
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
ПО-МОДЕРНИ, ПО-КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ, ПО-СИЛНИ  

ОКОЛНА СРЕДА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В БЪЛГАРИЯ  

 
9 юни 2015  

София - Кемпински Хотел Маринела, зала София 1, бул. Джеймс Баучър,100  
 
 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  
 

Моля, изпратете обратно на E-Mail: e.ateva@ice.it, a.mamian@ice.it  
Или се обадете на тел. 02 9861574, 9861618, За контакти: Евгения Атева, Анахид Мамиан 

 
Вашата ФИРМА 
Представител 
 

 

Сектор/Дейност 
 

 

Телефон 
Email  Web 

 

 
Потвърждаваме участие само в КОНФЕРЕНЦИЯТА, 9.00- 13.30 ч. на нашите представители: 

1. 

 

2.  

 
Потвърждаваме участие  

в КОНФЕРЕНЦИЯТА  
и в ДВУСТРАННИТЕ СРЕЩИ, от 15.00 – 17.30   

 

Моля, отбележете с кои фирми желаете среща.  Профилите им са на 2-ра и 3-та стр.   
Изпратете заявката до 29 май т.г. 

Ще се свържем с Вас, за да уточним удобен час за среща 

 

Желаем среща с фирмите: 

�  IGW  

�  PERT  -  PERTECO 

�  IDRODEPURAZIONE 

�  WT ENERGY 

�  RENNOVEL – UNIPLANTEX 

�  TESYS 

�  ORION 

�  STUDIO MAIONE INGEGNERI ASSOCIATI E MAJONE & PARTNERS 

�  ASTRA ENGINEERING 

�  ENEA 

�  OICE 

 

 

 
С подкрепата на: 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

ФИРМА 
 

ДЕЙНОСТ 

IGW srl  
www.igwsrl.eu 
 

• Околна среда -  води, отпадъци -  авангардни решения за третиране на води,  

проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води, 

инсталации за третиране на отпадъци .  
• Енергия от биогаз – разработва, изгражда, експлоатира инсталации на биогаз; 

мащабни проекти; ЕСКО услуги;   

• Енергийна ефективност в промишлени процеси, инсталации, сгради.  

Инженеринг – Строителство - Инфраструктура, Green Building 

PERT Srl -  PERTECO 
www.pertengineering.co
m/ 
 

• Околна среда -  води - инсталации за пречистване на отпадни води, за малки и 

средни граждански обекти;  във всички промишлени сектори - металургична 

промишленост, производство на храни, кланици, автомивки;  Съоръжения за 

производство на питейна вода от първични води. Традиционни и иновативни 

технологии: утаители, решетки, филтри, за микрофилтрация, ултрафилтрация; 

др. дезинфектанти, флокуланти; обратна осмоза, обезсоляване и др. Въздух - 
оборудване за пречистване на димни газове 

IDRODEPURAZIONЕ Srl 
www.idro.net  
 

• Околна среда – води - продукти и услуги за пречистване на отпадни води – 

битови и промишлени, повторна употреба на пречистени води, модулни 

пречиствателни станции, сепаратори на мазнини, инсталации за обратна осмоза , 

обезсоляване, за филтрация, омекотяване, деминерализация;  пречиствателни 

станции за дъждовни води събрани от замърсени твърди повърхности (паркинги 

и др.); Отпадъци- инсталации за третиране на ТБО; за компостиране 

• Енергия от биомаса/ биогаз- инсталации за производство на биогаз от биомаса;   

RENNOVEL – 
UNIPLANTEX 
http://www.uniplantex.c
om/?q=en  
 
 
 

• Енергийна ефективност - инженеринг на решения за намаляване на 

консумацията на електро и топло енергия или за икономично производство на 

енергия от традиционни и ВЕИ източници 

• Енергия от биомаса - инженеринг на системи на биомаса (напр. от органични 

отпадъци  от селското стопанство или от ТБО – проучвания и работен проект.  

Производство на топлинна енергия  и / или електрическа енергия (когенерация) 

или газ метан. 

