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 Покана 
за регионална работна среща 

 
на тема 

  

„Възможности и ограничения за използване 
на пречистени отпадъчни води в земеделието” 

  

 

Уважаеми колеги, 

 

Аграрен Университет – Пловдив, като партньор в проект SuWaNu 
Europe, има удоволствието да покани Вас и Ваши колеги да участвате в 
регионалния семинар „Възможности и ограничения за използване на 
пречистени отпадъчни води в селското стопанство”, който ще се проведе 
в х-л Империал, ул. Лев „Толстой“ № 6, гр. Пловдив от 9:30 на 30 
октомври 2019 г.  

Целта на семинара е представяне на проекта и разработване на 
„Стратегически план за насърчаване използването на пречистени 
води в селското стопанство в регион Пловдив“. На срещата ще 
присъстват експерти в областта на използването и пречистването на 
води, представители на научни организации, държавни институции, 
общински администрации, фирми, граждани. 

 

Програмата на срещата е приложена към поканата. 

Моля да потвърдите участието си на e-mail: 
tonidanailova81@abv.bg 

  

 

 Доц. Стефан Шилев 

Аграрен университет - Пловдив 
H2020 SuWaNu Europe Project 
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Работна среща 
 

„Възможности и ограничения за използване на 
пречистени отпадъчни води в селското 
стопанство“  
  
 
30.10.2019 (сряда) 

Място на провеждане: хотел Империал, гр. Пловдив 

 

Програма 
 

09:00 Регистрация 

09:30 Откриване   

проф. д-р Христина Янчева, Ректор на Аграрен Университет – Пловдив 
Областен управител на област Пловдив 

09:40 Представяне на проект SuWaNu Europe. 
Доц. Стефан Шилев, Аграрен университет – Пловдив 

10:00 Регулаторна рамка за използавне на пречистени отпадни води за 
поливни цели. 
Басейнова Дирекция „Източнобеломорски регион” 

10:15 Използване на води за поливно земеделие. 
Напоителни системи ЕАД клон Марица 

10:30 Примери за повторно използване на води: 
 Третиране на отпадни води в ГПСОВ Хисаря и 
оползотворяването им в системата за напояване, ВиК Пловдив 
ЕООД  
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 Други примери за повторна употреба 

11.00 Кафе пауза 

11:30 Обсъждане на стратегическите линии на работа за изготвяне на 
План за действие за използване на регенерирана вода в регион Пловдив. 

12.00 Дискусия в тематични работни групи. 

13.00 Обсъждане и приемане на предложенията на работните групи. 

13:30 Представяне на инструментите на проект Enabling, финансиран по 
програма Horizon2020. 

13:40 Закриване 

Обяд 

 


