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Advantage Austria – Austrian Embassy – Commercial Section
P.O.Box 957, 35 Tzar Samuil Str, Sofia 1000, Bulgaria
tel.:+359 2 953 15 53
fax:+359 2 953 24 26
email: sofia@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org
Advantage Austria, with its more than 110 offices in over 70 countries, provides a broad range of intelligence
and business development.
Австрийско посолство – Търговски отдел
ПК 957, ул. „Цар Самуил“ 35, София
тел.: 02 953 15 53
факс: 02 953 24 26
email: sofia@advantageaustria.org
http://www.advantageaustria.org
Advantage Austria разполага с повече от 110 офиси в над 70 страни, чрез които предоставя широк
спектър от информационни и бизнес услуги.

Amandus Kahl GmbH & Co. KG
Dieselstrasse 5 - 9, 21465 Reinbek, Germany
tel: +49 40 72771 0
fax: +49 40 72771 100
email: info@akahl.de
http://www.akahl.de
KAHL Wood Pelleting Plants
The production capacities of most plants range between 1.5 and 8 t/h per press.
Smaller plants work efficiently, too. Larger plants of up to 60 t/h are provided for industrial
production of pellets.
The company is looking for collaborators in all Balkan countries
Пелетиращи съоръжения за дървесни пелети KAHL
Производствените мощности на повечето съоръжения варират между 1.5 и 8 т/ч на преса.
По-малките инсталации също работят ефективно. По-големите инсталации до 60 т/ч са предвидени
за промишлено производство на пелети.
Компанията търси сътрудници във всички Балкански страни.

Artein Group
Pintores Str. 2, off. 302, Pol. Ind. Urtinsa, 28922 Alcorcon, Madrid, Spain
Tel:+34 911 452 651
email: jlisidro@artein-ingenieria.com
http://www.artein-ingenieria.com
Development and realization of integrated engineering projects and the related services for treatment and
processing of waste water, household and industrial waste, as well as in the field of energy, storage
systems, metal structures and details.
Разработка и реализация на интегрални инжинерингови проекти и свързаните с тях услуги за
третиране и обработка на отпадъчни води, на битови и индустриални отпадъци, в областта на
енергетиката, системите за складиране, металните структури и детайли
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ATI Environnement
02, rue Gustave Eiffel 45500 Gien, France
Tel: +33 (0)2 38 29 29 04
Fax: +33 (0)2 38 31 94 59
email: info@ati-environnement.com
http://www.ati-environnement.com
ATI Environnement specializes in:
 Incineration of all solid, liquid and gaseous wastes.
 Energy recuperation for the heating product, electricity by steam or thermal flow.
 Gas treatment after incineration through very high temperature of post-combustion.
 Gas cleaning systems through wet or dry process in order to neutralize and filter out dust, chlorine,
dioxins.
Thus helping to protect environment, respecting the European Emission Regulation EC76/2000.
ATI Environnement е специализирана в:
 Изгаряне на всякакви твърди, течни и газообразни отпадъци.
 Оползотворяване на отпадъчна топлинна енергия, производство на електроенергия от пара
или термичен поток.
 Третиране на газове, получени при изгаряне, чрез много висока температура, отделена след
процеса на изгарянето.
 Системи за почистване на газове чрез мокър или сух процес, за да се неутрализират и
филтрират замърсители като прах, хлор, диоксини.
По този начин се подпомага опазването на околната среда, като се спазва Европейския регламент за
емисии EC76 / 2000.
Automation plus ЕООD
366, Tsar Boris III blvd, 1619 Sofia, Bulgaria
tel:+ 359 888 712 763
email: office@automationplus.eu
http://www.automationplus.eu
Automation+ is a system integrator and manufacturer of home and building automation. We propose
individual solutions for smart lighting, HVAC, sun protection and audio/video applications. We are KNX
advanced member & Apple Homekit developer.
Аутомейшън плюс ЕООД
бул. Цар Борис III, 366, София 1619
тел: 0888 712 763
email: office@automationplus.eu
http://www.automationplus.eu
Automation+ е системен интегратор и производител на домашна и сградна автоматизация.
Предлагаме индивидуални решения за интелигентно осветление, отопление, слънцезащита,
аудио/видео приложения. Компанията е KNX advanced member & Apple Homekit developer.

Balkanika Energy PLC
88 Bulgaria Blvd., floor 1, office 9-10, 1680 Sofia, Bulgaria
tel: +359 246 532 91
fax: +359 241 970 46
email: office@balkanikaenergy.eu
http://www.balkanikaenergy.eu/
Engineering - design, construction, delivery of facilities and equipment, installation and commissioning of
projects related to environmental protection including waste treatment and recovery – composting, pretreatment, biogas installations - dry and wet fermentation, WtE and gas upgrade.
The company looks for partnerships in: Serbia, Macedonia, Romania and EU.
Балканика Енерджи АД
бул. "България" 88, ет. 1, офис 9-10 , гр. София, п.к. 1680
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тел: 024 653 291
факс: 024 197 046
email: office@balkanikaenergy.eu
http://www.balkanikaenergy.eu/
Инженеринг – проектиране, изграждане, доставка на съоръжения и оборудване, монтаж и въвеждане
в експлоатация на проекти свързани с опазване на околната среда в това число третиране и
оползотворяване на отпадъци- компостиране предварително третиране, биогаз инсталации – суха и
течна ферментация, производство на енергия от биогаз и очистване на биогаз.
Фирмата търси партньорства в : Сърбия ,Македония, Румъния и ЕС.

B M Leasing Trade AD
114 Besarabia str. Sofia, Bulgaria
Tel:+359 879 606 868, +359 879 948 248
Fax:+359 296 767 90
email:office@bm-leasing.com
http://ww.bmleasing-trade.com
Sales of two and four wheels containers for waste, suction excavators, refuse trucks with system for waste
measuring, compact and truck mounted sweepers, water washing tanks, snow ploughs, salt spreaders,
recovery trucks, working platforms and etc.
Би Ем Лизинг Трейд АД
ул. Бесарабия 114, София
тел: 0879 606 868, 0879 948 248
факс: 296 767 90
email:office@bm-leasing.com
http://ww.bmleasing-trade.com
Продажба на кофи и контейнери за битови отпадъци, машини за вакуумни изкопи , за сметосъбиране,
за миене на улици, мотометачки, зимно оборудване, хидравлични манипулатори, специални
автомобили за вдигане на неправилно паркирали автомобили.

BTA International GmbH
7, Faerberstrasse 85276 Pfaffenhofen, Germany
Tel: +49 8441 8086 100
Fax: +49 8441 8086 690
email: info@bta-international.de
http://www.bta-international.de
BTA International GmbH is the leading specialist for the wet mechanical pre-treatment of different kinds of
organic waste and the anaerobic digestion of the organic fraction according to the BTA® Process for the
production of biogas and compost.
BTA International GmbH е водещ специалист в метода на предварителното механично третиране с
навляжняване на различни видове органични отпадъци и анаеробното разграждане на органичната
фракция съгласно процеса BTA® Process за производство на биогаз и компост.

Cluster Sofia Knowledge City
8, Tzar Kaloyan Street, Floor 3, Sofia 1000, Bulgaria
tel:+359 293 075 50
email: office@knowledgesofia.eu
http://www.knowledgesofia.eu
Members of the Cluster Sofia Knowledge City are 35 organizations of ICT products and services, IT
infrastructure, software, DB, MIS, publishing, radio, TV, printing, events management, space technologies
institute and an university of computer science.
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Клъстер София град на знанието
ул. Цар Калоян 8, ет.3, София 1000
тел:+359 293 075 50
email: office@knowledgesofia.eu
http://www.knowledgesofia.eu
В Клъстер София град на знанието членуват 35 организации - за ИТК продукти, услуги, ИТК
инфраструктура, софтуер, БД, ИС, издателска дейност, радио, телевизия, печатни издания, събития,
И-т за космически технологии и университет по компютърни науки.

Container Trading WFW GmbH
27, Vorchdorfer Str., 4643 Pettenbach, Austria
Tel.:+437 586 88 22
Fax:+43 758 682 28
email:office@ctwfw.com
http//:www.ctwfw.com
Container Trading WFW GmbH is a leading company in the production of long-living modular Thermocompost bins made of 100% recycled Plastic. The size ranges from 200 to 2000 litres. The high-quality of
the products is certified by the “NF-Environnement” and several environmental awards.
Container Trading WFW GmbH е водеща компания в производството на дълготрайни модулни термокомпoстери, изработени от 100% рециклирана пластмаса. Размерът варира от 200 до 2000 литра.
Високото качество на продуктите е сертифицирано от "NF-Environnement" и няколко екологични
награди.

CPM Europe
Rijder 2, 1507 DN Zaandam, the Netherlands
tel: +31 756 512 611
email: info@cpmeurope.nl
http://www.cpmeurope.nl
CPM Europe has extensive experience in the processing industry. Since 1883 we’ve offered an unrivalled
service and advised clients on the right machines for a broad spectrum applications through innovative and
value-added solutions, premium services and superior process knowledge.
CPM Европа има богат опит в преработвателната промишленост. От 1883 г. предлагаме
ненадмината услуга и съветваме клиентите за правилните машини за широкоспектърни приложения
чрез иновативни решения, премиум услуги и отлични познания за процесите.

Danstoker Poland Sp. z o.o.
20 Kolejowa; 27-400 Ostrowiec św. Poland
Tel: +48 41 246 00 41
email: administracja@danstoker.pl
http://www.danstoker.com
Danstoker is a high performance boilers' producer for the international energy sector. Over 80 years we
have accumulated an in-depth knowledge of shell and tube boilers, water tube boilers and exhaust gas
boilers. Development and production of high-performance biomass boilers for the District Heating and
Industrial sector has made Danstoker one of Europe’s leading manufacturers of a broad range of water and
steam boilers with capacities ranging from 800 to 50,000 kW.
Danstoker е производител на висопроизводителни котли за международния енергиен сектор. В
продължение на над 80 години сме натрупали задълбочени познания за кожухотръбни котли,
водотръбни котли и котли за отработени газове. Разработването и производството на
високоефективни котли на биомаса за топлофикационния и индустриалния сектори направи
Danstoker един от водещите европейски производители на широка гама от водни и парни котли с
мощности вариращи от 800 до 50 000 кВт.
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Djadadji Eood
6, Bigla str, 1407 Sofia, Bulgaria
tel: +359 2 492 55 50
email: info@djadadji.com
http://www.djadadji.com
Djadadji EOOD is a Bulgarian company, working on the delivery of clean energy solutions (solar, wind,
biomass, geothermal, hydropower, energy efficiency for buildings) that combine financial, environmental and
social impacts since 10 years.
Джададжи Еоод
ул. Бигла 6 , София, 1407
тел: 02 492 55 50
email: info@djadadji.com
http://www.djadadji.com
Джададжи е Българска компания, работеща върху доставянето на решения за чиста енергия
(слънчева, вятърна,бомаса, геотермална,хидро енергия и енергийна ефективност), които целят
финансов, екологичен и социален ефект вече над 10 години.

