
                                                                
 

Национален семинар на БАВ                         

Инвестиции във водния сектор –  

източници и неотложност“ 
26 – 27 септември 2019 г. / Винен и спа комплекс „Старосел“  

                                                 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА  
26 септември  

 

10:30  ч. – 11:00 ч. Регистрация – конферентна зала 

10:30  ч. – 11:30 ч. ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 

   Встъпителни думи и приветствия  

(поканени официални лица, организатор, партньор)  

• Министерски съвет 

Томислав Дончев, заместник министър-председател 

• Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

Петя Аврамова, министър  

• Министерство на околната среда и водите 

Нено Димов, министър 

• Министерство на икономиката 

Емил Караниколов, министър 

• Национално сдружение на общините в република България 

Силвия Георгиева, изпълнителен директор 

• Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

Ренета Колева, изпълнителен директор на 

• Агенция за устойчиво енергийно развитие 

Ивайло Алексиев, изпълнителен директор 

• Камара на строителите в България 

Илиян Терзиев, председател 

• Комисия за енергийно и водно регулиране 

Иван Иванов, председател 

• Европейска банка за възстановяване и развитие 

Лариса Манастирли, директор за България 

• Фонд на фондовете 

Светослава Георгиева, изпълнителен директор 

• Съюз на ВиК операторите в Република България 

Ангел Престойски, председател 

• Българска асоциация по водите 

Иван Иванов, председател 

       



11:30 ч. – 13:00 ч. ПАНЕЛ I: ПРЕЗЕНТАЦИИ – ИНСТИТУЦИИ, ОСНОВЕН ПАРТНЬОР 
Модератор: Иван Иванов, Председател на БАВ 

 

11:30 ч.– 12:00 ч. Презентация на МРРБ – Регионални прединвестиционни 

проучвания – резултати и изводи 

12:00 ч.– 12:30 ч. Презентация на МОСВ -  Напредък по изпълнението на ОП 

„Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

12:30 ч.– 13:00 ч. „Пайплайф България“ ЕООД 

 Николай Куюмджиев, Бистра Дукова 

 

13:00 ч. – 14:00 ч.  Обяд  

 

14:00 ч. – 16:00 ч. ПАНЕЛ II:  
Модератор:  

 

14:00 ч.– 14:20 ч.  Презентация на КЕВР – планирани и изпълнени инвестиции от 

ВиКО 

14:20 ч. – 14:40 ч. Презентация от ЕБВР – досегашен опит и предстоящи 

предизвикателства 

14:40 ч. – 15:00 ч. Презентация на ПУДООС – изпълнени проекти през 2019 г. и 

предстоящи за изпълнение през 2020 г. 

15:00 ч. – 15:20 ч. GP Group 

15:20 ч. – 15:40 ч.  Презентация МЗГ – възможностите за инвестиции по ПРСР 

15:40 ч. – 16:00 ч. НСОРБ – Гледната точка на местните власти за предстоящите 

предизвикателства 

 

16:00 ч.– 16:30 ч. Кафе пауза  

 

16:30 ч. – 17:30 ч. ПАНЕЛ III: Международният опит 
Модератор: 

16:30 ч. – 17:00 ч. Дару Попа Финансов директор на ВиК Брашов, Член на Борда на 

Международната водна асоциация – Опитът на румънските ВиКО 

в изпълнението на европейски проекти 

17:00 ч. – 17:30 ч. Арно Курткуис - Ръководител на планиране и програми - експерт 

по международни отношения в Водна агенция Артуас-Пикарди – 

Планиране и инвестиции във водния сектор на Франция 

 

20:00 ч.  Официална вечеря 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА  
27 септември  

 

10:00 ч. – 11:30 ч. ПАНЕЛ IV: ИНВЕСТИЦИИ В ЯЗОВИРИ И ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ 
Модератор:  

10:00 ч.– 10:30 ч. Презентация на ДАМТН – Състояние на язовирните стени и мерки 

за тяхната надеждна поддръжка 

10:30 ч.– 11:00 ч. Презентация на АУЕР – възможности за финансиране на МВЕЦ по 

довеждащи съоръжения 

11:00 ч.– 11:30 ч. Дискусия 


