
 

До организаторите и участниците 
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водоснабдителните системи – иновативни технологии и апаратура“ 

30.10.2018 г., Интер Експо Център, София 

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

ОТ 

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

Приемете нашите поздравления за провеждането на девета 

национална конференция „Намаляване загубите на вода във 

водоснабдителните системи – иновативни технологии и апаратура“, 

организирана от Българската асоциация по водите.  

МРРБ провежда държавната политика в отрасъл ВиК и от тази 

гледна точка, темата е изключително актуална с оглед на факта, че 

намаляването на общите загуби на вода е директно свързано с 

ефективността и устойчивостта на предоставянето на ВиК услугите в 

страната. 

Неравномерното разпределение на водните ресурси в страната, 

промените в климата, лошото техническо състояние на водоснабдителните 

системи доведоха в последните години до увеличаване на броя на 

населените места, в които се отчита нарушаване на водоснабдяването и 

фокусиране върху въпроса за намаляване на загубите на вода в системите. 

Следващите няколко години са много важни за развитието на 

отрасъла, тъй като пред него продължават да стоят редица 

предизвикателства. В рамките на изготвените регионални 

прединвестиционни проучвания като стратегическа цел е заложено 

намаляване загубите на вода в системите, а за постигането ѝ са включени 



за финансиране с безвъзмездни финансови средства по Оперативна 

програма „Околна среда 2014-2020 г.“, както инвестиционни обекти за 

реконструкция и подмяна на остарялата и дефектираща водоснабдителна 

инфраструктура, така и мерки, свързани с изграждане на DMA зони и 

управление на налягането. 

 С изпълнението на новите проекти от ВиК операторите с 

финансовата подкрепа на фондовете на Европейския съюз ще се подобри 

ВиК инфраструктурата и ще се стимулира опазването на водите и 

разумното използване на водните ресурси, отчитайки промените в 

климата. 

Убедени сме, че подобни форуми ще допринесат за запознаване с 

новостите в отрасъла, за обмяна на опит и споделяне на добри практики. 

 

Желаем на всички участници успешна и ползотворна работа! 