Domotika.BG by Iverest EOOD
27 Maritza blvd., entr.D, office 5, Plovdiv, Bulgaria
tel.: +359 877 50 450
email: info@domotika.bg
https://www.domotika.bg
Planning, development and installation of home / office (smart) automation systems. Importer, distributor
and reseller of home automation devices based on Z-Wave protocol. Custom solutions for Internet of Things
(IoT).
Домотика.БГ от Иверест ЕООД
бул. Марица 27, вх.Д, офис 5, гр. Пловдив
тел.: +359 877 50 450
email: info@domotika.bg
https://www.domotika.bg
Проектиране и изграждане на умни системи за автоматизация на домове и офиси. Внос и
дистрибуция на устройства за домашна/сградна автоматизация базирани на Z-Wave. Специфични
решения в областта на интернет на нещата (Internet of things / IoT).

DreamFortune Unipessoal Lda
19, Rua Eng. Duarte Pacheco, 3850-040 Albergaria-a-Velha, Portugal
email: geral@dreamfortune.pt
http://www.dreamfortune.pt
DreamFortune is a brand that specializes in offering solutions to individuals and companies, based on
renewable energy with many years of experience. Also has a network of professionals with a great knowhow in the field.
DreamFortune е марка с многогодишен опит специализирана в предлагането на решения за
физически лица и фирми въз основа на възобновяема енергия. Също така има мрежа от
професионалисти с голямо ноу-хау в областта.

Dutch Dryers
Woudenbergseweg 19D6 , 3707 HW, Zeist, The Netherlands
tel: +31 343 44 99 66
info@dutchdryers.nl
http://www.dutchdryers.nl
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Dutch Dryers is a company specialized in the delivery of turnkey projects for drum dryers as well as for belt
dryers. Since we have both dryer types in our program we can offer customers the best solution to their
request.
Dutch Dryers е компания, специализирана в доставката на проекти до ключ за барабанни сушилни,
както и за лентови сушилни. Тъй като имаме и двата вида сушилня в нашата програма, ние можем да
предложим на клиентите най-доброто решение съгласно тяхното запитване.

Ecotech Systems Ltd
2, Star lozenski pat, Sofia, Bulgaria
Tel:+359 886 046 079; +359 888 932 000
email: a.lovchinov@eec-bg.com , h.kostov@eec-bg.com
http://www.eec-bg.com
Sale and installation of heating and cooling equipment. Pellet boilers, fireplaces, air conditioners, water
boilers with and without coils with the Gorenje brand. Valves for control of heating and cooling installations
with "ESBE "brand. Smart Control and zone temperature control of cooling and heating equipment with the
brand "Tech"
Екотех системс ООД
ул. Стар Лозенски път 2,Околовръстен път и разклона за село Лозен, София
тел:+359 886 046 079; +359 888 932 000
email: a.lovchinov@eec-bg.com , h.kostov@eec-bg.com
http://www.eec-bg.com
Продажба и монтаж на отоплителна и охладителна техника. Котли, камини на пелети, климатици,
термопомпи, бойлери със и без серпентини с марката "Gorenje". Вентили за управление на
отоплителна и охладителна техника с марката "ESBE". Управление, зоново регулиране на
отоплителна и охладителна техника с марката "Tech"

Ekoterm Proekt
67 Saedinenie blvd. 6300, Haskovo, Bulgaria
Tel: + 359 386 030 43, +359 386 030 44
Fax:+359 386 030 45
email: office_haskovo@ecotherm.bg
http://www.ecotherm.bg
Production and wholesale of high efficient and ecological pellet and combined boilers and stoves and a wide
range of pellet burners. Exclusive representative of the globally recognized brands Emmeti, FIV,
D'Allesandro Termomeccanica and Wolf.
Екотерм Проект
бул Съединение 67, Хасково 6300
тел: 0386 030 43, 0386 030 44
факс: 0386 030 45
email: office_haskovo@ecotherm.bg
http://www.ecotherm.bg
Производство и търговия на високоефективни и екологични пелетни и комбинирани котли и камини и
широка гама пелетни горелки. Фирмата е ексклузивен представител на световно признатите марки
Emmeti, FIV, D'Allesandro Termomeccanica и Wolf.

ElectriQube
80A Alexander Malinov, Sofia, Bulgaria
tel:+359 243 72 212
email: office@electriqube.com
www.electriqube.com/
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Software solutions for energy and utility management. Monitoring, management and balancing energy
consumption and production levels. Billing and CRM solution for energy trading companies/energy
traders.
ElectriQube
бул. „Александър Малинов“ 80A София,
тел: 024 372 212
email: office@electriqube.com
www.electriqube.com/
Софтуерни решения за енергиен мениджмънт и управление на комунални услуги. Системи за
мониторинг и управление на енергийно потребление и производство. Управление на клиенти,
графици и фактури за търговци на ел. енергия и комунални услуги.

EuroSitex BG OOD
134 Bratia Bakston, Plovdiv , Bulgaria
Tel: + 359 32 962 320
Fax: +359 32 962 320
email:eurositex@eurositexbg.com
https://eurositexbg.com/bg/
EuroSitex BG OOD is trade representation of Czech-German production company for industrial screens
,extruder screens, wire mesh ,transport belts ,grids, termo insolation for injection molding machines, filters
and custom details.
ЕуроСитекс БГ ООД
ул Братя Бъкстон 134, Пловдив
тел: + 359 32 962 320
факс: +359 32 962 320
email:eurositex@eurositexbg.com
https://eurositexbg.com/bg/
ЕуроСитекс БГ ООД е търговско представителство на чешко-германска производствена фирма за
индустриални сита,цедки за екструдери,ситомрежи,транспортни ленти,подови решетки,изолация за
шприцове и екструдери, филтри и нестандартни детайли

Free Energy Market Association
6 Nayden Gerov Str, Floor 4, Office 7, Sofia, Bulgaria
tel:+359 889 233 555
email: office@asep.bg
http://www.asep.bg
The “Free Energy Market Association” is devoted to the liberalization of the Bulgarian energy market and
provides a platform for constructive dialogue and exchange of ideas between its members. ASEP was
founded as a union of traders and is also open to electricity consumers and producers.
Асоциация свободен енергиен пазар (АСЕП)
ул. Найден Геров 6, ет.4, офис 7, София
тел: 0889 233 555
email: office@asep.bg
http://www.asep.bg
Дейността на АСЕП е насочена към либерализацията на българския енергиен пазар и предоставя
платформа за конструктивен диалог и представителство пред публични институции и други
организации. Стартира като обединение на търговци, но е отворена към потребители и
производители на ел. енергия.
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1, 4600 Wels, Austria
Tel: +43 724 224 10
email: pv.sales@fronius.com
http://www.fronius.com
Fronius International GmbH is an Austrian company with headquarters in Pettenbach. With 3,817
employees worldwide, the company is active in the fields of welding technology, photovoltaics and battery
charging technology. Around 89% of its products are exported through 28 international Fronius subsidiaries
and sales partners/representatives in over 60 countries. With its innovative products and services and 1,242
granted patents Fronius is the global innovation leader.
Fronius International GmbH е австрийска компания със седалище в Петенбах. С 3817 служители по
целия свят, компанията развива дейност в областта на заваръчната технология, фотоволтаиката и
технологията за зареждане на батерии. Около 89% от нейните продукти се изнасят чрез 28
международни дъщерни дружества на Fronius и партньори / представители в над 60 страни. С
иновативните си продукти и услуги и 1 242 издадени патенти, Fronius е световен лидер в областта на
иновациите.

Gebrüder Paschev GmbH
3 Georgi Benev Str., Plovdiv 4000, Bulgaria
tel. +359 32 901 000
fax: +359 32 954 087
email: office@g-paschev.com
http://www.g-paschev.com
Machines, installations and spare parts for recycling, shredders for plastics, extruder- granulators,
installations for recycling of PET bottles, filtering technology.
Братя Пашев ООД
Ул. „Георги Бенев“ 3, Пловдив 4000
тел.: 032 901 000
факс: 032 954 087
email: office@g-paschev.com
http://www.g-paschev.com
Машини, инсталации и резервни части в сферата на рециклирането. Шредери за раздробяване на
пластмаси, екструдер-гранулатори, инсталации за рециклиране на PET бутилки, филтриращи
технологии.

Geocycle Bulgaria EOOD
Beli Izvor, Holcim Bulgaria Vratsa 3040, Bulgaria
tel. +359 885 826 669
email: nikola.ovcharov@geocycle.com
http://www.geocycle.com
Safe, responsible and cost-effective waste treatment
Джиосайкъл България ЕООД
с. Бели извор 3040, общ. Враца, площадка на Холсим България АД
тел.: 0885 826 669
email: nikola.ovcharov@geocycle.com
http://www.geocycle.com
Джиосайкъл предлага безопасно, отговорно и икономически изгодно решение за управление на
отпадъци.

German - Bulgarian Chamber of Industry and Commerce (AHK Bulgaria)
25A, F. Joliot-Curie Str., Sofia 1113, Bulgaria
Tel. +359 2 816 30 10
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Fax: +359 2 816 30 19
email: info@ahk.bg
http://bulgarien.ahk.de/bg/
The German-Bulgarian Industry and Trade Chamber is the first and main partner and sales represenative of
the German industry in Bulgaria. What the Chamber aims is to create and enhance the business contacts
between German and Bulgarian companies.
Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК)
ул. „Ф. Жолио-Кюри“ 25 А, София 1113
тел.: 02/ 816 30 10
факс: 02/ 816 30 19
email: info@ahk.bg
http://bulgarien.ahk.de/bg/
Германо-Българската индустриално-търговска камара е първият и основен партньор на
представителите на германската икономика в България. Целта и е да създава партньорства и обмен
между германски и български фирми, да предоставя широк спектър от услуги.

Heat floor
5, Pernik str, Varna, Bulgaria
tel: +359 879 002 253
email: office@heatfloor.bg
http://www.heatfloor.bg/
Infrared foil for floor heating.
Топъл под ЕООД
ул. Перник 5, Варна
тел: 0879 002 253
email: office@heatfloor.bg
http://www.heatfloor.bg/
Фирма "Топъл под" се специализира на пазара с предлагането на иновативен продукт Инфрачервено фолио за подово отопление. Инфрачервените вълни са с дължина 14-15мкм
(дълговълнов обхват) и затоплят материалните тела. От друга страна те са изключително полезни за
здравето на човек и поради това няма защо да се страхувате от магнитни полета, завихряне на
прахови частици и вредно влияние. Приложение: подове: плочки и ламинат; комплексно апараменти, къщи, библиотеки, ресторанти, детски градини, оранжерии...Ниска начална инвестиция нисък разход на енергия.

