
         
Bulgarian Water Association       

 

ШЕСТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ НА ВОДА ВЪВ ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ 
СИСТЕМИ 

Първо съобщение и покана за резюмета 
 

11 – 12 ноември  2013 г. 
Интер Експо Център, бул. Цариградско шосе, 147, София, България 

 
Загубите на вода във водоснабдителните мрежи е проблем на 

почти всички градски агломерации по света и могат да бъдат 

сериозен проблем в областите, където водата не достига. Този 

проблем изисква незабавно внимание и подходящи действия за 

намаляване на стреса върху оскъдни и ценни водни ресурси. 

Няколко големи градове започнаха вече програми, насочени 

към постепенно намаляване на загубите, а е добре известно, че 

и много фирми и ВиК дружества разработиха и прилагат 

стратегии и технологии за контрол на течовете и водните 

загуби, които се оказаха много ефективни.  

Тази конференция се провежда за шеста поредна година и се 
счита за най-голямата проява по загуби на вода в Балканския 
регион. Тя ще разгледа наличното ноу-хау и най-добри практики 

и ще препоръча нови подходи за по-ефективно 
управление на ВиК системите, с ударение върху 
намаляване загубите на вода.  

Конференцията се подкрепя от Европейската асоциация  
по водни ресурси (EWRA). Тя е водеща европейска не-
стопанска организация, която работи за разширяване на 
сътрудничеството и обмена на изследователски 
резултати в областта на водните ресурси. Дейностите на 
EWRA включват организиране на конференции, 
симпозиуми, курсове за обучение, мрежи за експертни 
знания, както и издаване на списания, бюлетини и 
трудове от конференции. Повече информация за EWRA 
може да се намери в сайта www.ewra.net.   
 

Конференцията ще се проведе на 11 ноември, понеделник и на 12 ноември, вторник (до обяд). Тя е 
предназначена за ръководители и експерти от сектора ВиК, както и за фирми-доставчици на съответното 
оборудване и ноу-хау. 

 

Редакционната колегия на списанието Water Utility, издавано от EWRA, ще подбере известен брой доклади от 

конференцията, които ще влязат в първия брой на списанието за 2014 г. Докладите ще бъдат избрани въз 

основа на оригиналност, яснота, релевантност и принос към знанието, както и такива, представящи интересни 

решения на проблемите на ВиК дружествата, технологични иновации и практически съвети за повишаване на 

ефективността на водоснабдителните системи, както и добри практики. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

���� Да окуражи обмена на опит и информация за успешни примери от различни национални/местни 
програми за подобряване контрола на течовете и намаляване на загубите във водоснабдителните 
мрежи; 

���� Да се концентрира върху най-обещаващите подходи, подчертавайки специално нуждата от развитие 
на институционалния капацитет и установяване на сътрудничество, за да се приложат най-добрите 
налични технически и управленски решения; 

���� Да събере факти и добри примери за увеличаване на осведомеността и вниманието към проблема със 
загубите на вода от страна на политиците и водните мениджъри; 

 

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

1. Иновативни решения за намаляване на физическите загуби на вода 

2. Проблеми при намаляване на търговските загуби на вода 

3. Поставяне на реални цели: как да поддържаме резултатите 

4. Проблеми свързани с икономическото ниво на течовете 

 
ПОКАНА ЗА РЕЗЮМЕТА 

Авторите, които желаят да участват с доклад трябва да изпратят резюме на български и английски език до  
150-200 думи на електронния адрес на БАВ (виж по-долу)   най-късно до 2 септември 2013г.  

Авторите на приетите от Програмния комитет резюмета ще бъдат уведомени в 15-дневен срок от 
получаването им и трябва да изпратят  до 15 октомври 2013 г. в електронен вид пълния текст на своите 
доклади на български език, с включени резюмета на български и английски език. Времето за презентация на 
научно-технически доклад в конферентната зала е 15 мин. Резюметата ще бъдат отпечатани в брошура, а 
докладите ще бъдат издадени на диск. 

