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Безплатно участие чрез 
предварителна регистрация 
на viaexpo.com.

16 април - Саминарна зала, Палата 6

10.30 - 11.00 Официално откриване

14.30 - 16.30   Семинар на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
• Политики и финансови инструменти за енергийно ефективно сградно обновяване - 
д-р Драгомир Цанев, ЕнЕфект
• Енергийните обследвания – възможности и добри практики. Индивидуални пътни карти за 
сградни обновявания - инж. Александър Станков, ЕнЕфект
• Грешките на строителния обект – какво знаем, че (все още) не знаем? - 
арх. Александър Генчев, СолЕр архитекти
• Новаторски учебни програми в УАСГ. Проектът Fit-to-NZEB - доц. д-р арх. Стоянка Иванова, УАСГ
• Добри практики в професионалното обучение на строителни работници. Възможности за 
сертифициране и допълнителна професионална квалификация - д-р Драгомир Цанев, ЕнЕфект
• Демонстрация: иновативни материали и техники за постигане на оптимална въздушна 
плътност. Методи за измерване.

16.40 - 17.00 BigSolar – Проектът, който достига до стотици хиляди хора 
- Хрвойе Милошевич, S.O.L.I.D. Gesellschaft für Solarinstallation und Design mbH, Австрия

17.10 – 17.40 Преобразуване на енергия от различни източници.
Економайзери и възобновяване на отпадна топлинна. Представяне на софтуер за 
оразмеряване на топлообменни апарати - инж. Любомир Стоянов, SeCesPol - CZ, s.r.o. Чехия

АКО ИСКАТЕ ДА:
• Направите дейността или бизнеса си по-конкурентни и ресурсно ефективни
• Обновите своята продуктова гама и да увеличите продажбите
• Научите първи за продуктови премиери, добри практики и ползите от прилагането им 
в практиката

ПОСЕТЕТЕ КОНФЕРЕНЦИИТЕ И ИЗЛОЖЕНИЯТА 
ЕЕ & ВЕИ, SAVE THE PLANET И SMART CITIES И ЩЕ:
• Получите информация за новости, чрез които можете да произвеждате енергия и намалите 
значително разходите. Ще се запознаете с технологии за превръщане на отпадъците в нови 
суровини. Интелигентни решения дигитализират сградите и градската среда и чрез клик 
ресурсите се управляват по възможно най-ефективния начин.
• Осъществите директен контакт с водещи компании от 14 държави.
• Направите рентабилна инвестиция или стартирате нови съвместни проекти.
• Разширите партньорската си мрежа - изложители търсят дистрибутори от България и региона.
• Получите изгодна и бърза оферта.

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМА

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 
И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ 
И РЕЦИКЛИРАНЕ

БЕЗПЛАТЕН ВХОД за конференциите и изложенията
- с предварителна регистрация на viaexpo.com/bg.  

Официални медийни партньори:                                                         Организатор: 

Под патронажа на:   

С институционалното партньорство на:        С партньорството на:  
Австрия

Столична 
община

Министерство
на околната среда
и водите

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на 
регионалното развитие 
и благоустройството

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство 
на икономиката

ВРЕМЕ Е
за обмяна на знания

ВРЕМЕ Е
ЗА БИЗНЕС
И ИНВЕСТИЦИИ
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16 април, Семинарна зала, Палата 6

11.00 - 14.00 Семинар по Проекта ENABLING на Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ)
• Откриване и представяне на целите и задачите на проект ENABLING - Анна Аладжаджиян, 
БГБИОМ
• Перспективни методи за оползотворяване на биоотпадъци. Акцентът е върху преработката на 
биоотпадъци за биотор - д-р Иван Иванов, еколог
• Инструменти, разработвани в рамките на проекта, в помощ на заинтересованите лица от 
биопроизводството - БГБИОМ
• Отпадъци от производството на етерични и растителни масла– подходи за оценяване и 
рециклиране - доц. д-р Антон Славов, УХТ, Пловдив и представител на БНАЕМПК

18 април, Семинарна зала, Палата 6

10.30 – 11.30 Програма LIFE - възможности за финансиране на проекти за управление на 
отпадъци и кръгова икономика

11.40 – 12.10 Използване на финансовите инструменти за стимулиране на инвестициите в 
сектор Отпадъци на ОПОС 2014-2020 г. - пред-пазарно проучване на перспективите и 
предизвикателствата - Фонд на фондовете, България

12.20 – 12.50 Решения и технологии, посветени на екологията и опазването на околната среда - 
Иулин Ли, Директор инвестиции за Европа, China Everbright International Ltd., Китай