Here Technologies
Totleben 53-55, office Here Technologies, 1606 Sofia, Bulgaria
tel: +359 896 712 509
email: aleksandar.todorov@here.com
https://www.here.com/en
In 1985, we began with the simple goal to digitize mapping and pioneer in-car navigation systems. Over the
next three decades, as Navteq and Nokia, we’ve built a legacy in mapping technology.
Today, we're creating living three-dimensional maps and location based services that grow upwards,
breathing with layers of information and insights.
Here Technologies
Бул. Тотлебен 53-55. Офис Here Technologies, София 1606
тел: 0896 712 509
email: aleksandar.todorov@here.com
https://www.here.com/en
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През 1985 г. започнахме с ясната цел да дигитализираме карти и да бъдем пионери при вградените
навигациионни системи. През следващите 3 десетилетия, познати под брандовете Navteq и Nokia,
ние създадохме наследството на картографските технологии.
Днес ние създаваме тризмерни карти и локализационни услуги, които се развиват по-нагоре и
предоставят информация в реално време.

Herz Armaturen GmbH
22, Richard-Strauss-Strasse 1230 Vienna, Austria
tel.: +43 1 616 2631 0
fax: +43 1 616 2631 227
email: office@herz.eu
http://www.herz.eu/
HERZ is a leading European manufacturer of valves, fittings, circuit regulating valves, thermostatic valves
for domestic installations in HVAC systems and gas appliances.
HERZ европейски лидер в производството на вентили, фитинги, баланс-вентили, термостатични
вентили за сградни отоплителни, климатични и газови инсталации.
Herz Energietechnik GmbH
1, Herzstraße 7423 Pinkafeld, Austria
tel:+43 3 357 4284 00
fax:+43 3 357 4284 0190
email: iryna.karner@herz.eu
http://: www.herz-energie.at
With biomass plants from 4 to 20.000 kW (wood gasification boilers, pellet plants and wood chip plants),
heat pumps from 5 to 110 kW, buffer and hot water tanks, HERZ offers a complete product range for
renewable energy systems.
С инсталации на биомаса от 4 до 20 000 кВт (пиролизни котли, инсталации за дървесни пелети и
чипс), термопомпи от 5 до 110 кВт, буфери и бойлери за топла вода, HERZ предлага цялостна
продуктова за системи за енергия от възобновяеми източници

Hitachi Zosen Inova
127, Hardturmstrasse, P.O. Box 680, CH-8005 Zurich, Switzerland
tel: +41 442 771 111
email: info@hz-inova.com
http://www.hz-inova.com
Formed from the former Von Roll Inova, Zurich-based Hitachi Zosen Inova (HZI) is a global leader in energy
from waste, operating as part of the HITZ Group. Subsidiaries in several parts of the world make sure that
HZI acts closely to its clients.
Създадена от бившата Von Roll Inova, базираната в Цюрих компания Hitachi Zosen Inova (HZI)
функционира като част от групата HITZ и е световен лидер в производството на енергия от отпадъци.
Дъщерни дружества в няколко части на света допринасят за това HZI да работи в тясно
сътрудничество със своите клиенти.

Iceguard Ltd partner of Centrometal DOO Croatia
9, Simeonovsko shose, office/store 13, 1700 Sofia, Bulgaria
tel: +359 887 702 817
fax: +359 2 962 16 65
email: office@centrometal.bg
http://www.centrometal.bg
Iceguard Ltd is а partner for Bulgaria of Centrometal DOO Croatia. Import, distribution, service for: wood
pellet firing soves and boilers, solid fuel boilers, electrical boilers, solar technology.
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Айсгард ООД представител на Центрометал Хърватска
бул. Симеоновско шосе 9, магазин 13, София, 1700
тел: 0887 702 817
факс: 02 962 16 65
email: office@centrometal.bg
http://www.centrometal.bg
Айсгард ООД е партньор за България на Центрометал Хърватска. Внос, дистрибуция, сервизна
поддръжка за: печки и котли на дървесни пелети, котли на твърдо гориво, електрически бойлери,
слънчева технология.
İltekno İleri Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
53, Kore Şehitleri Caddesi, Zincirlikuyu, Istanbul Turkey
Tel: +90 212 296 77 40
Fax: +90 212 230 38 71
email: info@iltekno.com
http://www.iltekno.com/en/contact
Core business of Iltekno is to provide turnkey gas/diesel engine based power plants.
During the 27 years from the day it is established, Iltekno has realized a number of innovative power
generation and cogen/trigen applications in various sectors like hotels, hospitals, airports, universities,
landfills, biogas plants, industrial facilities and IPPs.
Possessing in-house design, engineering, procurement, construction and after-sales capabilities, Iltekno
presents turnkey solutions, offering the most adequate configuration that fully covers customers’ needs.
Iltekno has involved in about 177 power plant projects with total capacity of over 1650 MW with her activities
in Turkey, East Europe, Central Asia, Middle East and North African region, Sub-Saharan Africa region and
recently in South America.
Our Vision
Striving to be a leader company in providing value added reliable and efficient turnkey cogeneration /
trigeneration power plants, contributing to competiveness and sustainable development of our customers.
Основният предмет на дейност на Iltekno е изграждането на електроцентрали до ключ, задвижвани от
газови/дизелови електромотори.
Създадена преди 27 години, фирма Iltekno е реализирала редица иновативни системи за
производство на електроенергия и приложение на когенерация / тригенерация в различни сектори
като хотели, болници, летища, университети, депа за отпадъци, инсталации за биогаз, промишлени
съоръжения и в дейността на независимите производители на електроенергия.
Притежавайки способност да разработва вътрешен дизайн, да предоставя инженеринг, снабдяване,
строителство и следпродажбен сервиз, Iltekno разработва цялостни решения, предлагащи найадекватната конфигурация, която напълно покрива нуждите на клиентите.
Iltekno е участвала в около 177 проекта за електроцентрали с общ капацитет над 1650 мВт чрез
дейността си в Турция, Източна Европа, Централна Азия, Близкия Изток и Северна Африка, региона
на Субсахарска Африка и наскоро в Южна Америка.
Нашата визия
Стремим се да бъдем водеща компания в предоставянето на надеждни и ефективни централи за
когенерация / тригенерация, допринасящи за конкурентоспособността и устойчивото развитие на
нашите клиенти.

Innova Consorzio per l'Informatica e la Telematica Srl
12-21, Recinto II Fiorentini, 75100 Matera (MT) Italy
tel: +39 08 353 077 60
fax: +39 08 352 647 05
email: info@consorzio-innova.it
http://www.consorzio-innova.com
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Innova was founded in 1989, specializing as a technology provider in the Earth Observation sector. The
main remote sensing technology on which the company operates is the processing of satellite images
acquired with Synthetic Aperture Radar (SAR) used in various civil and military related applications, primarily
for monitoring and control of the territory.
In recent years, the company has expanded its business by developing services and applications in the
infomobility sector, and more specifically, in systems based on GPS satellite navigation and Galileo. In this
context, the company's activities are based on the use of satellite navigation integrated with other
technologies (e.g. RFID, Mobile applications) for the provision of dedicated services:
• monitoring of vehicles in the logistics, public and private transport sectors,
• integrated management of urban waste collection cycle,
• development of innovative solutions, including mobile apps, with a Smart Cities perspective.
Innova е основана през 1989 г., специализирана като доставчик на технологии в сектора за
Наблюдение на Земята. Основната технология за дистанционно наблюдение, с която компанията
оперира, е обработката на сателитни изображения, получени с помощта на синтетичен апертурен
радар (SAR), използван в различни граждански и военни приложения, главно за наблюдение и
контрол на територията.
През последните години компанията разширява бизнеса си чрез разработване на услуги и
приложения в сектора на мобилните информационни технологии и по-специално в системите,
базирани на GPS сателитна навигация и "Галилео". В този контекст дейностите на компанията се
основават на използване на сателитна навигация, интегрирана с други технологии (например
Радиочестотна идентификация RFID, мобилни приложения) за предоставяне на услуги със
специално предназначение:
• мониторинг на превозните средства в секторите логистика, обществен и частен транспорт,
• интегрирано управление на цикъла за събиране на градски отпадъци,
• разработване на иновативни решения, включително мобилни приложения, с перспектива за
Интелигентни градове.

Insense Ltd
136A N.Petkov blvd, Gorna Banya Sofia, Bulgaria
tel: +359 884 330 020
email: milena@jordan-em.com
http://www.defro.bg
The company is the exclusive representative of the largest Polish producer of boilers DEFRO sp.zo.o.sp.k.
Consultancy in the field of heating installations, warranty and non-warranty servicing of the products offered
by the company.
Инсенсе ООД
бул.Никола Петков 136А, София
тел: 0884 330 020
email: milena@jordan-em.com
http://www.defro.bg
Фирмата е ексклузивен представител на най-големия полски производител на котли DEFRO
sp.zo.o.sp.k. Консултиране в областта на отоплителните инсталации, гаранционно и извън
гаранционно обслужване на предлаганите от фирмата продукти.

Intracom Bulgaria
36 Dragan Tzankov Blvd., Interpred WTC,Block A, Floor 9, 1040 Sofia, Bulgaria
tel:+359 280 777 77
fax: +359 280 777 88
email:office@intracombg.com
http://www.intracom-telecom.com
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Intracom Bulgaria is system integrator and vendor in the area of wireless
networks,appliciations,infrastructure and securtiy.The company delivers complex,innovative and integrated
turnkey solutions with highly experience local and international resources.

Интраком България
бул. Драган Цанков 36, Интерпред, блок А, ет. 9, 1040 София
тел: 028 077 777
факс:028 077 788
email:office@intracombg.com
http://www.intracom-telecom.com
Интраком България е системен интегратор и производител в областта на безжичните мрежови
системи,приложения,инфраструктура и сигурност.Предоставя комплексни,иновативни и интегрирани
решения "под ключ" с локални и международни ресурси с дългогодишен опит.

