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В Т О Р О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
  ЦЕЛИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

Събитието ще акцентира върху приоритетите, перспективите и изискванията, които 
стоят пред водния сектор с цел да се подобри работата на всички заинтересовани страни. 
Големите проекти в сектора и значителните нужди от инвестиции в областта на околната 
среда, които предстоят да бъдат реализирани, изискват мобилизирането на целия национален 
управленски, експертен и изпълнителски ресурс, за да бъдат покрити изискванията на 
законодателството на ЕС.  

През последните години финансирането на проекти в публичния сектор придоби 
изключителна важност и ежедневно се полагат все повече усилия да бъдат задоволени 
постоянно растящите нужди на населението. По думи на еврокомисаря по бюджета и 
човешките ресурси - Гюнтер Йотингер, се очаква след напускането на Великобритания от ЕС да 
се създаде недостиг в бюджета на съюза, който ще възлиза на 12-15 милиарда евро годишно, 
съобщи днес, което допълнително ще усложни ситоацията 

В тази връзка БАВ разпознава нуждата да привлече общественото внимание към 
дадената тема с цел да се подпомогне ежедневната работа на всички заинтересовани страни. 

Основната цел на събитието, което е в паралел с официалната програма на Българското 
председателство на ЕС през 2018 г., е да представи на всички участници най-добрите налични 
технологии и практики в контекста на конференцията.  

 ОСНОВНИ ТЕМИ 

• Нуждите от инвестиции в контекста на постоянно променящото се европейско 
законодателство; 

• Възможности за достъп до Евро фондове и тяхната ефективност; 

• Публично-частни партньорства като инструмент за финансиране; 

• Цени на ВиК услугите и тяхната социална поносимост; 

• Иновативни технологии, материали и решения; 

• Модерни технологии за пречистване на отпадъчни води и третиране на утайки; 

• Научен и технически подем във водния сектор. 

ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ 

Такса участие в двудневната конференция включва достъп до мероприятието, сет 
материали, кафе паузи, обяд и коктейл на първия ден и е на стойност 150 лв без ДДС или 
180 лв с ДДС. Тя може да бъде заплатена по банков път или на място. След успешна 
регистрация ще изпратим проформа фактура за участието Ви на посочения в регистрацията 
и-мейл. Оригинална фактура ще бъде издадена в срок до 5 работни дни след получено 
плащане и изпратена по и-мейл и поща на адреса за кореспонденция.  



 

 

ФИРМЕНО УЧАСТИЕ 

Възможностите за партньорство могат да бъдат видяни в приложения документ 
„Рекламни пакети“ 

ИЗЛОЖЕНИЕ „ВОДА СОФИЯ“ 2018 

Успоредно с конференцията ще се проведе и Международната специализирана изложба 
“Вода София 2018” в Интер Експо Център – София, бул. Цариградско шосе 147, в периода 27 - 
29 март 2018 г., като участниците в конференцията получават покана за разглеждане на 
изложението. Подробности относно евентуално Ваше участие можете да получите от Интер 
Експо Център ЕООД на http://bulcontrola.com/bg/water-sofia (секция “Изложители”). 

 ВАЖНИ СРОКОВЕ 

• Запитвания за рекламни презентации      2.03.2018 

• Второ съобщение и предварителна програма      7.03.2018 

• Начало на регистрацията      7.03.2018 

• Изпращане на презентации и доклади      19.03.2018 
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