• Околна среда – води -  проектиране на системи за пречистване на води. Битови и 

промишлени пречиствателни станции за отпадни води  

TESYS Srl 
http://www.tesystraffics
ystems.com/products/ill
uminazione-a-led 

• Енергийна ефективност - производство на лампи за улично осветление – LED и 

фотоволтаични; промишлено осветление с LED за закрити пространства, 

прожектори с LED за открити площи, исторически центрове, тунели; софтуер за 

дистанционно управление на улични лампи LED.  Сектор пътна безопасност и 

пътна сигнализация – семафори и  аксесоари, светофари с LED. Панели с 

променливи съобщения и от типа City Information, софтуер и др. 
 

ORION Srl www.orion-
srl.it  

• Околна среда – води - проектира и реализира плаващи автоматични станции 

(буй) за монитрониг на качеството на морски, езерни и речни води, за измерване 

на  метеорологични и химико-физични параметри от профила на водите. 

Възможност за окомплектоване с други уреди за измерване . Събирането и 

валидирането на данните се осъществява дистанционно от сушата чрез 

устройства за съхраняване на данни, които се свързват с радио връзка, GSM или 

сателитна връзка. Събраните данни могат да бъдат използвани за по-нататъшна 

обработка. 

 

STUDIO MAIONE 
INGEGNERI ASSOCIATI E 
MAJONE & PARTNERS 
http://www.studiomaion
e.it  
 

• Околна среда –Дейности в полза на публични органи и агенции и промишлени 

предприятия – интегрирани услуги  по проектиране и инженеринг и 

консултации в областите:- опазване на почвите и пространственото планиране - 

хидроинженерство  (градски, речни и крайбрежни зони) -  проектиране на 

планинските водни басейни - рекултивация и напояване -  управление на водни 

ресурси – ВиК - пречистване на питейни и отпадни води  - технологии за 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

екологично оздравяване на почви в речните зони - проучвания на въздействието 

върху околната среда - хидроложки и хидрогеоложки анализи - Математическо 

моделиране в областта на водите, на околната среда  - консултации 
 

ASTRA ENGINEERING 
www.astraengineering.c
om 
 

• Околна среда – консултантски услуги в сектор околна среда свързани с 

технически аспекти на управлението и рециклирането/оползотворяването на 

отпадъци, управление на атмосферните емисии, дренаж, пречистване и 

отвеждане на битови и индустриални отпадни води, екологичeн инженеринг, 

рекултивация на замърсени терени, въвеждане в експлоатация на кариери и 

находища, приложение на Директива за комплексно предотвратяване и контрол 

на замърсяването (IPPC). Фирмата, благодарение на различните специалисти и 

високотехнологичното си оборудване е в състояние да намери решения за 

сложни и интердисциплинарни проблеми. Сертифицирана по UNI EN ISO 

9001:2000. 
ENEA 
www.enea.it  
 

• Енергийна ефективност - ENEA е Националната агенция на Италия за нови 

технологии, енергия и устойчиво икономическо развитие, с повече от 2700 

служители и дейност в направленията научни изследвания, иновации и 

предоставяне на услуги на държавната администрацията, бизнеса и гражданите.  

Повече от 30 г. ENEA работи в областта на енергийната ефективност - научните 

изследвания и развитието на технологии, които повишават ефективността на 

производството на енергия и използването й, подпомага  публичната 

администрация в изготвяне на методики за количествено определяне на 

икономиите на енергия; информация и обучение; в разработването на модерни 

технологии за енергетиката и индустрията; проучвания и изследвания за 

енергоспестяване в сектора на услугите, обществено осветление, 

промишлеността, транспорта и др. 

 
OICE www.oice.it  OICE е асоциация на италианските инженерни, архитектурни и технически 

консултантски организации. Основана през 1965г., обединява по-голямата част от 

италианските проектантски и инженерни фирми. Чрез програмата си за 

интернационализация развива мрежа от филиали в Източна Европа, със задачата 

да представя италианските инженерни и архитектурни умения, да предоставя 

информация за възможности за участие в проекти, да улеснява сътрудничеството 

с местните фирми и да развива контакти с местната администрация. В рамките на 

своята дейност OICE е подписала Меморандуми за разбирателство с партньорски 

организации от Руската федерация и България.  

• Околна среда – води –  фирми с опит сектора 

 

 