ISWA International Solid Waste Association
Auerspergstrasse 15, Top 41, 1080 Vienna,Austria
Tel: +43 125 360 01
email: iswa@iswa.org
http://iswa.org
ISWA is an independent association, promoting comprehensive and sustainable waste management.
ISWA’s publications, campaigns, business intelligence and events deliver best practice and technology
transfer to a global audience for positive impact.
Международната асоциация за твърди отпадъци ISWA е независима асоциация, която насърчава
всеобхватното и устойчиво управление на отпадъците. Публикациите, кампаниите, бизнес
разузнаването и събитията, организирани от ISWA, предоставят трансфер на най-добрите практики и
технологии до аудитория в световен мащаб и оказват положително въздействие.

Kamadur Industrial Knives B.V.
Jan van der Heydenstraat 80 NL - 2665 JB Bleiswijk, The Netherlands
Tel: + 31 88 52 62 300
Fax: + 31 88 52 62 301
email: knives@kamadur.com
http://www.kamadur.com
Supplier of complete range of knives and spare parts to shredders, grinders, meltfilters and pelletizers.
Kamadur Industrial Knives B.V. supplies the plastic industry with:
 Knives and spare parts for shredders, grinders and pelletizers.
 Screens for shredders, grinders and centrifuges.
 Filters and scraper knives for melt filters
 Milling cutters and stator knives for strandpelletizers.
 Sharpening service for milling cutters.
 Knives and spare parts for underwater pelletizers.
 Bigbags
 Knife sharpening machines
Доставчик на пълна гама от ножове и резервни части за шредери, мелници, топилни филтри и
пелетизатори.
Kamadur Industrial Knives B.V. снабдява пластмасовата промишленост с:
 Ножове и резервни части за шредери, мелници и пелетизатори.
 Екрани за шредери, мелници и центрофуги.
 Филтри и скреперни ножове за топилни филтри
 Фрези и статорни ножове за странд-пелетизатори.
 Услуги за заточване на фрези.
 Ножове и резервни части за подводни пелетизатори.
 Гъвкави контейнери тип „Биг бег“
 Машини за заточване на ножове
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Kirov High-End BG EOOD
Paradise Center, Level -1, 100 Cherni Vrah Blvd, Sofia 1407, Bulgaria
tel: +359 882 666 660
email: info@kirov-high-end.bg
www.kirov-high-end.bg
Kirov High-End BG EOOD is the exclusive distributor for Bulgaria, representing leading Smart home
companies, such as Smanos, Ebelong Kinetic switches, Netatmo weather stations and security monitors,
The OWL energy monitors, Airthings Radon monitors.
Киров Хай-Енд БГ ЕООД
Парадайз Център, бул. Черни връх №100, Ниво -1, гр. София 1407
тел: 0882 666 660
email: info@kirov-high-end.bg
www.kirov-high-end.bg
Фирма Киров Хай-Енд БГ ЕООД е официален и ексклузивен вносител за България на иноваитвни
компании, разработващи решения за интелигентен дом: системи за охрана и мониторинг Smanos,
кинетични ключове Ebelong, системи за мониторинг на температурата Netatmo, устройства за
отчитане на потреблението на ел. енергия The OWL, датчици за мониторинг на нивата на Радон от
Airthings

Komptech GmbH
Kühau 37, 8130 Frohnleiten, Austria
tel.: +43 3126 505 0
fax: +43 3126 505 505
email: info@komptech.com
http://www.komptech.com/
Komptech is a leading international technology supplier of machinery and systems for the mechanical and
mechanical-biological treatment of solid waste and for the treatment of biomass as a renewable energy
source.
The product range includes over 30 different types of machines, that cover all key process steps in modern
waste handling - shredding, separation, and biological treatment.
By combining the right products from our own portfolio with proven components by other leading
manufacturers, we can deliver solutions to address complex challenges.
The focus is always on innovative technology and solutions that ensure the maximum customer benefit."
Komptech е водеща международна компания, предоставяща технологии за машини и системи за
механично и механично-биологично третиране на твърди битови отпадъци и за обработка на
биомасата като възобновяем енергиен източник.
Продуктовата гама на фирмата включва над 30 различни видове машини, които покриват всички
ключови етапи от процеса в съвременната обработка на отпадъците - раздробяване, сепариране и
биологично третиране.
Чрез комбиниране на подходящите продукти от нашето собствено портфолио, с доказали своето
качество компоненти от други водещи производители, ние сме в състояние да предлагаме решения
за справяне със сложни предизвикателства.
Фокусът се поставя винаги върху иновативни технологии и решения, които гарантират максимална
полза за клиента.

Kostinbrod Eko AD
36,Chelopechko Shose, building of Cordeel Bulgaria, 1839 Sofia, Bulgaria
tel.:+359 248 967 57
email: t.valcheva@epm-bg.com
http://www.epm-bg.com
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A good example for all Bulgarian municipalities to achieve recycling targets on the path of public-private
partnership. Since 2009, a joint venture between the Municipality of Kostinbrod and two Belgian companies,
has been working successfully and achieving excellent results.
Костинброд Еко АД
Челопешко шосе 36, сграда на Кордеел България, 1839 София
тел.:02 489 6757
email: t.valcheva@epm-bg.com
http://www.epm-bg.com
Добър пример за всички български общини за постигане целите за рециклиране по пътя на публичночастно партньорство /ПЧП/.
От 2009 г. до сега, съвместно дружество на Община Костинброд и две белгийски фирми, работи
успешно и постига отлични
Krickl Waagen Systeme GmbH (КАНТАРНИ СИСТЕМИ)
Heid-Werkstrasse 13, 2000 Stockerau, Austria
tel.: +43 2266 72660 0
fax: +43 2266 72660 22
email: office@kws-waage.at
http://www.kws-waage.at
KWS develops and manufactures onboard weighing and identification systems. Ranging from lift gates,
crane scales up to body weighing the products can be used for waste collection service as well as for
energy transport of wooden pellets or LPG.
KWS разработва и произвежда системи за претегляне и идентификация на товари на борда на
превозните средства. Портфолиото, вариращо от повдигащи се врати, везни за кранове до
съоръжения за претегляне, може да се използва за обслужване събирането на отпадъци, както и за
пренос на енергоносители като дървени пелети или втечнен нефтен газ /LPG/.

LIFE programme
260, Chaussée St-Pierre. 1040, Brussels, Belgium
Tel: +32 273 656 43
http://ec.europa.eu/environment/life/
The LIFE programme is the EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation and
climate action projects throughout the EU. Since 1992, LIFE has co-financed more than 4600 projects.
Програмата LIFE е финансов инструмент на ЕС, който подкрепя проекти за опазване на околната
среда, природата и климата в целия ЕС. От 1992 година досега LIFE е съфинансирала над 4600
проекта.
M&M Fruit Ltd
Industrial zone, Banya 4360, Bulgaria
tel. +359 878 31 45 68
fax: +359 3132 21 09
email: info@mmfruit.com
www.mmfruit.net
M & M FRUIT Ltd. is a supplier of plastic products serving different sectors of the economy such as
Environment, Agriculture, Industry. We offer waste containers and bins in household collection, separate
waste collection, bio waste collection. The company is looking for collaborators in Serbia, Macedonia
М&М Фрут ООД
Индустриална зона, Баня 4360
тел.: 0878 31 45 68
факс: 03132 21 09
email: info@mmfruit.com
www.mmfruit.net
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М и М ФРУТ ООД е доставчик на пластмасови изделия,обслужващи различни сектори от икономиката
като екология,селско стопанство,индустрия.Предлагаме съдове за събиране на различни видове
отпадъци-битови,разделни,био,отговарящи на европейските изисквания. Фирмата търси сътрудници
в Сърбия, Македония

Max 4M Ltd
29 Begovitsa, Busmanci 1520, Sofia, Bulgaria
tel.: +359 879 593 322
fax:+359 879 990 542
email: marketing@prity-eu.com
http://prity-eu.com/en/
Production of pellet products: - pellet burners / twin and single-shell / 15 to 50 kilowatts, pellet stoves / dry
and water jacket / - 10 to 27 kilowatts, Pellet boilers / from 18 to 50 kilowatts with pellet burner option and
pellet hopper
Макс 4М ООД
Ул. „Беговица“ 29, с. Бусманци 1520, София
тел.: 0879 593 322
факс:0879 990 542
email: marketing@prity-eu.com
http://prity-eu.com/en/
Производство на пелетни продукти : - пелетни горелки /двушнекови и едношнекови / 15 до 50
киловата , пелетни камини / сухи и с водна риза / - 10 до 27 киловата , Пелетни котли / от 18 до 50
киловата с възможност за монтиране на пелетна горелка , включва и бункер за пелети /.

Maycom Ltd.
49A Bulgaria Blvd., Office 32, 1404 Sofia, Bulgaria
tel: +359 285 831 52
email:office@maycom.eu
http://www.maycom.eu
Sterilizers, washer disinfectors, UV disinfection in the medicine and food industry, disposal of hazardous
hospital waste, professional washing and ironing equipment, water treatment plants, filtration, softening,
reverse osmosis
Майком Еоод
бул. България № 49А,ет. 4, офис 32, 1404 София
тел: 028 583 152
email:office@maycom.eu
http://www.maycom.eu
Стерилизатори, миялни машини, UV дезинфекция в медицината и хранително-вкусовата
промишленост, обезвреждане на опасни болнични отпадъци, професионална перална и гладачна
техника, инсталации за обработка на вода филтриране, омекотяване, обратна осмоза.

Meva Bulgaria Ltd.
12, Chelopeshko Shosse Str., Sofia 1839, Bulgaria
tel. +359 2 841 10 50, 841 10 51
fax: +359 2 841 10 54
email: meva.bul@meva.eu
www.meva-bg.com
Extremely wide range of products in the areas of waste containers, fuel economy lubricant, storage,
production equipment, office handling equipment, urban equipment, metal waste containers, gas appliances
and breathing technique
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Мева България ЕООД
ул. „Челопешко шосе” 12, София 1839
тел.: 02 841 10 50, 841 10 51
факс: 02 841 10 54
email: meva.bul@meva.eu
www.meva-bg.com
Изключително богат избор на стоки в областта на: съдове за отпадъци, гориво-смазочно стопанство,
складиране, производствено оборудване, офис, манипулационна техника, градски инвентар,
метални съдове за отпадъци, газови уреди и дихателна техника

Mindteck Ltd
8, Tsar Osvoboditel Blvd., floor 5, Sofia, 1000, Bulgaria
tel: +359 244 419 16, +359 882 698 638
email: office@mindteck.net
http://www.mindteck.net
Mindteck and its partners are proven leaders in providing Information Security services and World Wide
state of the art protection with extensive experience in preparing government, commercial organizations and
companies to respond efficiently. Mindteck is a global technology company devoted to delivering knowledge
that matters to help clients compete, innovate and propel forward. Our company, established in 1991,
provides product engineering and information technology services.
Майндтек ООД
бул. Цар Освободител 8, ет.5, София 1000
тел: 024 441 916, 0882 698 638
office@mindteck.net
http://www.mindteck.net
Майндтек и нейните партньори са доказани лидери в предоставянето на услуги за информационна
сигурност и много високо ниво на защита с богат опит в подготовката на правителствени, търговски
организации и компании, за това те да реагират ефикасно. Майндтек е световна технологична
компания, посветена на предоставянето на важни знания, в помощ на своите клиенти, за това те да
бъдат конкурентноспособни, иновативни и напредничави. Нашата компания, създадена през 1991 г.,
предлага продуктово инженерство и услуги в областта на информационните технологии.

