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Изложения и конференции за Югоизточна Европа
5-7 април 2016, София
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Какво е необходимо на един бизнес или дейност да бъдат успешни?  Предприемчивост, познание и 
иновации. 

Изложенията и конференциите за Югоизточна Европа отново ще бъдат място за продуктови 
презентации и обмяна на опит. Участие ще вземат изложители и лектори от 16 държави.

Несъмнено решенията, които ще предложат, стават все по-достъпни и реално приложими във всяка 
индустрия, всяка община и сфера на живот. Изявата поставя фокус върху три приоритетни области 
ЕНЕРГИЯ, ГРАДОВЕ И ОТПАДЪЦИ. 

Каним Ви да станете част от ЕЕ и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet, които ще представят екологични, 
ресурсноефективни и ориентирани към бъдещето технологии.

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМА                      Последна актуализация  - 15 февруари 
                 * Поканен

                  5 април, зала Родопи, ет. 1
10.30 Част I   
 • ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, България
• Eвропейската директива за енергийна ефективност и българският закон за енергийна 
ефективност – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, България

Централизирано отопление – свързване на локални отоплителни системи с възобновяеми 
енергийни източници – сесия в партньорство с Euroheat & Power, Белгия
• Въведение и кратко представяне на актуални моменти по европейски регулаторни механизми – 
Елои Пиел, Euroheat & Power, Белгия
• Ефективно централизирано отопление – пазарният път на възобновяемата енергия в Централна и 
Източна Европа – Кристиан Енгел, Термафлекс, Австрия

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

„Моето послание към пазара е ясно: решенията за сгради с близко до 
нулата енергийно потребление са вече налични и затова трябва да 
строим устойчиви сгради, а не според ниски стандарти.“ 
Оливър Льобел, PU Europe

„Регионът не само възприема новите иновации, но и голям брой компании 
разработват такива. Тази успешна комбинация ще доведе до интензивно 
развитие на ИТ сектора.” Ралф Гамбета, Calypso Networks Association

„Тук има възможности за оползотворяването на геотермалната енергия, 
особено с цел отопление. Тя е надежден източник на топлина и енергия  
24/7 и не зависи от климатичната обстановка и от това дали е ден или 
нощ.” 
Джулиет Нюсън, Международна асоциация за геотермална енергия

„Тук в Югоизточна Европа ние виждаме, че все още е нужна много работа 
в областта на отпадъците. Същевременно има и огромен потенциал.“ 
Надин Де Грийф, Европейска федерация за управление на отпадъците

Мнения на лектори

N. De Greef



• От широкомащабната икономика към ресурсната ефективност: преглед на настоящи проекти – 
Александър Неделчев, Веолия, Франция

13.10 Част II    
• Директното оползотворяване на геотермалната енергия – опитът на Нова Зеландия – 
Джулиет Нюсън, Международна асоциация за геотермална енергия, Германия
• Развитието на сектора геотермална енергия и топлинни помпи – Робърт Гаврилиуч, 
Румънско общество за геотермална енергия; Европейски съвет за геотермална енергия, Белгия
• Пасивна сграда: реална енергийна консумация, качество на вътрешния въздух и външни 
климатични условия – Оливър Льобел, PU Europe, Белгия
• Преразглеждането на Директивата за енергийните характеристики на сградите като възможност 
за използване на потенциала на сградния фонд в Европа и целите на кампанията RenovateEurope – 
Тони Раян, Kingspan Insulated Panels, Великобритания
• Проект CommONEnergy: модернизирането на търговски центрове с цел намаляване консумацията 
на енергия – Грация Барки, Европейска изследователска академия в Болцано, Италия
• Да направим устойчивостта измерима – зелените сгради в Германия – Кристин Лемейтър, 
Съвет за устойчиво строителство, Германия

10.30 Част I       

• Новият пакет от мерки за кръгова икономика – Розалина Петрова, ГД „Околна среда“, 
Европейска комисия, Белгия
•  Новите законодателни цели за сектора управление на отпадъци – Надин Де Грийф, 
Европейска федерация за управление на отпадъците и опазване на околната среда, Белгия
• Управление на отпадъците в Република България – Гюлер Алиева, Министерство на околната 
среда и водите, България
• Оползотворяването на строителните отпадъци в контекста на  повишаване на ресурсната 
ефективност в строителството – Румяна Захариева, Камара на инженерите в инвестиционното 
проектиране, България
• Нещо повече от рециклиране - иновациите и бизнеса срещу замърсяването с пластмаса –  
Даниела Русо, Think Beyond Plastic, САЩ