18 април, Зала Мусала, Конгресен център

10.00 – 13.00 Семинар на италианския консорциум INNOVA
Основен лектор - Андреа Ди Паскуале, гл. изп. директор на INNOVA
Разделно събиране - Успехът в Южна Италия и перспективите за развитие на българския пазар 
на едно интелигентно управление на цикъла за събиране на градските отпадъци

17 април, Семинарна зала, Палата 6

Sofia Knowledge Smart City Marketplace
9.00: Регистрация
9.30 – 10.00: Откриване
•  Веселин Тодоров, Председател на УС, Клъстер София град на знанието
•  Проф. Костадин Костадинов, Българска академия на науките и специален съветник на   
Министъра на науката и образованието
• Столична община (tbc)
•  Министерство на икономиката (tbc)
•  Асоциация на индустриалния капитал (tbc)

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ

..................................................................

........................................................

16 април - Зала Руен, Конгресен център

Инвестиционен форум за зелена енергия, Организация за черноморско икономическо
сътрудничество BSEC, Зелена енергийна мрежа
• Регистрация
• Поздравителни адреси от:
Н. Пр. Михаел Кристидес – главен секретар на BSEC
Представител на Българското представителство на BSEC

Част I. Диалог по политиките
• Перспективи за зелена енергия в България - министър / заместник-министър на енергетиката на 
България (tbc)

Лектори:
• проф. Димитриос Мавракис, Координатор на Мрежата за зелена енергия на BSEC
• Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, действащ 
председател на Бизнес съвета на BSEC
• Радосвет Радев, президент на Българската стопанска камара, Представител на Европейската 
комисия (tbc)
• Представител на местна власт (tbc)
• Член на академичната общност (tbc)

Част II. Механизми за зелено финансиране
Лектори:
• Анди Аранитаси, заместник-директор, Европейска банка за възстановяване и развитие, София
• Представител на Европейската инвестиционна банка (tbc)
• Представител на Черноморската банка за търговия и развитие (tbc)

ЧАСТ III. Заключения и препоръки
• Н. Пр. Траян Кебелеу, зам. главен секретар на BSEC

17 април - Зала Руен, Конгресен център

13.00 - 16.00  Енергийна Агенция Пловдив - Кръгла маса на тема енергийната бедност в България
Ще дискутира проблема за използването на твърди горива за отопление и неефективни 
отоплителни уреди и ще представи интерактивна образователна платформа за повишаване 
знанията на гражданите и институциите за проблема и начини за преодоляването му.
 
18 април, Зала Руен, Конгресен център

10.30 - 11.30 „Обучение на инсталатори на геотермални и слънчеви системи в рамките на проект 
GSS-VET“ - работна среща на Камара на инсталаторите в България, Европейски институт по труда, 
Технически университет София, Енергиен център София
GSS-VET е проект за обучение по програма ЕRASMUS+. Той се  стреми да усъвършенства знанията 
на професионалистите в „зеленото строителство“ чрез продължаващо обучение, отговарящо на 
нуждите на пазара на труда, и да запълни съществуващите пропуски в професионалните им умения 
и компетентности. 

ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМА

ВРЕМЕ Е
за обмяна на знания

Регистрирайте се за безплатно
участие на viaexpo.com.



10.00 – 11.00: ПАНЕЛ A - Създаване на управленски капацитет и стратегия за развитие на София 
– град на знанието и интелигентен град
Модератор: Димитър Христов, Изпълнителен директор, Клъстер София град на знанието

• Какъв е пазарът за смарт сити технологиите в град София? Резултати от пазарно проучване - 
Румяна Драганова, Мениджър „Публичен сектор”, Евроконсултантс България С.А.
• Как да превърнем София в интелигентен град чрез клъстери - стратегия и план за действие - 
Евгений Иванов, Управител, Евроконсултантс България С.А.
• Стратегия за развитие на София, арх. Любо Георгиев, Ръководител, Визия за София
• Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София и следващи стъпки за 
развитие на София в град на знанието и интелигентен град, Асоциация за развитие на София (tbc)

10.00 – 11.15: Кафе пауза

11.15 – 12.45: ПАНЕЛ Б – Какво предлагат образователните институции за да подпомогнат 
обучението на бъдещата работна сила за интелигентен град
Модератор: доц. д-р Евгения Ковачева – Директор, Гл. дирекция „Научни политики“, УНИБИТ

• Пробивно образование за нуждите на градовете на знанието - Massimo Andriolo, Директор на IXL 
Centre Italy и представител за Европа на Global Innovation Management Institute в Бостън.
• Професии на бъдещите градове на знанието - доц. д-р инж. Боян Жеков , УНИБИТ
• Интелигентно предприемаческо образование за интелигентните градове - Евгений Иванов, 
Управител, Евроконсултантс България С.А.
• Компетенции по иновационен мениджмънт - стъпка към интелигентното градско обновяване  - 
Милена Колева, Водещ на Академия по иновационен мениджмънт.