Molinos Afau, S.L.
Pol. Industrial "Los Royales", C/ A-F, s/n, 50750, Pina de Ebro, Zaragoza, Spain
tel: +34 976 166 552
fax: +34 976 166 528
email: lcalvo@afau.net
http://www.molinosafau.es/
Molinos AFAU specialises in industrial shredding, drying, milling and densification processes for lucerne,
straw and wood. Our main activity is the process design, machinery drawings, supply of machinery,
manufacture in our workshops, installation and start-up
Molinos AFAU е специализирана в процесите на промишлено шлифоване, сушене, смилане и
уплътняване на люцерна, слама и дърво. Нашата основна дейност е проектиране на процеси,
изготвяне на машини, доставка на машини, производство в нашите работилници, монтаж и
стартиране.

Molok Oy
16,Nosturikatu, 37150 Nokia, Finland
Tel: +358 10 3429 400
Fax: +358 10 3429 450
email: molok@molok.com
http://www.molok.com
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Molok Oy is a Finnish company, the original inventor of Deep Collection® system. Molok® Deep Collection®
waste container is a space saving, clean, safe and economical solution for efficient and environmentally
friendly waste collection.
Molok Oy е финландска компания, изобретател на системата Deep Collection®. Контейнерът за
отпадъци Molok® Deep Collection® е компактно, чисто, безопасно и икономично решение за
ефективно и екологосъобразно събиране на отпадъци.

Multimedia Group Ltd
115, Gotze Delchev blvd, Sofia, Bulgaria
tel.:+359 888 807 268
email: mmg@mmg.bg
http://www.mmg.bg
More than 20 years the company designs and installs IT automation and security systems. Past experience
and additional knowledge allow us to unite the different modules in one robotic system, which was made to
protect our children and our home. The system is easier to controlled. Its individual modules can be
completely switched off or changed according to the user. Depending on the conditions in which they are
installed the cyber lifes modules can be connected – wired, wireless or both.
ММГ ЕООД
бул.Гоце Делчев 115, Гр.София
тел: 0888 807 268
email: mmg@mmg.bg
http://www.mmg.bg
Повече от 20 години фирмата проектира и инсталира IT системи за автоматизация и сигурност.
Натрупаният опит и допълнителни знания ни позволяват да обединим различните модули в една
роботизирана система, която да създаде сигурна среда за отглеждане на нашите деца и
същевременно да бъде лесна за контролиране. Отделни нейни модули могат изцяло да бъдат
променяни или изключвани според желанието на потребителя. В зависимост от условията, в които се
инсталира ММГ , модулите могат да се свързват: жично, безжичнo, смесенo.

National Cluster for Intelligent Transport and Energy Systems (NCITES)
81 Nikola Petkov, 1619 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 889 359 048, +359 885 324 180
email:bpopov@cluster-ites.org; hgolov@cluster-ites.org
http://www.cluster-ites.org
NCITES develops and implements innovative solutions for public administration management systems,
transport management, energy management, geographic information systems, advanced systems for
prevention and early detection of forest fires
Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи (НКИТЕС)
бул. Никола Петков 81, София 1619
тел.: 0889 359 048; 0885 324 180
email:bpopov@cluster-ites.org; hgolov@cluster-ites.org
http://www.cluster-ites.org
НКИТЕС развива и прилага иновативни решения за системи за управление в публичната
администрация, управление на транспорта, енергийно управление, географски информационни
системи, разширени системи за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари

Nemetschek Bulgaria
11 Industrialna Str., International Business Center "Vassilev Plaza", 1202 Sofia, Bulgaria
tel.:+359 242 109 00
email: office@nemetschek.bg
http://www.nemetschek.bg
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Nemetschek Bulgaria is a leading software company that provides highly efficient solutions and services for
development, distribution and implementation of software products with a focus on the AEC industry.
Немечек България
ул. ''Индустриална'' 11 Бизнес Център Василев Сити, 1202, София
тел: 024 210 900
email: office@nemetschek.bg
http://www.nemetschek.bg
Немечек България е водеща софтуерна компания, която предоставя високоефективни решения и
услуги в областта на разработване, дистрибутиране и внедряване на софтуерни продукти, с фокус
върху строителната индустрия.

Neon 10 Ltd
36, Danail Nikolaev blvd, Sofia, Bulgaria
Tel: +359 878 190 049
email:sofia2@neon10.net
http://neon10.net
Industrial LED products with 5 years warranty with SAMSUNG components.Complete portfolio of V-TAC
LED products in stock.Our consultants will guide you to select the most suitable products for Your project in
Bulgaria or abroad.
Неон 10 Еоод
бул. Данаил Николаев 36, София
тел: +359 878 190 049
email:sofia2@neon10.net
http://neon10.net
Индустриални LED продукти с 5 години гаранция и компоненти SAMSUNG. Пълна гама LED
осветление V-TAC на склад. Нашите консултанти в 7 магазина в София, Пловдив, Бургас и Сливен
ще ви помогнат да изберете най-доброто решение за вашия проект.

Novonetics Eood
33 "Bratia Bukston" Blvd, entr. A office. 1, Sofia 1618, Bulgaria
Tel:+359 886 173 311, +359 242 733 53
email: office@novonetics-bg.com
http://www.novonetics-bg.com
Novonetics Ltd. is an engineering company offering multifunctional solutions in the field of production lines
for bio fuel (pellets) from renewable energy sources, food, industrial technologies and energy efficiency
systems.
Новонетикс Еоод
бул. Братя Бъкстон 33 вход А, офис 1, София 1618
тел: 0886 173 311, 024 273 353
email: office@novonetics-bg.com
http://www.novonetics-bg.com
Новонетикс Еоод е инженерингова фирма, предлагаща многофункционални решения в областта на
линии за производствона био горива (пелети) от възобновяеми енергоизточници, хранителновкусовата, индустриални технологии и системи за енергийна ефективност.

NRW.International GmbH
4 Völklinger Strasse, 40229 Düsseldorf , Germany
tel:+49 211 710 6710
email: info@nrw-international.de
https://www.nrw-international.de/
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NRW.International GmbH support small and medium-sized enterprises in the development of important
growth markets worldwide in partnership with the North Rhine-Westphalian government. In close
coordination with our partners in chambers of commerce and industry, chambers of crafts, economic
development agencies, associations, clusters and state initiatives we offer various measures tailored to the
needs of the enterprises. Since 2015 we are partner organization (NRW.Europa) of the Enterprise Europe
Network, which helps businesses innovate and grow on an international scale.
NRW.International GmbH подпомага малките и средни предприятия в разработването на важни пазари
с потенциал за развитие в световен мащаб в партньорство с правителството на Северен РейнВестфалия. В тясна координация с нашите партньори от търговските и индустриални камари,
занаятчийските камари, агенциите за икономическо развитие, асоциациите, клъстерите и държавните
инициативи, ние предлагаме различни мерки, съобразени с нуждите на предприятията. От 2015 г.
ние сме партньорска организация (NRW.Europa) на Enterprise Europe Network, която подпомага
бизнеса да въвежда иновации и да се развива в международен мащаб.
ÖkoFEN Forschungs und Entwicklungs Ges.m.b.H
1, Gewerbepark 4133 Niederkappel, Austria
tel: +43 728 674 500
fax:+43 728 674 10
e-mail: reinhard.lengger@oekofen.com
http://www.oekofen.com
ÖkoFEN is an internationally successful Austrian company and specializes in the development and
production of pellet heating systems. Innovations such as the world's first pellet boiler with condensing
technology or electricity-producing pellet heating are setting new milestones in the industry.
ÖkoFEN е австрийска фирма специализирана в разработването и производството на отоплителни
системи на пелети.Иновации, като първия кондензационен котел на пелети и котел генериращ
електричество задават нови хоризонти в развитието на сектора.

Public Services Ltd
9 Lachezar Stanchev str, 2nd floor, Sofia, Bulgaria
tel.: +359 879 436 756
email: office@publics.bg
www.publics.bg, www.facilities.bg, www.utilities.bg
Public Services Ltd. also publishes the Bulgarian B2B magazines "Utilities" and "Facilities" and prepared
printed editions alone or with partners, e.g. "Facility & Property Management Catalog"
Пъблик Сървисис ООД
ул. Лъчезар Станчев 9, ет.2, София
тел.: 0879 436 756
email: office@publics.bg
www.publics.bg, www.facilities.bg, www.utilities.bg
"Пъблик сървисис" ООД издава списанията "Ютилитис" и "Фасилитис". Компанията е публикувала
самостоятелно и с партньори и други издания: годишен "Фасилити и пропърти мениджмънт каталог"

QuattroGI LTD
45, Fridtjof Nansen Str. Sofia, Bulgaria
tel::+359 2 843 55 70
email: info@quattrogi.eu
http://www.quattrogi.eu
Energy efficiency systems based on optimized energy production from a wide range of sources - natural
gas, waste heat, solar thermal energy, biomass, biogas, etc. Suitable for cutting energy costs by medium
and large consumers of energy
Куатроджи ЕООД
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ул. Фритьоф Нансен № 45, София
тел: 02 843 55 70
email: info@quattrogi.eu
http://www.quattrogi.eu
Системи за енергийна ефективност чрез оптимизирано производство на енергия от различни
източници - природен газ, отпадна топлина, слънчева енергия, биомаса, биогаз и др. Подходящи за
намаляване на разходите за енергия на средни и големи потребители.

