
 

 

ИМА УДОВОЛСТВИЕТО ДА ВИ ПОКАНИ НА 

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР 

ЗОНИРАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА И УПРАВЛЕНИЕ НА НАЛЯГАНЕТО 

27 СЕПТЕМВРИ 2017 / 11:00 ЧАСА  

СТАРОСЕЛ / ВИНЕН И СПА КОМПЛЕКС 

 

 

АКЦЕНТИ 

 зониране на водопроводната мрежа – нормативни изисквания; 

 зонирането като инструмент за управление на налягането и намаляване на  
загубите на вода; 

 подход при определяне зоните на водопроводната мрежа; 

 инженерни мерки за изпълнение на зонирането; 

 съвременно оборудване, прилагано при зониране на мрежата; 

 софтуерни решения за определяне на зоните; 

 споделяне на опит. 
 

ПОКАНЕНИ  

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

представители на ведомствата, председателят на Комисията за енергийно и водно 

регулиране и представители  на КЕВР, ВиК управители, главни инженери и експерти от 

операторите, представители на бизнеса и др. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Приложено изпращаме предварителна програма на събитието. 

Темата за зониране на водопроводната мрежа е особено актуална в контекста на 

изискванията на Комисията за енергийно и водно регулиране към ВиК операторите за 

качеството на ВиК услугите. През следващите години в тази област у нас ще се акумулират 

знания и опит. Съгласно новата Наредбата за регулиране на качеството на ВиК услугите, и 

указанията на КЕВР за нейното прилагане за регулаторния период 2017 – 2021 г., са 

заложени конкретни прогнозни индивидуални цели за ВиК операторите, включително 

изискване за програма за зониране на водопроводната мрежа. 

 

ЗАПИСВАНЕ 

Приложено изпращаме регистрационен формуляр, с молба за индивидуално попълване и 

изпращане на bwa.sofia@gmail.com до 11.09.2017 г. 

mailto:bwa.sofia@gmail.com


ПАРТНЬОРИ 

Приложено изпращаме рекламни пакети, с молба да заявите желание да бъдете наш 

партньор на Националния семинар, най-късно до 25.08.2017 г., на телефон: 0882371239 

и/или на електронна поща: bwa.sofia@gmail.com  

 

ВАЖНО 

Българска асоциация по водите организира още Дискусионен форум „Загуби на вода – 
реално състояние и перспективи“, на 28 септември 2017 г. в Конгресния център на 
Международния панаир в Пловдив. Повече информация предстои да бъде публикувана 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. БАВ участва в Панаира с щанд, 

който ще представя Асоциацията и нейни членове. 

 

КОНТАКТИ 

За допълнителна информация, тел: 0879525047 – Вили Михайлова  

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ. 

ОЧАКВАМЕ ВИ. 
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