14.15: ПАНЕЛ В - Научни решения за София – град на знанието и интелигентен град
Модератор: проф. Румен Николов - зам. председател на УС, Клъстер София град на знанието

• Louis Lapidaire, Управляващ директор на United Academics, Холандия и Член на Борда на мрежата 
Knowledge 4 Development think-tank в Брюксел
• Приложение на дистанционен (лидарен) метод за наблюдение и контрол на динамиката на 
движението на фини прахови частици в гр. София и добра практика на ПЧП в развитието на 
иновативни решения между науката и бизнеса - Проф. Лъчезар Аврамов, Институт по 
електроника, БАН
• Как да намалим въглеродните емисии, да увеличим енергийната сигурност и да се справим с 
енергийната бедност, като в същото време осигурим „Зеления растеж“ в интелигентните градове. 
• Нов подход на COALESCCE - Вихра Андонова, Фондация Евро-перспективи.
• Технически аспекти за реализация на модел за градска въздушна мобилност, 
Проф. Димо Зафиров, Институт за космически изследвания и технологии, БАН
• Урбанистична инфраструктура за градска въздушна мобилност - Георги Георгиев, Институт по 
строителна физика, Fraunhofer.

16 април - Зала Руен, Конгресен център

Инвестиционен форум за зелена енергия, Организация за черноморско икономическо
сътрудничество BSEC, Зелена енергийна мрежа
• Регистрация
• Поздравителни адреси от:
Н. Пр. Михаел Кристидес – главен секретар на BSEC
Представител на Българското представителство на BSEC

Част I. Диалог по политиките
• Перспективи за зелена енергия в България - министър / заместник-министър на енергетиката на 
България (tbc)

Лектори:
• проф. Димитриос Мавракис, Координатор на Мрежата за зелена енергия на BSEC
• Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, действащ 
председател на Бизнес съвета на BSEC
• Радосвет Радев, президент на Българската стопанска камара, Представител на Европейската 
комисия (tbc)
• Представител на местна власт (tbc)
• Член на академичната общност (tbc)

Част II. Механизми за зелено финансиране
Лектори:
• Анди Аранитаси, заместник-директор, Европейска банка за възстановяване и развитие, София
• Представител на Европейската инвестиционна банка (tbc)
• Представител на Черноморската банка за търговия и развитие (tbc)

ЧАСТ III. Заключения и препоръки
• Н. Пр. Траян Кебелеу, зам. главен секретар на BSEC

17 април - Зала Руен, Конгресен център

13.00 - 16.00  Енергийна Агенция Пловдив - Кръгла маса на тема енергийната бедност в България
Ще дискутира проблема за използването на твърди горива за отопление и неефективни 
отоплителни уреди и ще представи интерактивна образователна платформа за повишаване 
знанията на гражданите и институциите за проблема и начини за преодоляването му.
 
18 април, Зала Руен, Конгресен център

10.30 - 11.30 „Обучение на инсталатори на геотермални и слънчеви системи в рамките на проект 
GSS-VET“ - работна среща на Камара на инсталаторите в България, Европейски институт по труда, 
Технически университет София, Енергиен център София
GSS-VET е проект за обучение по програма ЕRASMUS+. Той се  стреми да усъвършенства знанията 
на професионалистите в „зеленото строителство“ чрез продължаващо обучение, отговарящо на 
нуждите на пазара на труда, и да запълни съществуващите пропуски в професионалните им умения 
и компетентности. 