Re Energy Engineering Ltd.
Sofia Tech Park, 111, Tsarigradsko Shose Blvd.,Laboratory Building, Sofia 1784, Bulgaria
tel:+359 886 090 919
email:office@reenergy-bg.com
http://reenergy-bg.com
Re Energy is a leader in providing complete engineering solutions in the field of thermotechnics, energetics
and ecology. We perform building energy efficiency evaluation and we build geothermal systems for heating,
cooling and ventilation.
Ре Енерджи Инженеринг ЕООД
София Тех Парк, сграда "Лаборатории", бул. Цариградско Шосе 111Ж, 1784 София,
тел: 0886 090 919
email:office@reenergy-bg.com
http://reenergy-bg.com
Ре Енерджи е лидер в предоставянето на цялостни инженерингови решения в областта на
топлотехниката, енергетиката и екологията. Правим оценка на енергийната ефективност на сгради и
изграждаме геотермални системи за отопление, охлаждане и вентилация.
Sofia Vocational High School of Electronics ”John Atanasoff”
16, Rayko Aleksiev, Sofia 1113, Bulgaria
tel: +359 2 872 00 47; +359 2 872 00 37
fax: + 359 2 872 07 81
email: SPGElectron@yahoo.co.uk
http://spge-bg.com
The high school professional training covers tuition in 4 professions- 6 specialties, amongst which “Power
equipment and installations technician” and “Renewable energy”, which was included during 2009 in the
official National List of Occupations.
SPGE is a partner in a 7 states consortium for the Install+RES project, under the European Commission
“Intelligent Energy- Europe” programme for the period 2010-2013. Project name: “Training Courses for
Installers of small-scale renewable energy systems in buildings”. The objective of the project is to establish
and conduct a range of widely recognized and certified training courses for the qualification and certification
of installers of Renewable Energy systems such as hot water solar systems, photovoltaic systems, heat
pumps and biomass in buildings in some European countries: Bulgaria, Greece, Italy, Poland and Slovenia.
Софийска професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов" /СПГЕ/
София 1113, ул. Райко Алексиев 46
тел: 02 872 00 47; 02 872 00 37
факс: 02 872 07 81
email: SPGElectron@yahoo.co.uk
http://spge-bg.com
Професионалната подготовка включва обучение по 4 професии / 6 специалности/ сред които е и
професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", специалност " Възобновяеми енергийни
източници".
СПГЕ е партньор в консорциум от 7 държави по проект Install+RES на европейска програма
"Интелигентна енергия за Европа" за 2010 -2013г. Име на проекта: "Обучителни курсове за
инсталатори на маломощни системи отвъзобновяеми енергийни източници върху сгради". Той
предвижда да сепровеждат широкопризнати и утвърдени обучителни курсове за квалифициране

21

исертифициране на инсталатори на системи от ВЕИ като соларни системи за топлавода и
фотоволтаични системи, термопомпи, биомаса в няколко европейскидържави: България, Гърция,
Италия, Полша и Словения.

Soitron
Panorama Sofia 5, XS Tower, 1766 Sofia, Bulgaria
tel: +359 241 419 04
email: soitron.bg@soitron.com
https://www.soitron.bg
Soitron is a member of Soitron Group, which operates in 7 European countries (Slovakia, Czech Republic,
Romania, Turkey, Bulgaria, UK and Poland). Soitron Group has been helping its customers to build and
retain a competitive advantage thanks to smart use of IT solutions since 1991.
Soitron e част от групата Soitron, която оперира в 7 европейски страни (Словакия, Чехия, Румъния,
Турция, България, Великобритания и Полша). От 1991 година насам Soitron Group помага на
клиентите си да изградят и поддържат конкурентно предимство благодарение на умната употреба на
IT решения.

SmartLife.bg
33, Prof.Tsvetan Lazarov blvd, Busines Center 33, fl.4, 1592 Sofia, Bulgaria
tel:+359 242 66 201; +359 888 329 201
email: support@smartlife.bg
https://smartlife.bg/
Presenting various intelligent solutions for your smart home - heating and climate, lighting, security, blinds
and control and control of various home appliances. For us, investing in innovative process management
technologies at home and office is an investment in a better life. And that according to our understanding
means comfort, flexibility and lower bills for you, less harmful emissions to nature and a cleaner environment
for us and our children.
SmartLife.bg
бул.Проф.Цветан Лазаров 33, Бизнес център 33, ет.4, София 1592
Тел: 0242 66 201; 0888 329 201
email: support@smartlife.bg
https://smartlife.bg/
Системите за умен дом, които предлагаме, са лесни за инсталация и настройка. Могат да се
разширяват, без помощта на специалисти или сложно окабеляване.
Контролирате и управлявате уредите у дома дори когато сте на път, от всяка точка и по всяко време.
Пестите време и енергия, правите дома си по-уютен и удобен. Превърнете жилището си в модерен
интелигентен дом, който се подчинява на вашите желания, с по-ниски сметки, по-малко вредни
емисии за природата и по-чиста околна среда за нас и децата ни.

Speedsun-Energias Renovaveis Lda
82, Av.Carneiro de Gusmão6400-337 Pinhel, Portugal
tel: +351 916 321 669
email: tiago.silva@speedsun.pt
http://www.speedsun.pt
SpeedSun is a company with extensive experience and established credits in the renewable energy sector
in Portugal. The knowledge acquired enables us to execute small and large investments with the same rigor
and dedication.
SpeedSun е компания с богат опит и утвърдени кредити в сектора на възобновяемите енергийни
източници в Португалия. Получените знания ни позволяват да изпълняваме малки и големи
инвестиции със същата строгост и отдаденост.
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Statsoft Bulgaria Ltd
6, Racho Petkov Kazandzhiyata Str. Matrix Tower, Sofia 1766, Bulgaria
Tel: +359 242 171 96
Fax:+359 2 421 71 97
email:office@statsoft.bg
http://www.statsoft.bg
Statsoft Bulgaria is focused on Big Data analysis, model building, forecasting, IoTm Data Mining, based on
Tibco Statistica.
Статсофт България ЕООД
ул. Рачо Петков Казанджията 6, Матрикс Тауър, София 1166
тел: 0242 171 96
факс: 0242 171 97
email:office@statsoft.bg
http://www.statsoft.bg
Статсофт България e специализирана в анализ на големи обеми данни, моделиране, прогнозиране,
Big Data, IoT, Data Mining на базата на Tibco Statistica.

Steinert GmbH
Widdersdorfer Str. 329–331, D 50933 Koln, Germany
tel: +49 221 498 40
fax: +49 221 498 41 02
email: sales@steinert.de
http://www.steinertglobal.com
Steinert provides innovative solutions for the separation of valuable materials. In the areas of treatment of
secondary and primary raw materials, the company operates in both the resource recovery and mining
sectors.
Steinert предлага иновативни решения за отделянето на ценни материали. В областта на
третирането на вторични и първични суровини, компанията работи както в сектора за
оползотворяване на ресурсите, така и в минното дело.

Stokkermill Recycling Machinery
23,Via Мanin, 33100 Udine, Italy
tel: +39 328 827 2193
email: info@stokkermill.com
http://www.stokkermill.com
Stokkermill designs and produces machinery for supporting the recycling industry to get highest
performances and maximise economic benefits. Stokkermill has adopted a flexible profile very integrated
with the local territory.
Stokkermill проектира и произвежда машини за подпомагане на индустрията за рециклиране за
постигне на най-високи резултати и максимално увеличаване на икономическите ползи. Stokkermill е
изградила гъвкав профил, който е много добре интегриран с условията на местната територия.

Telcom Engineering Ltd
1 Layosh Koshut Str., Sofia 1606, Bulgaria
tel: +359 2 952 6840, 2 950 1245, 2 950 1246
fax: +359 2 952 6809
desislava.marinova@telcom-eng.com
telcom@techno-link.com
Electric vehicles; IP charging networks and stations; Certification for EU countries; Contacts, cooperation,
consultation. Series electric tricycles and vehicles
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Телком Инженеринг ООД
ул. Лайош Кошут 1, София 1606
тел: 02 952 6840, 02 950 1245, 02 950 1246
факс:02 952 6809
desislava.marinova@telcom-eng.com
telcom@techno-link.com
Електрически транспортни средства; IP зарядни мрежи и станции; Сертифициране за територията на
Европейския съюз; Контакти, коопериране, консултация. Фамилия електрически триколки и превозни
средства

Thermo Lab 2017 Ltd
Trakia, 243 fl.1 ap.3, Plovdiv, Bulgaria
Tel: +359 890 332 799, +359 893 845 665
email:thermolab2017@gmail.com
http://www.thermolab.eu
We offer Italian pellet facilities-dry fireplaces, air ducts,water jacket fireplaces and boilers. As
representatives on Artel we guarantee the constant high efficiency and reliability of all products. Selecting
the Artel client chooses the best!
Термолаб 2017 ЕООД
ж.к Тракия бл.243 ет.1 ап.3, гр.Пловдив
тел: 0890 332 799, 0893 845 665
email:thermolab2017@gmail.com
http://www.thermolab.eu
Предлагаме италиански пелетни съоръжения-сухи камини,камини с въздуховоди,с водна риза и
котли.Като представители на Artel гарантираме за постоянната висока ефективност и надежност на
всички продукти . Избирайки Artel клиента избира най-доброто!

Termopompeni Sistemi Ltd
10 Rilyanik str. fl.2, ap.4 Pancharevo 1137, Sofia, Bulgaria
tel: +359 893 314 848
email:info@nibe.bg
http://www.nibe.bg
NIBE AB is a leading manufacturer of heating appliances on the market in Europe. On Bulgarian market we
emphasized the supply on various types heat pumps and all accessoaries for assembling of reliable , high
quality heating system by Swedish standard
Термо-помпени системи ЕООД
ул. Риляник,10, ет 2, ап 4, общ. Панчарево1137, София
тел: 0893 314 848
email:info@nibe.bg
http://www.nibe.bg
NIBE AB е водещ производител на отоплителни уреди на пазара в Европа .На българския пазар сме
съсредоточили предлагането върху различни видове термопомпи и необходимите аксесоари за
изграждането на качествена отоплителна система по шведски стандарт