14.00 Част II

Как да превърнем отпадъците от секторите храни и напитки, селско стопанство и 
дървообработване в ресурс:
• Енергия от отпадъци с фокус върху новите решения на BDI за пивоварната индустрия – 
Хвойе Милошевич, BDI - BioEnergy International AG, Австрия
• Съвременно термично третиране на отпадъците – WtE технологията на фирма Martin – 
Щефен Шолц, Martin GmbH, Германия
• Оползотворяване на дървесни отпадъци – Гюнтер Шверцлер, ProPellets, Австрия
• Биогаз индустрията като част от устойчивото земеделие – добри практики и бъдещи 
предизвикателства – Харм Гробрюге, Европейска асоциация за биогаз, Белгия
• Третиране на твърда биомаса при производството на биогаз – Йорген Финк, Xergi A/S, Дания
• Българският опит:  реализирани добри практики
  – Устойчивото развитие – основна цел на безалкохолната индустрия – Жана Величкова,
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки
  – Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост* 

                  5 април, зала Родопи, ет. 1
10.30 Част I   
 • ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, България
• Eвропейската директива за енергийна ефективност и българският закон за енергийна 
ефективност – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, България

Централизирано отопление – свързване на локални отоплителни системи с възобновяеми 
енергийни източници – сесия в партньорство с Euroheat & Power, Белгия
• Въведение и кратко представяне на актуални моменти по европейски регулаторни механизми – 
Елои Пиел, Euroheat & Power, Белгия
• Ефективно централизирано отопление – пазарният път на възобновяемата енергия в Централна и 
Източна Европа – Кристиан Енгел, Термафлекс, Австрия

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ

5 април, зала Мусала, ет. 2



                  5 април, зала Родопи, ет. 1
10.30 Част I   
 • ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, България
• Eвропейската директива за енергийна ефективност и българският закон за енергийна 
ефективност – Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, България

Централизирано отопление – свързване на локални отоплителни системи с възобновяеми 
енергийни източници – сесия в партньорство с Euroheat & Power, Белгия
• Въведение и кратко представяне на актуални моменти по европейски регулаторни механизми – 
Елои Пиел, Euroheat & Power, Белгия
• Ефективно централизирано отопление – пазарният път на възобновяемата енергия в Централна и 
Източна Европа – Кристиан Енгел, Термафлекс, Австрия

10.00  Част I 
• Предизвикателства пред архитектурното бъдеще на градовете: Томас Вониер, Американски 
институт на архитектите, САЩ; Еса Мохамед, Международен съюз на архитектите, Франция*; 
Николай Гълъбов, Камара на архитектите в България
• Аспекти на националната политика в областта на информационните технологии за иновативни 
интелигентни решения – Рени Антонова и Анелия Димова, Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, България

Сесия на Иновация Норвегия:
• Направете своя град по-интелигентен със зелени иновационни възможности
• Зелени иновационни решения в България 
• Клъстерите – двигател за растеж и иновации

14.00  Част II
• Конвентата на кметовете: нови перспективи и възможности за българските общини –
Кристина Дели, Конвента на кметовете, Белгия
• Internet of Things, облачните услуги и големите масиви от данни в основата на концепцията за 
интелигентен град
• Бъдещите интернет приложения и услуги в интелигентните градове, устойчивия транспорт и 
логистика – Нуриа де Лама, Big Data Value Association, Белгия
• Финансиране за интелигентни сгради - сравнение между Полша и България – Дан Станиашек, 
Европейски институт по енергийни характеристики на сградите, Белгия

16.00  Част III
• Интелигентни транспортни системи – Ралф Гамбета, Calypso Networks Association, Белгия
• Реализирани проекти за интелигентни градове в български общини 

 РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ
Регистрацията за участие в конференциите е само онлайн 
на адрес: www.viaexpo.com. 
Плащане - по банков път
Регистрация на място - Конгресен център, ет. 2. 
4 април от 13.00 до 19.00; 5 април от 8.30 до 17.00                                    

SMART CITIES

6 април, зала Мусала, ет. 2

Сесия      Плащане          Редовна такса            Плащане на място
                   до 26.02       27.02-30.03      след 30.03

Част I 35 евро        55 евро       80 евро 
Част II 45 евро        80 евро        95 евро
 цял ден  70 евро      120 евро                       160 евро

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ - 5 април 

РЕГИСТРАЦИОННАТА ТАКСА ВКЛЮЧВА: 
достъп до онлайн презентациите, B2B модул, симултанен 
превод и кафе-паузи.
Цените не включват ДДС, който допълнително се начислява.