Резюметата трябва да бъдат придружени от следната информация: 

• Заглавие на доклада 

• Име, длъжност и месторабота на автора 

• Електронна поща, пощенски адрес, телефон, факс 

• Към коя тема на конференцията спада доклада 
 
Резюметата трябва да бъдат представени като MS Word файловe, шрифт Arial 10 пункта за целия текст, стил 
Normal. Те следва да бъдат оформени по следния начин: 

• Полета – 2 cm от четирите страни; 

• Заглавие – главни букви, удебелени (bold), лявоподравнено;  

• Автори, длъжност и месторабота, имейл адрес, лявоподравнени, 

• Текст на резюмето – двустранно подравнен. 
 
Указания за оформяне на докладите и друга практическа информация ще бъдат дадени с Второто съобщение. 
 
РАБОТНИ ЕЗИЦИ 

Работните езици на конференцията са български и английски. Ще има осигурен симултанен превод.  



 
ТЕХНИЧЕСКО ИЗЛОЖЕНИЕ 

Доставчици и производители на иновативни технически решения за откриване и контрол на водни загуби, 
контрол на течовете и измерване на използваната вода са поканени да представят своите продукти и 
методологии в съпътстващата изложба (до 10 маси, ок.6 кв.м. изложбена площ) в зала, разположена в близост 
до  залата на конференцията. Моля, отнесете се до организаторите от БАВ за повече информация.  
 
ТАКСИ ПРАВОУЧАСТИЕ: 

ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ 

• Участие в конференцията  200 лв. 

      Заб. 1/ Таксата включва: достъп до всички мероприятия, съответния комплект материали, кафета, обеди, 
 коктейл; 

2/ Членовете на БАВ, заплатили членския си внос за 2013 г. ползват 20% намаление; 
 3/ Представящият автор на научно-технически доклад  заплаща 50% такса правоучастие;  
 4/ След 1 ноември 2013 г. таксите се увеличават с 10%. 

ФИРМЕНО УЧАСТИЕ 

• Фирмена презентация в конферентна зала (до 20 мин.) 800 лв  

• Участие в изложбата (1 маса)     600 лв 

• Разпространение на фирмен проспект    250  лв 

• Рекламна страница А5 в брошурата на конференцията  200 лв. 

• Банер в залата на конференцията     400 лв. 
 

      Заб. Фирмите-членове на БАВ, заплатили членския си внос за 2013 г., ползват 10% намаление при фирмено 
участие. Таксата за презентация и участие в изложбата включва: достъп до всички мероприятия, кафета, обяд, 
коктейл  за 1 представител. 
 
Всички видове такси и реклами ще се заплащат по банков път след обявяване началото на регистрацията 
(заедно с Второто съобщение и Предварителната програма на конференцията) през септември 2013 г. 
Съответният регистрационен формуляр ще бъде наличен в уеб-страницата на БАВ. 
 

Всички цени са без ДДС! 
 
СПОНСОРСТВО 

Тези от фирмите, които имат интерес към спонсорство, могат да влязат във връзка с Организационния 
комитет на посочения адрес на БАВ по-долу, за да получат спонсорския пакет за конференцията. 
 
КРАЙНИ СРОКОВЕ 

2 септември   Получаване на резюмета и заявки за фирмени презентации 
16 септември  Начало на регистрация, Второ съобщение, Предварителна програма 
15 октомври   Изпращане на докладите / презентациите 
25 октомври  Заявки за щандове на изложбата 
1 ноември  Краен срок за регистрация и заплащане на рег. такси без увеличение 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ 

д-р Атанас Паскалев, Аквапартньор ЕООД – 
председател  
Ани Саргавакян - БАВ     
Бойчо Бойчев - БАВ    
Правда Михайлова - БАВ   
     

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ 

проф. Петър. Калинков, УАСГ - председател 
д-р Атанас Паскалев, Аквапартньор ЕООД   
проф. Ганчо Димитров, УАСГ 
Бамбос Хараламбос, Кипър 
Стюарт Хамилтон, Великобритания 
 

 
За контакти: 

Българска асоциация по водите (БАВ) 
бул. Христо Смирненски 1 (УАСГ), Блок Б, стая 109 

1046 София, България 
тел/факс: +359 2 963 2669 

E-mail: bawk1@uacg.bg ; bwa.sofia@gmail.com  
Website: www.bwa-bg.com 


