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Камарата на строителите в България 
и 

Българската асоциация по водите

Осма национална конференция
ОП „Околна среда” и Програмата за развитие на селските 

райони в периода 2014 – 2020 г.
20 ноември 2018 г., зала „Средец” на  „София хотел Балкан”

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 Изложбен щанд пред заседателната зала
 Влагане на рекламни материали в информационния пакет  
     на всеки участник
 Презентация – 10 мин.
 3 безплатни пропуска за събитието
 30% отстъпка от таксата за участие за всеки  
    следващ участник
 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница
 Реклама в сп. „Булаква“ – 1 страница

Цена на пакета: 5000 лв. (без ДДС)

организират

предлагаме Ви следните партньорски пакети:

таКСа За УЧаСтИе – 125 лв. (без ДДС)
ЗаплаЩане с банков превод по следната банкова сметка:

„Вестник Строител“ ЕАД 
Райфайзенбанк България    BIC: RZBBBGSF  
IBAN: BG27RZBB91551004809103
Представителите на законодателната, държавната и  
местната власт не заплащат такса за участие.

Защо да бъдете наш партньор:

 Ще представим Вашата компания пред точната аудитория
 Ще промотираме Вашия опит, продукти и услуги
 Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти

Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите за осма поредна година организи-
рат конференция, на която да бъдат публично дефинирани и дискутирани най-належащите въпроси в областта на 
пречистването на отпадъчните води на населените места – новите технологии и практики у нас и в чужбина; 
качеството на предлаганите за финансиране проекти и критериите за тяхната оценка; ролята на отговорните 
фактори – съответните парламентарни комисии, централната администрация, общините, ВиК дружествата и не-
правителствените браншови организации, за ускоряване на процесите, свързани с развитието на ВиК сектора, и др.

теМИ на КонФеренЦИЯта
1. Състояние на ВиК сектора – финансиране, проектиране, строителство и експлоатация.
2. Най-добри налични технологии – български и чуждестранен опит.
3. Успешни реализации – примери у нас и в чужбина.
преЗентаЦИИ
Доклади и презентации на успешни реа лизации ще бъдат изнесени от поканени лектори 

от ведомства и фирми.

Като СпеЦИалнИ ГоСтИ Ще БЪДат поКаненИ

Вицепремиерът Томислав Дончев
Министърът на околната среда и водите Нено Димов
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов
Изп. директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков

оСноВен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 Влагане на рекламни материали в информационния пакет  
    на всеки участник 
 2 безплатни пропуска за събитието
 20% отстъпка от таксата за участие за всеки следващ участник
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 Реклама в сп. „Булаква“ – 1/2 страница
Цена на пакета: 3500 лв. (без ДДС)

ИЗДАН И Е  Н А  КА М АРАТА  Н А  СТ РО И ТЕ ЛИ ТЕ  В  Б ЪЛГАРИ Яwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

За контакти: 
Калоян Станчев, тел.: 0884 202 257
e-mail: events_vestnikstroitel@abv.bg 
             news.stroitel@gmail.com

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД е 
сертифицирано за устойчиво 
управление на събития по 
стандарта ISO 20121 от Bureau 
Veritas Certification.

партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието
 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница
 Лого на компанията на корицата на сп. „Булаква“
 1 безплатен пропуск
Цена на пакета: 2000 лв. (без ДДС)