TLL Media Ltd.
104 Acad. Ivan Geshov Blvd., fl.5, office 9, Sofia 1612, Bulgaria
tel. +359 2 818 3838
fax: +359 2 818 3800
email: reklama@tllmedia.bg
http://www.tllmedia.bg
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TLL MEDIA – the Leading INDUSTRIAL Publishing House in Bulgaria
TLL Media is a Publishing House for specialized technical periodical publications in the fields of industrial
engineering and technologies, power engineering, ecology and building installations. Found 21 years ago
(est. 1997) as an independent Publisher of periodical publications for products, technologies and services in
the industry. Since then TLL Media specialized in technical journalism for the industry, energy sector,
ecology and building installations, and publishes periodical publications for the professionals and experts in
the fields.
TLL Media – Power engineering information products portfolio
Energy Review is a specialized technical magazine dedicated to power engineering since the beginning of
2010. The magazine is focused on recent product, technical and branch information in fields of: Power
Engineering - Renewable Energy Sources - Energy Efficiency - Energy Projects - Power Facility Building.
The publication contains information on the most innovative and environmentally friendly technologies in the
energy sector and branch information (news, events). Always up to date and high-level expertise are the
opinions of key industry specialists published in each issue. The magazine is also known with its extensive
market surveys and research in various fields of power engineering.
Energy Review magazine is distributed to professionals working in the following areas: solar energy, wind
energy, biomass, biofuels, natural gas, hydro-, thermal- and nuclear energy, and specialized administration
in the sector.
Energy Review magazine is distributed with a circulation of 5000 copies and the digital bilingual version
reaches more than 16 000 readers. www.energy-review.bg
Energy Info BG includes reference information about the companies - supplying products and services for
the power engineering, working in the Bulgarian market in the following fields: Conventional energy,
renewable energy, energy efficiency.
Energy Info BG Catalogue is a periodical that is available on the Internet in digital format and is published
once a year. Issued in a luxurious booklet in A5 format and print run of 5000 copies, which contains
representations of the suppliers of products and services for the power industry, ads for their products and
their market presence, directories to facilitate the search for suppliers.
Energy Info BG – The Catalogue of the companies supplying products and services for the power industry in
Bulgaria has its own web site that is updated daily. www.energyinfo.bg
TLL Media – Ecology information products portfolio
ECOLOGY & INFRASTRUCTURE is the first and only bilingual Bulgarian magazine for products and
technologies for ecology, eco engineering and infrastructure. Focused on recent product, technical and
branch information in the following fields: ecological projects and programs; Technologies for pollution
prevention, air quality preservation, soil and water preservation; measurement, analysis and monitoring of
pollution; water management; water and air purification; waste recycling; energy from waste; management
and recycling of household waste, building waste materials, production waste and dangerous waste
materials, ecological standards, ecological production; ecological power engineering; infrastructure and
ecology: strategic, municipal, engineering infrastructure; Infrastructural engineering, building and
maintenance. The circulation of the magazine is 4000 copies and the digital version is distributed to more
than 12 000 subscribers. www.Ecology-and-Infrastructure.bg
TLL Media - Industrial information products portfolio
Engineering Review magazine is specialized periodical publication for recent technical, product and
branch information in the fields of industrial products and technologies. After 21 years of strong presence in
the being of the industry in Bulgaria, Engineering review can honestly be defined as the MAGAZINE OF
THE BULGARIAN INDUSTRY. Covers the following topics: Electronics – Components – Circuit board
design – Automations systems – Pneumatics – Hydraulics – Electrical equipment – Power supply – Test and
measureement equipment – Software – Communications – CNC – HVAC – Lighting – Sensors –
CAD/CAM/CAE – Security and identification systems – Industrial heating – Mechanical systems –
Instruments, Materials, etc. The magazine is distributed to professionals in the production of all industrial
sectors in Bulgaria, as well as trade and engineering companies providing industrial products and services.
The circulation of the magazine is 6000 copies and the digital version is distributed to more than 18 000
emails. www.engineering-review.bg
South-East European INDUSTRIAL Market magazine is an industrial products and services magazine for
the region with significant emerging market with considerable potential for development – Bulgaria,
Romania, Serbia and Montenegro, Macedonia, Greece, Turkey, Croatia, Slovenia and Albania.
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South-East European INDUSTRIAL Market is printed in English and distributed free of charge to experts,
engineering, production and trade companies from the industry sectors in Southeastern Europe. The
circulation of the print edition is 15 000 -18 000 and the digital version of the magazine reaches more than
32 000 professionals in Central, Western Europe and companies from the Middle East through a direct
mailing.
Every issue of South-East European INDUSTRIAL Market features current product, technological and
corporate news, reviews of products and systems, market analysis, information for interesting products in
the region, key industrial exhibitions, etc. www.SEE-Industry.com
The Bulgarian Technical Reference Book is the first technical catalogue in Bulgaria, containing more than
1200 suppliers of technical products and services in the field of: Electronics – Test and measurement
equipment – HVAC – Water and Sewage – Ecology, Renewable energy sources – Lighting - Security and
identification systems – Hardware and software – Networks – Communications – CAD/CAM/CAE, ERP,
Specialized software – Mechanical Systems and machines – Tool, Materials. The print edition of the
catalogue is with a circulation of 6000 copies and completely free online access and functional search of
suppliers of products. www.BTCatalogue.com
IndustryInfo.BG – The Portal of the Bulgarian industry is an information source and a web media for all
fields and segments of the industry in Bulgaria. The enterprise and the development are done by the leading
publishing house for specialized technical publications TLL Media Ltd. (www.tllmedia.bg). Made with the aim
to combine, concentrate and organize the abundance of information about products, technologies, knowhow, services for the industry – systems, solutions and applications, published in the web and print media in
Bulgaria and around the world.
Specialized industrial portals:
Electronics – Electronics-Bulgaria.com | Automation - Automation-Bulgaria.com | Measuring equipment Measurement-Bulgaria.com | Electrical Equipment - Electrical-Bulgaria.com | Lighting - LightingBulgaria.com | HVAC - HVAC-Bulgaria.com | Water and Sewage - Water-Bulgaria.com | Machinebulding Machinebuilding-Bulgaria.com | Power Industry – PowerIndustry-Bulgaria.com | RES - RenewablesBulgaria.com | Ecology – Ecology-Bulgaria.com
TLL Media – Building installations information products portfolio
TD Installations magazine is written on the basis of professionally oriented articles with practical
references, for the needs of the professionals in the building investments, design and construction of
building installations and equipment, tools and materials for them. The main subjects of TD Installations
magazine include the following areas: Electro installations, HVAC, Water and sewage, Lighting, Security,
Building automation and communication, Energy efficiency, Tools, Materials. The sections Interview, Events,
Market, Standards and Realizations provide information on the technical, market and industry developments
in the field of building installations.
TD Installations magazine is published 6 times per year with a circulation of 6000 units, printed on luxury
chrome paper. The digital version of the magazine reaches more than 15 000 readers. Distributed through a
professional free of charge subscription to the experts in the field of: investments, architecture, building
designers, builders, installation experts, dealers; chief municipal architects, design studios; companies –
suppliers. Also through a personal paid subscription to all of the interested experts and end clients in the
field.
Thanks to the extensive professional experience, the magazine is a desktop reading matter for professionals
in the field of installations in large and modern buildings. www.tech-dom.com
Ти Ел Ел Медиа ООД
бул. „Акад. Иван Гешов“ 104, ет. 5, офис 9, София 1612, България
тел.: 02 818 3838
факс: 02 818 3800
email: reklama@tllmedia.bg
www.tllmedia.bg
Ти Ел Ел Медиа - водещото българско издателство за индустрия, енергетика, екология и
сградни инсталации
Ти Ел Ел Медиа е издателска къща за специализирана техническа периодика, създадена преди 21
години (1997 год.) като независимо издателство за периодични издания за продукти, технологии и
услуги за индустрията. Оттогава до днес е специализирана в техническата журналистика за
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индустрията, енергетиката, екологията и сградните инсталации и издава периодични издания за
професионалистите в тези области. www.tllmedia.bg
TLL Media - Портфолио информационни продукти за енергетика
Енерджи Ревю е специализирано техническо списание в областта на конвенционалната енергетика,
възобновяемите енергийни източници, енергийна ефективност, енергийни проекти, енергийно
строителство. Изданието съдържа информация за най-иновативните и екологосъобразни технологии
в енергийния сектор, както и браншова информация (новини, събития). Винаги актуални и на високо
експертно ниво са и мненията на ключови за бранша специалисти, които може да намерите във всеки
брой. Списанието е познато още и със задълбочените си пазарни прегледи и проучвания в различни
области на енергетиката.
Списание Енерджи ревю се разпространява до специалисти, работещи в направленията: соларна
енергетика, вятърна енергетика, биомаса, биогорива, газ, хидроенергетика, топлоенергетика, ядрена
енергетика, специализираната админстрация в сектора.
Списание Енерджи ревю се разпространява в печатен вариант с тираж 5000, а електронната
двуезична версия на изданието достига до над 16 000 читатели. www.energy-review.bg
Енерджи Инфо БГ включва каталожна информация за фирмите-доставчици на продукти и услуги за
енергетиката, работещи на българския пазар в областите: Конвенционална енергетика; ВЕИ
енергетика; Енергийна ефективност.
Каталогът Енерджи Инфо БГ е периодично издание, което е постоянно достъпно в Интернет в
електронен вариант и излиза от печат веднъж годишно. Издава се в луксозна книжка във формат А5
и тираж 5000 броя, която съдържа представяния на доставчиците на продукти и услуги за
енергетиката, реклами на техните продукти и на тяхното пазарно присъствие, указатели за
улесняване търсенето на доставчиците.
Енерджи Инфо БГ - Каталогът на фирмите-доставчици на продукти и услуги за енергетиката в
България, разполага със собствен уеб сайт, който се актуализира ежедневно. www.energyinfo.bg
TLL Media - Портфолио информационни продукти за екология
ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА е първото и единствено у нас двуезично българско списание за
продукти и технологии за екология, екоинженеринг и техническа инфраструктура. Фокусирано е върху
актуална продуктова, техническа и браншова информация в областите: екологични проекти и
програми; технологии за предотвратяване на замърсяванията, опазване чистотата на въздуха,
почвите и водите; измерване, анализ и мониторинг на замърсяванията; управление на водите;
пречистване на води и въздух; на отпадъци, рециклиране, преработка и управление на отпадъци,
енергия от отпадъци, екологични стандарти, екологично производство, екологична енергетика;
инфраструктурен инженеринг, строителство и поддръжка. Списанието е с тираж 4000, а електронната
му версия се разпространява до над 12 000 абоната. www.Ecology-and-Infrastructure.bg
TLL Media - Портфолио информационни продукти за индустрия
Списание Инженеринг ревю е специализирано периодично издание за актуална техническа,
продуктова и браншова информация в областта на индустриалните продукти и технологии. След 21
години силно присъствие в битието на индустриалната общност на България, Инженеринг ревю може
резонно да се определи като СПИСАНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ. Обхваща следната
тематика: електроника, електроапаратура, автоматизация, механични системи и машиностроене,
хидравлика и пневматика, измервателна техника, индустриална топлотехника, ВиК и осветление.
Списанието се разпространява до специалисти, заети в производства от всички сектори на
индустрията в България, както и до търговски и инженерингови компании, предлагащи индустриални
продукти и услуги. Тиражът на списанието е 6000 бр., а електронният вариант се разпространява до
над 18 000 електронни адреса. www.engineering-review.bg
South-East European INDUSTRIAL Мarket е списание за продукти и услуги в областта на
промишлените технологии за региона на значимия и перспективен пазар със сериозен потенциал на
развитие - Югоизточна Европа: България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и
Херцеговина, Хърватска, Словения, Гърция, Турция и Албания.
South-East European INDUSTRIAL Market се издава на английски език и се разпространява безплатно
между специалисти, работещи в индустриалните сектори на страните от Югоизточна Европа, както и
сред инженерингови, производствени и търговски фирми. Печатното издание е с тираж 15 000-18
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000, а електронният вариант на изданието достига чрез директен мейлинг до над 32 000 специалисти
в Централна и Западна Европа и страни от Близкия Изток.
Всеки брой на South-East European INDUSTRIAL Market предлага актуални продуктови, технологични
и корпоративни новини, прегледи на продукти и системи, пазарни анализи, информация за интересни
проекти в региона, представяне на ключови технически изложения и др. www.SEE-Industry.com
Български Технически Каталог е първият общотехнически справочник у нас, предлагащ
информация за фирми в областите: - Електроника - Автоматизация - Електроапаратура Измервателна техника - Отопление, вентилация, климатизация - Водопровод и канализация Екология, ВЕИ - Осветление - Системи за сигурност и идентификация - Мрежи комуникации,
CAD/CAM, специализиран софтуер - Механични системи и машини - Инструменти, материали.
Печатното издание е с тираж 6000 бр., като каталогът е и с напълно безплатен онлайн достъп и
функционално търсене на доставчици на продукти. www.BTCatalogue.com
IndustryInfo.BG – Порталът на българската индустрия, е информационен източник и уеб медия за
всички области и сегменти на индустрията в България. Създаден е с цел да обедини, концентрира и
систематизира изобилието от информация за продукти, технологии, ноу-хау, услуги за индустрията –
системи, решения и приложения, публикувани по един или друг начин в Интернет пространството и в
печатните медии у нас и по света. www.IndustryInfo.bg
Специализирани портали за индустрия:
Електроника – Electronics-Bulgaria.com | Автоматизация - Automation-Bulgaria.com | Измервателна
техника - Measurement-Bulgaria.com | Електроапаратура - Electrical-Bulgaria.com | Осветление Lighting-Bulgaria.com | ОВК - HVAC-Bulgaria.com | ВиК - Water-Bulgaria.com | Машиностроене Machinebuilding-Bulgaria.com | Енергетика – PowerIndustry-Bulgaria.com | ВЕИ - RenewablesBulgaria.com | Екология – Ecology-Bulgaria.com
TLL Media - Портфолио информационни продукти за сградни инсталации
Списание ТД Инсталации се списва на базата на професионално ориентирани статии с практическа
насоченост за нуждите на специалистите в строителното инвестиране, проектиране и изграждане на
сградни инсталации и оборудване, инструменти и материали за тях. Основната тематика на списание
ТД Инсталации обхваща следните области: Електроинсталации; Отопление; Вентилация;
Климатизация; ВиК; Осветление; Сигурност; Сградна автоматизация и комуникации; Енергийна
ефективност; Асансьори и ескалатори, Инструменти, материали. Рубриките Интервю, Събития,
Пазар, Стандарти и Реализации предоставят информация за технически, пазарни и браншови
новости в областта на сградните инсталации.
Списание ТД Инсталации излиза 6 пъти в годината в тираж 6000 броя, отпечатано на луксозна
хромова хартия. Електронната версия на списанието достига до над 15 000 читатели.
Разпространява се чрез професионален безплатен абонамент до специалисти в областта:
инвеститори, архитекти, проектанти, строители, инсталатори, търговци; както и чрез личен платен
абонамент до интересуващи се в областта специалисти, работещи в други сфери, както и крайни
клиенти с трайни интереси в областта.
Благодарение на натрупания богат опит, списанието е настолно четиво за професионалистите в
областта на инсталациите в големи и модерни сгради. www.tech-dom.com

