
  

 

УНИВЕРСИТЕТ НА  
АРХИТЕКТУРА 

СТРОИТЕЛСТВО 

И ГЕОДЕЗИЯ 
 

 

 

 

Проект, съфинансиран от фондове на Европейския съюз (СИЙ-ЕВРОПА JFS) и Национални фондове на участва-

щите държави 

IWRM DaMe 

Двурегионален подход за Интегрирано управление на водните ре-

сурси и мулти национално сътрудничество в областта на водоснаб-

дяването и повторно използване на водите в малки ВиК системи в 

крайречните басейни на Дунав и Меконг  

 

Първа конференция "Интегрирано управление на водите: 
Технически решения за малки населени места  по басейни на ре-

ките Дунав и Меконг" 
Интегрирано управление на водните ресурси в рамките на схемата за финансиране на Юго-

източна Азия | Българска асоциация по водите (bwa-bg.com) 

 

26.09.2022, 14:00 ч.-20:00 ч.; 27.09.2022, 09:00 ч.-12:30 ч.  

и от 13:30 ч.-16:00 ч.; 28.09.2022, 09:00ч.-18:00ч. 

 

ПРОГРАМА 

26.09.2022 

14:00 18:00 Пристигане от аерогара, настаняване в хотела и свободно 
време 

18:00 20:00 Туристическа обиколка на София 

20:30  Вечеря 

 

 

Ден 1: 27.09.2022г. 

9:00 9:30 Регистрация 

  (Онлайн в платформата Zoom и зала 205 (Заседателна зала на 

ХТФ)на УАСГ  

https://bwa-bg.com/integrated-management-of-water-resources-da-me/
https://bwa-bg.com/integrated-management-of-water-resources-da-me/
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Проект, съфинансиран от фондове на Европейския съюз (SAE-JFS) и Национални фондове на участващите дър-

жави 

09:30 12:30 Сутрешен панел: Модератор проф. Аличков 

09:30 09:45 Откриване на конференцията (проф. Рудолф/проф. Аличков/.......) 

09:45  10:15. Презентация на IEEM (IEEM gGmbH Институт за екологично 
инженерство и управление на университета в Witten / 
Herdecke), Германия „Насоки за местно управление на вод-
ните ресурси като предварително условие за тяхното ус-
пешно интегрирано използване” 

  проф. К.У. Рудолф и д-р Габриеле Валензик 

10:15 10:45 Презентация на УАСГ "Законодателна рамка за интегри-
рано управление на водите в България" 

  инж. Кузманова, проф. д-р. инж. Д. Аличков 

10:45 11:15 Кафе пауза 

11:15 11:45 Презентация на VNU (VNU-HUS Университет за наука, не-
разделна част от Националния университет на Виетнам, 
Ханой), Виетнам „Правна и институционална рамка за 
повторно използване на отпадъчните води във Виетнам“ 

  д-р Тран Ти Минх Ханг 

   

11:45 12:30 Дискусия с участие на представители на общините 

12:30 13:30 Обяд 

   

13:30 16:00 Следобеден панел: Модератор инж. К. Кузманова 

13:30 14:00 Презентация на „Пилотно използване на водата във ферми 
за скариди“ 

  Дипл.ф. Н.В. Лонг, д-р Г. Г. Валензик и проф. К.У.Рудолф 

14:00 
ч. 

14:30 Презентация на УАСГ "Интегрирани технологии за управле-
ние на водите за малки населени места " 

  д-р инж. гл.ас. Ирина Ангелова и проф. д-р инж. Д. Аличков 

14:30 15:00 Презентация на VNU-HUS „Повторно използване на отпа-
дъчните води във Виетнам: потенциал и технология“ 

  доц. Фам Ти Туи 
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15:00 
ч. 

16:00 Обсъждане и извеждане на заключения във връзка с следва-
щите стъпки по проекта: конкретни технологични решения 
за партньорите в подкрепа на приложение на интегрирани 
мерки за управление на отдалечени от големите населени 
места водоснабдителни системи: технически и финансови ас-
пекти 

20:00  Вечеря 

 

Ден 2: 28.09.2021г. 

9:00 12:00 Посещение на ПСОВ  на София (Кубратово) 

12:00 18:00 Културна програма: Посещение на Рилския манастир 

 


