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ПРОГРАМА (проект) 

BAYERN – FIT FOR PARTNERSHIP digital 

26 и 27 октомври 2021 г.  

България: Устойчиви и енергийно ефективни ВиК системи 

 

 

Вторник, 26.10.2021 г. 

Презентации I – бизнес разговори 

 (ZOOM, със симултанен превод)  

10:00 Приветствие и представяне на програмата „Bayern – Fit for Partnership“, 
Агниешка Екерт, Bayern International 

 Приветствие, Д-р Митко Василев, главен управител на Германо-
Българската индустриално-търговска камара и представител на Бавария в 
България 

10:15 Експертни доклади: „Дигитализация в общинското управление на водите“, 
Асоциация на общинските предприятия VKU и „Представяне на референтен 
проект за пречиствателна станция в Рьоденгрунд - енергетичният потенциал в 
управлението на водите“, общинско предприятие „Щадтверке Рьодентал“ 

10:45 Експертен доклад: „Състояние на управлението на водите в България - 
предизвикателства и необходима подкрепа“, проф. д-р инж. Димитър 
Аличков, председател на Българската асоциация по водите (БАВ), 
(запитан) 

11:15 Почивка 

11:30 – 
12:45 

Кратки презентации на баварски фирми по следните възможни теми: 

• Планиране и изграждане на нови пречиствателни станции, както и 
модернизация на съществуващи такива, включително малки 
пречиствателни станции 

• Разширяване, обновяване и модернизация на разпределителната 
мрежа за питейна вода 

• Оборудване за откриване/детекция на загуби на вода 

• Пречистване на питейна вода: Въвеждане на съвременни технологии за 
пречистване на водата, особено по отношение на микробиологичните 
стойности 

 Почивка 

14:00 - 
17:00 

Бизнес разговори между участниците от България и Бавария чрез 
платформата b2match, всеки с продължителност 30 минути 
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сряда, 27.10.2021 г. 

Презентации II – бизнес разговори 

 (ZOOM, със симултанен превод)  

10:00 Приветствие, Агниешка Екерт, Bayern International 

 Приветствие, Д-р Митко Василев, главен управител на Германо-
Българската индустриално-търговска камара и представител на Бавария в 
България 

10:10 Специализиран доклад: „Управление на водите в Бавария и представяне на 
референтни проекти в управлението на водите в Бавария“, Матиас Ворст, 
проект „Трансфер на технологии за водата“ към Баварската държавна 
служба за околна среда 

11:15 Почивка 

11:30 – 
13:00 

Кратки презентации на баварски фирми по следните възможни теми: 

• Пречистване на отпадъчни води: третиране на утайки, енергийно 
управление при пречиствателните станции за отпадъчни води, 
възстановяване на материали при пречистване на отпадъчните води 

• Автоматизация и дигитализация в управлението на водите  

 Почивка 

14:00 - 
17:00 

Бизнес разговори между участниците от България и Бавария чрез 
платформата b2match, всеки с продължителност 30 минути 

 

 

Организаторите си запазват правото на промени в програмата. 

Версия: 02.08.2021 г. 


