
 

ПРОГРАМА 
20-21 септември 2022 г., Старосел  

20 септември 2022 г. 
10:30 – 11:30   Регистрация на участниците, неформални срещи на кафе /демо инсталация 
за онлайн анализ на води/ 

 11:30 – 12:00   Приветствия и откриване на конференцията 
Росица Карамфилова – Министър на околната среда и водите (поканен) 
Иван Шишков – Министър на регионалното развитие и благоустройство (поканен) 
Явор Гечев – Министър на земеделието (поканен) 
Иван Иванов – Председател на Българска асоциация по водите 
 

              12:00 – 13:00 Обяд  
 
             13:00 – 15:00 ПЪРВА СЕСИЯ: СПОДЕЛЕНИ ВОДНИ РЕСУРСИ 

Модератор: Борис Цанков  /Зам.-ректор на УАСГ, член на УС на БАВ/ 

13:00 – 13:20 Предизвикателства пред отрасъл Водоснабдяване и канализация 

Иванка Виденова /Директор дирекция ВиК – МРРБ/  

13:20 – 13:40 Управление на отрасъл ВиК през погледа на местната власт 

Ивайло Симеонов /Кмет Елин Пелин/ 

13:40 – 14:00 Решенията за питейните води, напояването и отпадъчните води на фирма KSB  

Ленко Георгиев /Регионален мениджър България/ 

14:00 – 14:20 Правни механизми за управление на водите в съвременното българско 

водно право  

Владимир Стратиев  /член на УС на БАВ, арбитър в Арбитражния съд на Българската 

стопанска камара/ 

14:20 – 14:40 Слабости в управлението на реките в България 

Димитър Куманов /Сдружение Балканка/ 

14:40 – 15:00 Хидроложки и водостопански изследвания и оценка за планиране и 

управление на язовири 

Станислав Дарачев /НИМХ/ 

15:00 – 15:30 Кафе-пауза 



 

15:30 – 17:30 ВТОРА СЕСИЯ: ВОДА И ЕНЕРГИЯ 

Модератор: Иван Иванов /Председател на БАВ/ 

15:30 – 15:50 Проблеми с ефективното оползотворяване на енергийния потенциал на 

комплексните и значими язовири. 

/Представител на Язовири и каскади НЕК ЕАД/ 
 
15:50 – 16:10 Правни аспекти при строителството и експлоатацията на малки ВЕЦ 

/Представител на частната инициатива в хидроенергийния отрасъл/ 

16:10 – 16:30 Хидродинамични винтове – начинът да произвеждаме електроенергия 

природосъобразно 

Петко Стоянов /WAMGROUP/ 

16:30 – 16:50 Големи водни проекти: водоснабдяване на Пловдив от яз. Въча 

Борис Цанков  /Зам. ректор на УАСГ, член на УС на БАВ/  

16:50 – 17:10 Доспат – Въча: устойчиво решение за водоснабдяването на Област Хасково 

Галя Бърдарска /Институт за изследване на климата, атмосферата и водите – БАН/ 

17:10 – 17:30 Дискусия 

 

21 септември 2022 г. 
09:30 – 11:30 ТРЕТА (ДИСКУСИОННА*) СЕСИЯ 
Модератор: Владимир Стратиев 

09:30 – 10:10 Въвеждаща презентация: Преглед на развитието на законодателството на 

Република България в периода 2000 – 2022 г. 

Владимир Стратиев /член на УС на БАВ, арбитър в Арбитражния съд на Българската 

стопанска камара/ 

10:10 – 10:50 Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в 

Република България след 2023 г. – обсъждане на възможни стратегически решения 

10:50 – 11:30 Закон за водоснабдяването и канализацията – преглед на предложен проект 

*Всеки може да се регистрира за изказване в дискусията предварително или на място. Всяко 

изказване трябва да е в рамките на 5 мин.  


