпреварващите 

истории за вземането на решения при управление на местния риск от наводнения и 

хидроложко засушаване. За Marlow et al., (2013) създаването на ангажиращо гражданство е 

ключов елемент за бъдещото управление на водите. Dean et al. (2016), диференцират 

ангажираността на гражданите на когнитивна (знания и осъзнаване), емоционална 

(загриженост и поддържащи нагласи) и поведенческа ангажираност (възприемане на 

гражданско и домакинско поведение, което насърчава устойчивото водоползване). 

В посочения контекст целта на настоящото пилотно проучване е да анализира 

отношението на гражданите към замърсяване и опазване на чистотата на речните води в или 

до селищата, в които живеят, участието им в проекти и в доброволни мониторингови групи, 

неправителствени организации, които провеждат инициативи и действия по опазване на 

водите на местно равнище. Подобни изследвания не се откриват в научната литература в 

страната, което допълнително стимулира провеждането на настоящото пилотно проучване. 

Разбирането за действия, необходими за опазване на водите, както и работата по 

освобождаване на речните и езерните (язовирните) води от замърсяване с твърди отпадъци 

е начин за формирането на културна идентичност около местните водоизточници. 

Изходна информация и методи на изследване 

Настоящото пилотно проучване се основава на сведения, получени чрез стандартизирано 

(структурирано) допитване, със „затворени въпроси“, които включват всички възможни 
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отговори с еднаква смислова стойност, както и на неформални интервюта. Анкетата е 

проведена от м. юни до м. август с 70 респонденти от 12 селища – градовете София, Нови 

Искър, Лом, Берковица, Копривщица и селата Кътина, Бракьовци, Мировяне, Батулия, 

Брезе, Доброславци, Искрец, Панчарево. В посочените населени места или край тях 

протичат реки: в град София реките Слатинска и др., край гр. Нови Искър и с. Бракьовци – 

реките Искър, Блато и Кътинска, край гр. Лом – реките Дунав и Лом, през гр. Копривщица 

– р. Тополница, през с. Кътина – р. Кътинска, край селата Доброславци и Мировяне – р. 

Блато, през с. Искрец – р. Искрецка. В близост до населените места са изградени водоемите 

яз. „Искър“, яз. „Панчарево“ на река Искър, яз. „Конярево“12 край с. Замфирово (област 

Монтана).  

Най-голям е броят на участниците от градовете – 80% от всички анкетирани, при най-

голям брой респонденти от София (35,7% от всички участници) и Нови Искър (40% от 

всички). Между участниците в допитването 52% са мъже, а 48% са жени. С най-голям 

относителен дял са анкетираните на възраст от 51 до 60 години (фиг. 1).  

 

Фиг. 1. Разпределение на анкетираните по възраст 

Повечето анкетирани – 65%, са хора със средно образование. Останалите участници в 

проучването имат завършено висше образование и се реализират чрез различни професии. 

 
12 Изграден на дере Реката, приток на р. Шугавица 
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Между респондентите няма работещи в басейновите дирекции за управлението на водите, 

както и в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).  

Получените сведения от пилотното изследване са обработени чрез статистическите 

инструменти на Ексел и SPSS.  

За оценка на мнението на анкетираните относно чистотата на речните и езерните 

(язовирните) води е направен сравнителен анализ с екологичното състояние на 

повърхностните води, данни за което се съдържат в „Национален доклад за състоянието и 

опазването на околната среда и водите“ от Изпълнителна агенция по околната среда и 

водите (ИАОСВ). 

Резултати  

Основният въпрос в анкетата, който се отнася до чистотата на водите във водните обекти в 

или в близост до населените места показва, че всички анкетирани имат наблюдение върху 

екологичното състояние на речните и езерните (язовирните) води и могат да направят 

субективна оценка. Само за 2,8% от анкетираните речните води са чисти, т.е. без видими 

твърди отпадъци във водното течение. Тази оценка се отнася за р. Лом и водите на яз. 

„Душанци“. Относителен малък е броят на участниците 7,1%, които отнасят водите в или 

край селището, в което живеят към много замърсени. Останалите респонденти отговарят, че 

според тях речните води не са чисти. Сравнението между мнението на анкетираните с 

действителното екологично състояние на речните води показва обективна оценка от  

гражданите. 

Повечето респонденти – 75%, не са запознати с последиците и дълготрайните ефекти 

от изхвърлянето на отпадъци и боклуци във и около реките и езерата (язовирите) (напр. 

разпадането на някои отпадъци и замърсяването с бактерии и др.), но отчитат единодушно, 

че присъствието на разградими и неразградими антропогенни продукти в речните течения 

и езерните (язовирните) водни тела е недопустимо. Неформалните интервюта 

удостоверяват, че респондентите обвързват замърсяването на водите с твърди отпадъци с 

естетическото възприятие и възможните последици за живота на речните водни екосистеми.  