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМА

ВРЕМЕ Е
за обмяна на знания

КОНФЕРЕНТНА ПРОГРАМА

ВРЕМЕ Е
за обмяна на знания

14.15- 14.30: Кафе пауза

14.30- 17.30: ПАНЕЛ Г – Технически решения и бизнес модели за София – град на знанието и 
интелигентен град
Модератор: Николай Ярмов - съосновател и Изпълнителен директор, CEED България

• Basaksehir living lab, Турция, Yilmaz Cakir
• Интелигентно улично осветление - първа стъпка към умния град - Кузман Драгнев, ADD България
• Младен Заманов, Телелинк
• Десислава Димитрова, Давид холдинг
• Георги Кисьов, Риск - Електроникс,
• инж. Александър Жипонов - Ий Кей Джей България консултинг енджиниърс
• Дигитален иновационен хъб - Михайло Николич, Атлон / Резонатор

Последна актуализация: 23 март

ЕЕ и ВЕИ

Саминарна зала, Палата 6

Save the Planet

ЕЕ и ВЕИ

Save the Planet

16 април

17 април

Официално откритие
11.00 - 14.00    Семинар по Проекта ENABLING 
11.00 - 14.00    Оползотворяване на биоотпадъци
14.30 - 16.30   Семинар на ЕнЕфект
16.40 - 17.00    BigSolar 
17.10 - 17.40    Преобразуване на енергия от различни източници
Зала Руен, Конгресен център
09.30 - 12.30    Инвестиционен форум за зелена енергия

Семинарна зала - Палата 6
09.00 - 17.30   Sofia Knowledge Smart City Marketplace
13.00 - 16.00   Кръгла маса на тема енергийната бедност в България
18 април  
Семинарна зала - Палата 6
10.30 - 11.30   Програма LIFE 
11.40 - 12.10   Финансови инструменти за инвестиции в сектор Отпадъци
12.20 - 12.50   China Everbright International Ltd.
Зала Мусала, ет. 2, Конгресен център
10.00 - 13.00   Презентация на Innova
10.30 - 11.30   GSS-VET - Обучение - геотермални и слънчеви системи 

ЕЕ и ВЕИ

ЕЕ и ВЕИ

Smart Cities

ГРАФИК

Регистрирайте се за безплатно
участие на viaexpo.com.

Регистрирайте се за безплатно
участие на viaexpo.com.



ИЗЛОЖЕНИЯ

ВРЕМЕ Е
за инвестиция и бизнес

ИЗЛОЖЕНИЯ

ВРЕМЕ Е
за инвестиция и бизнес

Регистрирайте се за безплатно 
посещениe на viaexpo.com. 
Уредете предварителни срещи 
с изложителите чрез “Виртуална изложба”. 

• Енергийна ефективност: когенерация и газови турбини; отопление, вентилация и 
климатизация; електрически превозни средства; умни мрежи; съхранение на енергия и др.   
• Нискоенергийни къщи
• Системи за производство на био, геотермална, соларна, хидро- 
и вятърна енергия, енергийно оползотворяване на отпадъци
• Енергиен одит и мениджмънт   

• M2M, IoT, Безжични технологии 
•  Системи за домашна, сградна и индустриална автоматизация,осветление, измерване
• Телематика и GPS системи
• Интелигентни решения за мобилност, паркинг системи, 
• е-здравеопазване, публична администрация, облачни 
• Услуги за управление на отпадъци, лаборатория за измерване на качество на въздуха
• Система за предупреждение от земетресения и др.

• Събиране на отпадъци: транспортни средства, контейнери, палети
• Оборудване за третиране на отпадъци
• Депониране
• Компостиращи инсталации
• Енергия от отпадъци    
• Рециклиращи машини   
• Услуги 

ПРОДУКТОВИ АКЦЕНТИ И УСЛУГИ

Директен вход Главен вход на ИЕЦ

Зала 2

Зала 1

Зала 3

Зала 4ФОАЙЕ

МЕТРОСТАНЦИЯ

Място на провеждане: Интер Експо Център, Зали 5 и 6, бул. "Цариградско шосе" 14, София

Официален хотел: Хотел Метрополитън ****   
Преференциални цени  само на www.viaexpo.com.

Как да стигнем до ИЕЦ? Метролиния 1 - станция ИЕЦ, Такси: ОК Supertrans - 02/ 973 21 21.
Организатор: Виа Експо, 032/ 966 813, 088 679 31 72, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com 

Партньори:                                                                

RUSE CHAMBER 
OF COMMERCE 
AND INDUSTRY 

BULGARIA

Медийни партньори:                                                                  

 

ВЗЕМЕТЕ ВАШИЯ ПОДАРЪК - ДРЪВЧЕ 
Всеки посетител ще получи дръвче от инициативата “Когато станем 100 000  - ще посадим гора”. 

Работно време: 16 и 17 април: 10:00-18:00 ч.; 18 април: 10:00-17:00 ч.

Регистрирайте се за безплатно 
посещениe на viaexpo.com. 
Уредете предварителни срещи 
с изложителите чрез “Виртуална изложба”. 