UMP Technika JSC
22 Deltuvos str., Ukmerge, Lithuania
tel: +37 066 375 220
e-mail: virgis@ump.lt
http:// www.briquette.lt
JSC UMP Technika is manufacturing and selling presses for briquetting of waste in wood processing
industry. Our press can produce briquettes from all dry biomass, like tobacco waste, sunflower straw.
JSC UMP Technika произвежда и продава преси за брикетиране на отпадъци от дървообработващата
промишленост. Нашата преса може да произвежда брикети от всякакъв вид суха биомаса, като
тютюневи отпадъци, слънчогледово слама и др.

28

Verdo Energy
7, Agerskellet , DK-8920 Randers NV, Denmark
Tel: +45 7010 0234
email: info@verdo.com
http://www.verdo.com/dk/energy
Verdo Energy help with everything from consultancy and project planning to development, installation and
the operation and servicing of energy plants.
We are a turnkey supplier of energy plants. You can expect professional advice, quality and high operational
reliability, whichever plant you choose:
 Biomass-fired plants
 Waste-to-energy plants
 Boiler systems
We are dedicated specialists with deep industry insight and ensure effective and profitable solutions for the
industrial market and utility companies.
Come and visit our stand A18
Verdo Energy подпомага с всякакви дейности от консултации и планиране на проекти до
разработване, монтаж и експлоатация и обслужване на енергийни централи.
Ние сме доставчик на енергийни централи до ключ. Можете да очаквате професионален съвет,
качество и висока оперативна надеждност, независимо от това какъв вид инсталация ще изберете:
 Централи, захранвани с биомаса
 Съоръжения за производство на енергия от отпадъци
 Котелни системи
Ние сме отдадени на работата си специалисти със задълбочени познания в индустрията и
предоставяме ефективни и изгодни решения за индустриалния пазар и за компаниите за комунални
услуги.
Елате и посетете нашия щанд A18

Vyncke N.V.
Gentsesteenweg 224, 8530 Harelbeke, Belgium
Tel: +32 56 730 630
email: mail@vyncke.com
http://www.vyncke.com
Vyncke provides biomass fired energy solutions to the wood industry, the agri & food industry and to
renewable energy investors who use various types of solid fuels. The solutions range includes thermal
energy in any combination of steam, hot water, thermal oil and hot gas (1-100 MWth).
Vyncke предлага решения за енергийна ефективност, произведени от биомаса, в
дървообработващата промишленост, агро и хранително-вкусовата промишленост и инвеститорите в
областта на възобновяемите енергийни източници, които използват различни видове твърди горива.
Гамата от решения включва топлинна енергия във всяка комбинация от пара, гореща вода, топлинно
масло и горещ газ (1-100 MWth).
Warmtek Ltd
57, Ivan Pavlov str.,5630 Oreshak,Bulgaria
http://www.warmtek.bg
Warmtek is an European manufacturer of innovative pellet stoves for environments from 30 to 200 sq.m.
with air or water heating system; they have self-cleaning system, automatic combustion air and power
control and an efficient weekly programmer.
Уормтек Еоод
ул. Иван Павлов 57, 5630 Орешак
http://www.warmtek.bg
Warmtek е Европейски производител на съвременни пелетни камини за помещения от 30 до 200 кв.м.
с въздушна и водна отоплителна система; имат самопочистваща система, автоматичен контрол на
въздух и енергия на горенето и ефективен седмичен програматор.
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Wehrle Umwelt GmbH
1-11, Bismarckstrasse; 79312 Emmendingen, Germany
Tel: +49 764 158 50
Fax: +49 764 158 51 06
e-mail: info@wehrle-umwelt.com
http://www.wehrle-umwelt.com
Germany based plant builder of high-performance wastewater treatment plants for waste-derived effluents,
MBT effluents, landfill leachate or highly-loaded industrial effluents - with over 35 years of experience and
over 300 reference installations.
Базирана в Германия, фирмата е производител на инсталации с високи експлоатационни качества за
пречистване на отпадъчни води, генерирани от депа за отпадъци, от Механично-биологични
пречиствателни станции, инфилтрати от депа за отпадъци или от високо замърсени промишлени
отпадъчни води - с над 35-годишен опит и над 300 референтни инсталации.

Windmag
36 Ruzha str. Varna, Bulgaria
Tel: +359 888 302 203
email:windmag@abv.bg
http://wind-mag.com
Production of hybrid systems for energy production /wind -sun /.Installation, service and warranty.
Уиндмаг
ул. Ружа 36, Варна
тел: 0888 302 203
email:windmag@abv.bg
http://wind-mag.com
Изработка на хибридни системи за производство на енергия /вятър - слънце/ . Монтаж, сервиз и
гаранция.

WonderPrecision Unipessoal Lda
84A, Rua Ferreira de Castro, 3880-218 Ovar, Portugal
email: geral@wonderprecision.pt
http://www.wonderprecision.pt
The activity of the company is developed in the area of natural energies, based on the commercialization
and installation of equipment that harness energy from the air and sun. It is our goal to provide an alternative
to traditional systems.
Дейността на фирмата e съсредоточена в областта на природната енергия, базирана на
комерсиализацията и инсталирането на оборудване, което използва енергията от въздуха и
слънцето. Нашата цел е да осигурим алтернатива на традиционните системи.

WWF Bulgaria
19B Tsar Boris ІІІ Blvd, fl.4-5, 1612 Sofia, Bulgaria
tel.: +359 295 050 40
fax: +359 298 166 40
http://www.wwf.bg
WWF (World Wide Fund for Nature) е най-голямата международна природозащитна организация в
световен мащаб, а също и в България. Обхващайки широк спектър от дейности, организацията се
бори активно с проблемите, засягащи околната среда. Приоритет за WWF е стимулиране
развиването на устойчив и екологичен бизнес, както и активна работа, свързана с климатичните
промени.
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Намаляването на въглеродния отпечатък, популяризирането на необходимостта от възобновяеми
източници на енергия, а също и отговорното отношение към околната среда, са част от основните
инициативи, подкрепяни от WWF. За целта организацията работи активно с бизнес сектора, с цел
трансформация и развиване на устойчива и зелена икономика. Установяването на нови партньорства
е един от инструментите на WWF за постигане на високи резултати.
WWF Bulgaria
бул. "Цар Борис III", 19Б, ет. 4-5, София 1612
тел.: 029 505 040
факс: 029 816 640
http://www.wwf.bg
WWF (World Wide Fund for Nature) is the largest international eco-organization worldwide, and in Bulgaria
as well. Having a vast scope of activities, the organization is actively fighting various environmental
problems. Encouraging the development of sustainable and eco-friendly business and standing against the
climate change factors are part of the organization priorities.
Promoting low carbon societies to cut dependence on dirty energy and fuels, providing clean energy and
reducing the impact of climate change are main initiatives driven by the organization. Working with
businesses to reduce their carbon emissions and source materials and energy more sustainably is part of
our strategy for reaching the stated goals. Establishing new partnerships is essential for the high efficiency
of this strategy
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