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13то издание на събитията ще се проведе от 7 до 9 март в София.  
  
Стартира ранната регистрация за Конференцията за ЕЕ & ВЕ. Акцентите в Програмата са:  
■ Употребата на  геотермалната енергия - статус и перспективи в световен мащаб и с фокус 
Региона; Геотермални помпи  - лектори от Европейския геотермален съвет, Международна геотермална 

асоциация, Българска термопомпена асоциация, Румънското и Македонско геотермално общество, както 
и фирми от бранша.    
■ Представител от Европейската асоциация на енергийната индустрия EURELECTRIC ще представи 
актуални моменти от Пакета за интелигентна и чиста енергия  
 ■ Експерт от Европейската инвестиционна банка ще информира аудиторията за възможности относно 
съфинансиране на проекти 
■ Проект OrbEEt – създаване на енергийно ефективни офиси чрез промяна в поведението на работещите 
и подобряване на бизнес процесите с участието на Балканика Енерджи  и др. 

Линк към Програмата в детайли: Конференция ЕЕ & ВЕ 
 
В рамките на Конференцията ‘SEE Smart Cities’17 Иновация Норвегия България ще организира 

двучасов панел с водеща тема „e-Health enigma”. Експерти от Норвегия и България ще представят 
политики и добри практики. Подтемите, които ще бъдат разгледани в панела са: ■ Елементи на 
електронното здравеопазване ■ Кои са факторите за успех на e-Health инициативите ■ Решения за 
цифровизация в здравеопазването. 
Експерти от Европейската Big Data Value Асоциация, ICT Cluster България, Българска Фасилити 

Мениджмънт Асоциация ще презентират темите: ■ Големите данни в областта на управлението на 
градската среда  ■  Интелигентните градове – двигатели на растеж ■  Смарт фасилити мениджмънт и др. 
 
На паралелните изложения ще имате възможността да се запознаете с: 

 Енергийни системи с разнообразна продуктова гама вкл. термопомпи (геотермални, въздушни и 
за отработен въздух) и всички необходими аксесоари за изграждането на една отоплителна 
система  

  Битово и офисно LED осветление  
 Когенерационни централи  
 Промишлени и селскостопански инсталации за добив, пречистване, съхранение и утилизация на 

биогаз, сметищен газ и други горими газове  
 Отоплителни системи; модерни котли на пелети, на дърва, на дървесен чипс; на дървесен чипс и 

пелети, както и термопомпи 

 Хибридни системи за автономно захранване 

 Независими уеб-базирани платформи за проследяване 

 Интегрирани системи за автоматизация на улично осветление; GPS системи за проследяване, за 

управление на транспортни потоци,  автоматизирано плащане за преминаване на даден участък;   

 Технология за дистанционно наблюдение, обработката на сателитни снимки, използвани в 

различни приложения, предимно за мониторинг и контрол на дадена територия; за контрол на 

превозни средства в логистиката, обществения и частния транспортен сектор; за интегрирано 

управление на градския цикъл за събиране на отпадъци. 

 Наземно управление на информационните системи - интелигентни автобусни спирки и дисплеи; 
улично и парково LED осветление. 

 Регистрация за посещение 
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