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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 за околна среда (ОПОС) и 
Оперативна програма за развитие на селските райони (ОПРСР) за следващия програмен период 2014-
2020г. Договорените средства по тези програми и тяхното правилно насочване са от изключително 
значение за водния сектор. През 2013 г. преговорите 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 от конференцията. Форматът на провеждане 
включва изнасяне на няколко основни доклада от поканени лектори, последвани от дискусии. Включени са  
и доклади и фирмени представяния за пречистване на питейни води и общи ВиК въпроси. 

 
 



 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 
 
1.Обсъждане на Стратегията за управление и развитие  на отрасъл ВиК в България 
2.Обсъждане на регионалните генерални планове  
3.Обсъждане на резултатите от изпълнението за текущия период и параметрите на ОПОС и ОПРСР за 
периода 2014-2020 г. 
4.Пречистване на питейни води и общи ВиК въпроси. 
 
УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ 

 
Докладите, в обем до 10 стр. (18 000 знака с интервали), вкл. резюме на български и английски език, фигури 
и таблици трябва да бъдат представени като MS Word файлове,  A4 формат на страницата, шрифт Arial 
10pt за целия текст, стил Normal. 

Трябва да се спазва следният формат: 

 Полета – 2 cm от всички страни; 

 Заглавие – главни букви, удебелени, ляво подравнено (на бълг. и англ. език) ; 

 Автори – месторабота и длъжност, имейл, лявоподравнени, удебелени букви (на бълг. и англ. език);  

 Резюме – до 100 думи (10-15 реда), 9 pt, двустранно подравнено (на бълг. и англ. език); 

 Подзаглавия – удебелени, ляво подравнени 

 Фигури и таблици – включени в текста, напълно позиционирани 

 Основен текст – двустранно подравнен 

Време за представяне пред участниците в конференцията: 15 мин.  

Докладите и презентациите ще бъдат публикувани на уебсайта на БАВ след конференцията. 

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

Индивидуални участници: 

 Такса :  100 лв. 
 
Заб. 1/ Таксата включва: достъп до всички мероприятия,  кафета, обяд,  
2/ Членовете на БАВ, заплатили членския си внос за 2013 г. ползват 20% намаление. 

 3/ Представящият автор на научно-технически доклад не заплаща такса правоучастие. 
4/ Крайният срок за заплащане на таксата (само по банков път) е 20 май 2013 г. 
 

Фирмено участие: 

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

 Разпространение на фирмени материали:   300 лв. 

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

Всички такси са без ДДС! 

 

МЯСТО НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Мястото на конференцията е Интер Експо център, София, бул. Цариградско шосе 147 (на 7 км. от центъра 
на града). До него е изградена новата метростанция “Цариградско шосе”, като пътуването до центъра 
отнема ок. 15 мин. До метростанцията има голям паркинг за 0.50 лв на час. 

ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ 

Организаторите са водили разговори за настаняване с преференциални цени (при мин. 10 гости) в 
следните хотели: 

 
Хотел Цена, ед.стая със закуска Цена, дв.стая със закуска 

Парк хотел Москва, ул. Незабравка 25 

www.parkhotelmoskva.net  

60 лв 76 лв 

 

http://www.parkhotelmoskva.net/


 

Хотел Рила, ул. Калоян 6 

www.hotelrila.bg 

50 лв 65 лв 

 
Заб.  1/ Парк-хотел Москва е на 150 м. от метростанция “Жолио Кюри”, на 10 мин. пътуване до Интер   

     Експо центъра; има голям паркинг – 6 лв. за 24 ч. 
 2/ Хотел Рила е в идеалния център на София, на 200 м от метростанция Сердика, откъдето пътят    
     до Интер Експо център е  ок.15 мин. Няма добри паркинг възможности. 

3/ Резервациите трябва да бъдат направени чрез организаторите от БАВ (вж.  регистрационния 

формуляр). 

 
СПОНСОРСТВО 

Спонсорският пакет за конференцията може да се види на уебсайта на Асоциацията, в секцията за 
конференцията. 
 

ИЗЛОЖЕНИЕ “ВОДА СОФИЯ 2013” 

Международната специализирана изложба “Вода София 2013” се провежда 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: 

 Начало на регистрация. Второ съобщение. Предварителна програма 25.04.2013 г. 

 Изпращане на докладите и заявки за фирмени презентации  06.05.2013 г. 

 Краен срок за заплащане на всички видове такси    20.05.2013 г. 
 

 
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 
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