СПЕЦИАЛНА ПЛОЩ ЗА БИЗНЕС СРЕЩИ: Седем дни преди събитието участниците ще получат парола, 
с която да разгледат списъка с лектори, изложители,  регистрирани участници и VIP гости.
Планирайте предварително бизнес срещи чрез:
1) B2B модула 
2) сайта на изложенията с плана на залите. На Ваше разположение ще има специална 
бизнес зона за срещи на територията на изложбата.
ОТСТЪПКИ: 
• Ако две или повече лица от една организация участват в конференцията, първото заплаща пълната 
такса, а всяко следващо получава 10% отстъпка от цената на пълния пакет. Намалението се отнася за 
организации, които не ползват други отстъпки.
• За всеки 3 платени участия от дадена организация, четвъртото е безплатно.
• Държавни, академични представители и студенти ползват 40% отстъпка от цената. Намалението се 
отнася за участници, които не ползват други отстъпки. Отстъпката важи при заплаща - не до 30 март 
2016 г. Плащания след тази дата са в размер на стандартната такса. 
Студентите (на възраст до 28 години) трябва да представят уверение от университета, че са студенти 
редовно обучение, и копие на личната си карта. Изпратете сканираните копия на office@viaexpo.com.
Покана за коктейл – 5 април, 19.00 ч. -  20 € + 20% ДДС
Плащането се извършва по банков път в лева до датата, за която важи съответната цена.
Отказ от заявено участие: Ако се откажете от участие до 14 март 2016 г. (само в писмена форма), 
25 евро + ДДС за административни такси остават за организатора. След тази дата не се 
възстановяват преведени суми. Направена заявка може да бъде отстъпена на друго лице.
ЗАБЕЛЕЖКА: Вашите данни няма да бъдат предоставяни на трети лица. Ще ви изпращаме регулярно 
информация за вашия бранш по електронна поща. Ако не желаете да получавате такава, моля 
уведомете организатора.

Регистрирайте се СЕГА на www.viaexpo.com

ПАРАЛЕЛНО СЪБИТИЕ
5-6 април
Годишна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия
Очаква се да присъстват над 70 представители на общините.

Сесия      Плащане          Редовна такса            Плащане на място
                   до 26.02       27.02-30.03      след 30.03

Част I 50 евро        65 евро       80 евро 
Част II 55 евро        70 евро        95 евро
цял ден  90 евро      120 евро                       160 евро

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ - 5 април 

Сесия      Плащане          Редовна такса            Плащане на място
                   до 26.02       27.02-30.03      след 30.03

Част I 30 евро        40 евро       50 евро 
Част II 25 евро        30 евро        40 евро
Част II 20 евро        20 евро                       30  евро
цял ден    70 евро       90 евро                      120 евро 

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ - 6 април 



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЯ
Ако целите Вашият бранд да се идентифицира с ценности за постигане на по-чиста околна среда и 
устойчиво развитие, Ви каним да бъдете спонсор на  ЕЕ и ВЕ, Smart Cities и Save the Planet. Ставайки 
част от изявата, ще повишите доверието и разпознаваемостта на Вашите продукти, ще добавите 
стойност към тях чрез подчертаване тясната Ви ангажираност с екологичните теми. Предлагаме 
стандартни, както и подготвяме индивидуални пакети, съобразени с рекламния Ви бюджет и марке-
тингови цели. За повече подробности: Таня Булдеева: tanya@viaexpo.com; 032 / 512 905; 960 011.

ИЗЛОЖЕНИЯТА
Посетете изложенията за Югоизточна Европа. 
Бъдете сред първите и научете за възможностите на новите технологии:
• как да намалите своята енергийна консумация и да сте една стъпка напред пред конкурентите Ви?
• кои са интелигентните решения за градовете, транспорта и сградите?
• как да превърнем отпъдъците в ресурс и енергия?

