
 

 

ИМАМЕ УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИМ НА 

ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ 

ЗАГУБИ НА ВОДА – РЕАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

28 СЕПТЕМВРИ 2017 / 10:30 – 12:30 ЧАСА  

ПЛОВДИВСКИ ПАНАИР / КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР / ЗАЛА „ПРЕСКОНФЕРЕНЦИИ“ 

 

 

ТЕМИ 

 Колко реално са загубите на питейна вода във водоснабдителните мрежи на 
населените места в България? 

 Какъв е приносът на институциите за подпомагане на ВиК операторите за намаляване 
загубите на вода? 

 Кои са най-ефективните практики и методи за справяне с проблема? 

 Образованието на служителите във водния сектор – основа за намаляване на загубите. 

 Финансиране на дейности за намаляване загубите чрез договори с гарантиран 
резултат. 

 

ПОКАНЕНИ  

Министрите на регионалното развитие и благоустройството, околната среда и водите, 

българското председателство на Съвета на ЕС, зам.-министри, директори във 

ведомствата, ВиК управители, председатели на асоциации по ВиК, кметове на общини, 

български и международни експерти в областта. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ВиК отрасълът е от изключително значение за качеството на живот, и цялостното 

икономическо и социално развитие на населените места у нас. През последните 

десетилетия обаче, подобряването на ВиК услугите в България е бавно. Наблюдава се 

силно амортизирана инфраструктура с високи загуби на вода – около 58% средно за 

страната, като при някои от ВиК операторите те достигат над 75%.  



Постигането на устойчивост на ВиК отрасъла в страната е сериозно предизвикателство и 

справянето с него ще става все по-неотложно. Значителното намаляване на търговските и 

физическите загуби в страната, и съответно спадането на оперативните разходи, следва 

да бъде постигнато чрез обновяване на мрежата и прилагане на всички съществуващи 

технологии, опит и умения.  

 

ЦЕЛИ 

Събиране на заинтересованите страни-участници в процеса, които да обсъдят реалното 

състояние на загубите на вода и перспективите за справяне с проблема, пред който 

населените места в страната са изправени. 

 

ВХОД 

Без такса за участниците. Предстои да бъдат осигурени поименни пропуски за посещение 

на дискусионния форум, Международния панаир в Пловдив и специализираната изложба 

АКВАТЕХ с щанд на БАВ.  

 

ПАРТНЬОРИ 

Желание да бъдете наш партньор по време на Дискусионния форум и/или на щанда на 

БАВ – специализираната изложба АКВАТЕХ, Международния панаир – Пловдив, можете да 

заявите на телефон: 0882371239 и на електронна поща: bwa.sofia@gmail.com  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

400 лв. без ДДС – участие с реклама на щанда на БАВ, Международен панаир – Пловдив  

600 лв. без ДДС – участие на Дискусионния форум с рекламен банер и брошури 

1000 лв. без ДДС – участие с презентация по темата на Дискусионния форум  

 

 

ВАЖНО 

Българска асоциация по водите организира още Национален семинар „Зониране на 

водопроводната мрежа и управление на налягането“, на 27 септември 2017 г. в Старосел. 

Повече информация – в сайта на Асоциацията. 

 

БАВ е партньор на Пловдивския панаир през настоящата година като подкрепя 

специално Международната изложба за технологии и управление на водите АКВАТЕХ, 

която ще бъде представена от 25 до 30 септември там. 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ. 

ОЧАКВАМЕ ВИ. 

mailto:bwa.sofia@gmail.com

