ПОКАНА
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в ежегодно организираните научно
технически мероприятия по случай двaдесет и седмото Национално честване на
Световния ден на водата.
Тази година организираме:
1.
Научно-техническа
конференция
Хидротехническо
строителство
18.03.2020 г. - Дом на науката и техниката, София, зала 3, 10 ч., 18.03.2020 г. На
Конференцията ще бъдат представени доклади за язовирното строителство и тяхното
управление и използване.
2. Национално честване и Научно-техническа конференция с презентации по
всички направления на водното строителство и експлоатация на водостопански обекти,
като акцентът ще бъде върху проблемите във В и К сектора и предложения за подобряване
на работата му - Дом на науката и техниката, ул. Раковски №108 София, зала 4, 10 ч.,
23.03.2020 г. На Конференцията ще бъдат представени доклади за състоянието на
водоснабдителните и канализационните мрежи, качеството на питейните води, добри
практики за пречистване, мерки за преодоляване на водните режими и др.
3.Младежка научна сесия за сектор водно строителство - УАСГ, София, ул. Хр.
Смирненски 1, корпус А, зала 205, 9 ч., 26.03.2020 г.
Сесията включва научни и научно - приложни доклади от преподаватели,
докторанти, студенти и млади експерти в областта на водите за обмен на идеи, новости
и постижения във всички отрасли на водния сектор.
4. НТК Хидромелиоративно строителство - Дом на науката и техниката, София,
зала 3, 10 ч., 2.04.2020 г. Докладите ще акцентират върху ефективността от напояване и
успешно управление на процесите в поливното земеделие.
Организатори на Националното честване са:
 Министерство на околната среда и водите;
 Научно – технически съюз по водно дело (НТСВД);
 Хидротехнически факултет към Университета по архитектура, строителство и
геодезия (УАСГ);
 ИПЗРА Пушкаров;
 Българско дружество по големите язовири;
 Институт за изследване на климата, атмосферата и водите - БАН;
 Глобално партньорство по водите – България (GWP-Bulgaria).

Краен срок за подаване на заявка за участие с презентация - 10 дни преди
обявената дата за провеждане на всяко мероприятие.
ПУБЛИКУВАНЕ
Всички презентации ще бъдат качени в уеб сайта на НТСВД - www.stuwa.org, а
представените по презентациите статии ще бъдат публикувани в списание "Водно дело"регистрирано в НАЦИД, при спазване на изискванията и след получаване на положителна
рецензия.
КОНТАКТИ: ntsvd@abv.bg; 0887304380