Независимо от сравнително обективната оценка за чистотата на речните и язовирните 

(язовирните) води, само 30% от участниците в настоящото проучване проявяват лична 
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инициатива за почистване на речни корита от плаващи твърди отпадъци (пластмасови кутии 

и бутилки, и засаждане на дървета в речния водосбор. Гражданите, които проявяват лична 

инициатива в посока залесяване на крайречните брегове и почистване на речните течения 

от твърди отпадъци съставляват 40% от всички респонденти. Единици от анкетираните 

проявяват активност и отправят предупреждение, когато констатират изхвърляне на 

отпадъци в речните води от други граждани. 

Предварителното проучване показа, че в нито едно от селищата, в които живеят 

анкетираните, с изключение на гр. София, не е регистрирано сдружение, което целенасочено 

да следи наличието на твърди отпадъци, клони и други неразтворени инградиенти в речните 

и езерните (язовирните) води. Нито един от анкетираните не знае за съществуването на 

неправителствена организация, ангажирана пряко с мониторинг и дейности по опазване 

чистотата на водите в или около мястото, където живее. Непознато за респондентите от гр. 

София е гражданското сдружение „Аз обичам водата“, което от 2009 г. поддържа 

информационен портал (ZaVodata.com), създаден с финансовата подкрепа на Дирекция 

„Култура“ при Столична община. Прегледът на дейността на неправителствената 

организация „Аз обичам водата“ удостоверява работа по проекти за повишаване на знанията 

за екологичното състояние на водите на участниците (предимно ученици) в срещи и форуми, 

провеждането на конкурси за фотографии и аудио-визуални продукти (например конкурса 

„Ти си вода“ през 2013 г. по идея на фондация We Are Water) и др.  

Установените факти свидетелстват за необходимостта от организационни дейности от 

страна на общините за целенасочена работа по опазване чистота на водите на местно 

равнище. Подобна инициатива е реализирана от осем публични на територията на 

агломерация Портланд (САЩ) през 90-те години на ХХ в. (Regional Coalition For Clean 

Rivers And Streams, 2018). Отчетената успешна дейност на „Regional Coalition For Clean 

Rivers And Streams“ се свързва с по-голяма ангажираност на гражданите в провежданите 

инициативи вследствие на ангажираността на публични институции. 

Ангажираността на анкетираните към чистотата на речните и езерните (язовирните) 

води в или до селищата, в които живеят, обособява по класификацията на Dean et al. (2016) 

три групи граждани: съзнателни, но неактивни, активни, но не ангажирани и силно 

ангажирани, при доминиране на участниците в първата група. Не се установяват групи на 
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неангажирани и ангажирани, но предпазливи (от категориите, предложени от Dean et al., 

2016). Резултатите от проведеното проучване дават основание ангажираността на 

гражданите да бъде причислена преобладаващо към емоционалната ангажираност и в по-

малка степен към когнитивната и поведенческата ангажираност, по категориите, 

предложени в изследването на Dean et al. (2016). Една от причините за описания резултат е 

вероятно ниската водна грамотност – интегриране на знанията за водата с капацитета за 

приложение на тези знания при вземането на решения (Daugs &Israelsen, 1984). 

Заключение 

Направеното пилотно проучване за знанието на гражданите за чистотата на водите в реки и 

езера (язовири) в или до селищата, в които живеят, както и за участието им в проекти и в 

доброволни мониторингови групи, неправителствени организации, които провеждат 

инициативи и действия по опазване на водите на местно равнище, разкрива тревожна 

картина: гражданите оценяват сравнително точно чистотата на речните и езерните 

(язовирните) води в или край населеното място, в което живеят, но не проявяват лична или 

колективна инициатива за почистване на речните течения и водосборните области от твърди 

отпадъци.  

Получените резултати свидетелстват за неефективна информационно-образователна 

дейност на местните органи за управление относно опасностите, които създава 

постъпването на неразградими инграденти в речните и езерните (язовирните) води, както и 

за периодично почистване на водосборните области от твърди отпадъци. Установената 

емоционална ангажираност на гражданите към чистота на повърхностните води не е 

достатъчна за формиране на устойчиви модели на екологично поведение. Частично решение 

на проблема за формиране на ангажиращо и активно хидрогражданство е създаването на 

местни сдружения за мониторинг, инициирани от местната власт, на хидрограждански 

сдружения за доброволчески акции по почистване на речните водосбори и водните течения. 

В подобна инициатива могат да се включат и студенти от Геолого-географски факултет, 

както и от други факултети на Софийски университет.  
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