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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ 

Българската асоциация по водите /БАВ/ е сдружение с нестопанска цел, учредено на 1 декември 2005 г. в 
гр. София, в резултат от сливането на Българската асоциация по водоснабдяване и канализация (БАВК) и 
Българската национална асоциация по качество на водите (БНАКВ). 
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ЦЕЛ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
През 2012 г. бяха подготвени и приети важни нормативни документи във водния сектор на страната. 
Одобрена беше Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор, подготвена от МОСВ. 
На първо четене в парламента мина Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите. В ход 
е подготовката от МРРБ на Стратегия за управление и развитие  на отрасъл ВиК за периода 2014-2024 г., 
както и няколко наредби. Успоредно върви и проектът «Развитие на общинската инфраструктура», 
финансиран от Световна банка. Очаква се изработването на регионални генерални планове, които ще 
очертаят краткосрочните инвестиционни програми за периода 2014-2020 г. да приключи и те да бъдат 
обществено обсъдени. 

Големите обекти във водния сектор, които предстои да бъдат реализирани в кратки срокове, изискват 
мобилизирането на целия национален управленски, експертен и изпълнителски ресурс. 
Предизвикателствата, които времето и обстоятелствата поставят пред сектора откриват и възможност за 
ускоряване на неговото развитие, внедряване на нови технологии, конструкции и материали, както и 
адекватни управленски и финансови подходи.  

Понастоящем се водят и разговори за параметрите на Оперативна програма «Околна среда» на ЕС. 
Договорените средства по тази програма и тяхното правилно насочване са от изключително значение за 



 

водния сектор. През 2013 г. преговорите ще са в напреднала фаза, но отворени за дискусии. Отпуснатите 
средства трябва да се използват оптимално, чрез прилагане на добри практики, нови технологии и 
привличане на сериозни партньори.  

Във връзка с горното БАВ поставя тези въпроси на обсъждане през първия ден на конференцията. 
Форматът на провеждане включва изнасяне на няколко основни доклада от поканени лектори, последвани 
от подробни дискусии. Ще бъде дадена и възможност на водещи фирми от ВиК отрасъла да представят 
своите достижения, като фирмени презентации.  

Във втория ден на конференцията е включен сегмент за пречистване на питейни води, както и за пръв път  
сегменти за язовири и напоителни системи. Очакват се предложения за научно-технически доклади, както и 
за фирмени представяния.  

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
 Първи ден: 
1. Обсъждане на Стратегията за управление и развитие  на отрасъл ВиК в България 
2. Обсъждане на регионалните генерални планове  
3. Обсъждане на параметрите на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ 
4. Фирмени презентации във ВиК сектора 
 

Втори ден: 
Научно-технически доклади и фирмени презентации за: 

5. Пречистване на питейни води 
6. Язовирно строителство, експлоатация и рехабилитация на язовири и ХТС. 
7. Напоителни системи. 
 
ПОКАНА ЗА РЕЗЮМЕТА 
Авторите, които желаят да участват с фирмени презентации през първия и втория ден, както и научно-
технически доклади през втория ден, трябва да изпратят резюме на български и английски език до 150-200 
думи на електронния адрес на БАВ (виж по-долу), най-късно до 1 март 2013 г. Резюметата трябва да бъдат 
представени като MS Word файлове, шрифт Arial 10 пункта за целия текст, лявоподравнен, стил Normal.  

Авторите на приетите доклади ще бъдат уведомени до 10 март 2013 г., а до 1 май 2013 г. трябва да изпра-
тят в БАВ пълния текст на докладите на български или английски език в обем до 10 страници по електронна 
поща или на електронен носител. Докладите трябва да съдържат резюметата на двата езика. Няма 
специални изисквания за оформлението на докладите. Те ще бъдат издадени на диск, а резюметата 
отпечатани в брошура. 
  