Вижте и приложете в практиката екологичните решения за всеки бизнес и община:
EE и ВЕ
• Когенерация
• Енергино ефективно строителство, изолации
• Системи за отопление, вентилация и климатизация
• On и off-grid соларни и вятърни системи, хибридни технологии
• Биоенергия и пелети
• Енергия от отпадъци
• Е-мобилност

SMART CITIES
• Сградна автоматизация
• Софтуер за умен дом, офис и промишлени помещения
• Вакуумни изолации и рекуператори; енергоспесяващо осветление
• Пасивни къщи – проектиране и изграждане, обучения 
за сертифициран дизайнер и консултант
• M2M и IoT решения
• Съхранение на енергия
• Интелигентен транспорт
• Виртуална обсерватория за енергия, климат и околна среда 
за общините и информационна система за интелигентни градове

SAVE THE PLANET
• Eфективно преработване на различни видове отпадъци
• Съдове за отпадъци и комунални превозни средства
• Системи за производство на биогорива
• Компостиране
• Оборудване за третиране на отпадъци
• Обезвреждане на опасни отпадъци
• Рециклиране на пластмасови, био-, строителни, 
хартиени и др. отпадъци. 
• Рециклиращи инсталации
• Технология за очистване на димни газове при изгаряне
на отпадъци

Директни участници от Австрия, 
Белгия, България, Чехия, Германия, 
Гърция, Дания, Испания, Италия, 
Полша, Португалия, Словакия, 
Холандия и Швейцария.

Фирми, които търсят 
дистрибутори в България и 
региона: 
Costruzioni Nazzareno (Италия), 
EMIT (Полша), EREMA (Австрия), 
Eurotools (Словакия), IFE Auberei-
tungstechnik (Австрия), Molinari 
(Италия) и Weiss A/S (Дания)   

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ОНЛАЙН ЗА 
ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ИЗЛОЖЕНИЯТА 
НА WWW.VIAEXPO.COM И ЩЕ 
ПОЛУЧИТЕ:
• Възможност да използвате 
услугата "Предварително 
уреждане на срещи с 
изложителите преди събитието 
чрез виртуалния план на залите". 
Тя ще бъде активна след 20.03.
• Свободен достъп до онлайн 
каталога
• 10% отстъпка от такса участие в 
една от конференциите за първите 
10 регистрирани след 1.03.

Работно време на изложенията:  
5, 6 и 7 април: 10.00 - 18.00 

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ
ЗА ПОСЕЩЕНИЕ 

ВИРТУАЛЕН 
ПЛАН НА ЗАЛИТЕ 



АВСТРИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР

Страната е сред лидерите в разработване на екологичните технологии. С изключително високия си 
иновативен потенциал Австрия се нарежда сред водещите страни в областта на технологиите за 
опазване на околната среда. Австрийски компании от сектора имат много добра репутация в 
световен мащаб. Бизнесът и изследователските организации разработват ноу-хау за устойчиво 
строителство, управление на отпадъците, иновативни енергийни решения и ефективно използване на 
ресурсите.

Страната заема второ място в ЕС по отношение на дела на екоиндустрията й като процент от БВП: 
около 400 фирми с персонал, наброяващ 30 000 специалисти, и експортна квота от 75%, която 
генерира годишен оборот от приблизително  9 милиарда евро. Тази статистика не включва 
обслужващите фирми. От 1993 г. се наблюдава 5 пъти ръст. 

Като дългогодишен стратегически партньор на Save the Planet, постиженията на страната ще бъдат 
представени на Австрийския павилион от водещи компании с подчертан интерес за установяване на 
нови бизнес контакти.
Партньори:

Медийни партньори:

Доставчик на техническо оборудване:



COCKTAIL RECEPTION                       20 EUR + 20% VAT 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Официален хотел: Метрополитън предлага настаняване на преференциални цени. Той е стилен 
4-звезден хотел,  намиращ се в близост до ИЕЦ, Летище София и търговски център The Mall. 
Ще откриете уют, приятелско обслужване и специални комплименти като безплатен интернет, 
мини-бар и паркинг. Резервирайте на сайта на събитието - www.viaexpo.com.

Място на провеждане: Интер Експо център - зали 1 и 2, бул. Цариградско шосе 147, София 
Работно време на изложенията:  5, 6 и 7 април: 10.00 - 18.00 
Как да стигнем до ИЕЦ? Метро - линия 1, станция ИЕЦ, Такси OK Supertrans – 02/973 2121 

Ако се интересувате от повече информация,
нашият екип ще се свърже с вас.

T  032 512  900, 088 679 29 43
E  office@viaexpo.com
W www.viaexpo.com

Как достигаме до целевата ни аудитория?
Имейл контакта:          LinkedIn последователи:        Twitter последователи:        Facebook последователи:      Посещения на уеб сайта:

......................................................................................................................100 000+ 11 000+ 95 00043412171


