
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
07-08 февруари 2023 г. 

Спа х-л „Двореца“, Велинград 

07 февруари 2023 г. 

10:30 ч. – 11:00 ч.  Регистрация и кафе за добре дошли 

11:00 ч. – 11:30 ч.  Откриване и приветствия 

Министър на регионалното развитие и благоустройство (поканен) 
Председател на Комисия за енергийно и водно регулиране (поканен) 
Изпълнителен директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД (поканен) 
Елисабета Почи, Мениджър развитие на IAWD (онлайн презентация) 
Иван Иванов, Председател на Българска асоциация по водите 

11:30 ч. – 12:00 ч.  Сравнителен анализ на резултатите през 2021 г. на ВиК операторите в 
Дунавския регион.  
Александър Кръстич, IAWD координатор на UBP Danube Hub 

12:00 ч. – 12:30 ч.  Сравнителен анализ на резултатите на българските участници в 
проекта 
Силвия Тодорова-Петкова, Проектен координатор на БАВ 

12:30 ч. – 13:30 ч. Обяд 

13:30 ч. – 14:00 ч. Годишен доклад и сравнителен анализ на състоянието на ВиК 
сектора в Република България за 2021 г. 
Ивайло Касчиев, КЕВР 

14:00 ч. – 14:30 ч. Представяне на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД 
Веселин Борисов, Управител на „ВиК Енерджи Груп“ ЕООД 

14:30 ч. – 15:00 ч. Водните стратегии на България за преход към климатично, 
неутрално и устойчиво общество, проект по програмата LIFE 
Борислав Тафраджийски 

15:00 ч. – 15:30 ч. Енергийна ефективност в канализационни помпени станции Grundfos 
Михаил Тодоров, Инженер-търговец Grundfos 

15:30 ч. – 16:00 ч. Кафе пауза 

16:00 ч. – 16:30 ч. Добри практики 
Представител на ВиК оператор/ доставчик на решения 

16:30 ч. – 17:00 ч. Методология за оценка на емисиите от парникови газове от ПСОВ 
Галя Бърдарска, Институт за изследване на климата, атмосферата и 
водите - БАН 

17:00 ч. – 18:00 ч. Тиймбилдинг предизвикателство 

19:30 ч. – 22:00 ч.  Официална вечеря 



 

 

08 февруари 2023 г. 

09:00 ч. – 12:00 ч. Посещение на езеро Клептуза 

 

Езерото Клептуза е най-големият извор в България от карстов тип – разположено е на 
десния бряг на р. Чепинска, в близост до Планинския склон в кв. Чепино, Велинград. 
Едноименният  парк, заедно с двете си езера, е символ на града. Голяма част от водата му 
се използва за питейни нужди, а останалата част образува две езера, които се вливат в р. 
Чепинска, а след това в р. Марица и в Бяло море. 
 

 
 

 