Резюметата трябва да бъдат придружени от следната информация: 

• Заглавие на доклада 

• Име, длъжност и месторабота на авторите 

• Електронна поща, пощенски адрес, телефон, факс  

• Към кое тематично направление спада доклада. 

 
РАБОТНИ ЕЗИЦИ 
Работните езици на конференцията са български и английски. Ще има осигурен превод. 
 
ТАКСИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ 

Индивидуални участници: 

• Такса 1-ви ден:   100 лв. 

• Такса 2-ри ден:       100 лв. 

• Такса двата дни   150 лв. 
 

Заб. 1/ Пълната такса включва: достъп до всички мероприятия за деня, съответния комплект материали, 
кафета, обяд, вечеря/коктейл на 29 май. 

2/ Членовете на БАВ и БДГЯ, заплатили членския си внос за 2013 г. ползват 20% намаление на горните 
такси. 
 3/ Посочените такси за индивидуалните участници  важат до 10 май 2013 г.   След тази дата таксите  
се увеличават с 10%. 

4/ Представящият автор на научно-технически доклад не заплаща такса правоучастие за съответния 
ден. 

 

Фирмено участие: 

• Фирмена презентация в пленарна зала, до 20 мин.  800 лв. 
Таксата включва: комплект материали от  
деня, кафета,  обяд, вечеря/коктейл за 1 участник 



 

• Реклама в сборника с резюмета, А5 (до 10 май 2013 г.): 250 лв./стр. 
• Разпространение на фирмени материали:   300 лв. 

Заб. Фирмите-членове на БАВ и БДГЯ, заплатили членския си внос за 2013 г., ползват 10% намаление при фирмено 
 участие. 

  

РЕГИСТРАЦИЯ 
Регистрацията ще започне след 01.03.2013 г.  Съответният регистрационен формуляр ще бъде наличен в 
Интернет-страницата на БАВ и ще бъде изпратен на всички членове на асоциацията. 

 

СПОНСОРСТВО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
Тези от фирмите, които имат интерес за спонсорство на конференцията могат да влязат във връзка с 
организационния комитет на посочения адрес за контакти в БАВ за договаряне на подробностите.  
 

ИЗЛОЖЕНИЕ “ВОДА СОФИЯ 2013” 
Международната специализирана изложба “Вода София 2013” ще се състои в Интер Експо Център - София 
в периода 29-31 май 2013 г. За подробности моля да се отнесете до организаторите от Агенция 
Булгарреклама на адреса, даден по-долу. 

 

ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

• Краен срок за получаване на резюметата 01.03.2013 г. 

• Потвърждение за приет доклад 10.03.2013 г. 

• Заявки за фирмени презентации 10.04.2013 г. 

• Второ съобщение. Предварителна програма 15.04.2013 г. 

• Изпращане на докладите 01.05.2013 г. 

• Заплащане на индив. рег. такси без увеличение 10.05.2013 г. 

• Изпращане на реклами за сборника с резюмета 10.05.2013 г. 

• Краен срок за заплащане на всички видове такси 20.05.2013 г. 
 

Подробна информация за предварителната програма на конференцията, препоръчвани хотели и друга 
практическа информация ще бъде представена във второто съобщение и в Интернет-страницата на БАВ.  
 

Адрес за контакти за конференцията БУЛАКВА 2013:  

Българска асоциация по водите (БАВ)   
бул. Хр. Смирненски 1 (УАСГ,бл. Б, ет.1,стая 109) 
1046 София 
тел/факс: (02) 963 2669 
e-mail: bawk1@uacg.bg; bwa.sofia@gmail.com 
Интернет: www.bwa-bg.com 
 

Адрес за контакти за международната специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2013: 
 

Агенция БУЛГАРРЕКЛАМА 
бул. Цариградско шосе, 147 
София 1784, България 
Тел. (02) 9655 319; Факс: (02) 9655 231 
Десислава Николова 
watersofia@iec.bg   
www.bulgarreklama.com 
 
 

 


