
Поддръжка на индустриални
съоръжения и сгради. 
Предотвратяване на аварии

Форумът “БЕЗ аварии” ще представи нови тенденции и решения, чрез които се постига не само по-голяма рентабилност  
на производството, но и защита на хората и околната среда. 

Защо темата е актуална и представлява интерес?

Поддръжката на оборудването е важен фактор за организационната и производствена ефективност. Целта е да се осигури 
надеждно и безопасно функциониране на съоръжения, инсталации, системи за управление, средства за измерване и пред-
предпазване от аварии.

Никое предприятие, за съжаление, не е застраховано от възникване на аварии. За цялостното успешно справяне  с 
този проблем допринасят бързият достъп и възможностите за анализ на конкретната извънредна ситуация, както и 
прилагането на иновативни технологии и експертна намеса.

Предотвратяването на инциденти е най-предпочитаната стратегия за управление на риска. Действията са на верижен 
принцип - от самото проектиране до отговорната и регулярна поддръжка на едно индустриално съоръжение и прилежащия 
сграден фонд. 

Участието с презентация ще ви помогне да споделите своя опит с потенциални клиенти, инвеститори и партньори.

Към кого е ориентирана конференцията? 
Мениджъри, инженери, проектанти, инвеститори, работещите в секторите: архитектура, строителство, електротехника, 
отоплителни инсталации, машиностроене, автомобилна индустрия, транспорт, металургия, водоснабдяване и канализация, 
хидротехнически съоръжения, химическа и фармацевтична индустрия, селско стопанство; дървообработване, телекому- 
никации, фармация, хранително-вкусова промишленост, фасилити мениджмънт, енергетика, газови и петролни 
компании, производство на пластмаси и др.

Теми: 
• Проектиране и поддръжка на промишлени съоръжения
• Изграждане, реконструкция и поддръжка на газови инсталации и топлоенергийни системи 
• Предотвратяване на обратен поток във водоснабдителните инсталации. Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията
• Проектиранe, поддръжка, укрепване на сгради - нови технологии и материали
• Обследване, възстановяване и усилване на съоръжения/конструкции при агресивни среди/аварии 
• Инфрачервената термография - диагностичен инструмент в различни индустриални приложения 
• Проучване и прилагане на нови управленски, технологични и технически решения, които целят намаляването на риска 
от възникване на аварии или ограничават техните последствия 
• Системи за управление и контрол замърсяването на въздуха. Газоочистване и прахоулавяне
• Активни и пасивни мерки за пожарна безопасност, проектиране, инсталиране и обслужване
• Дигитални решения за предотвратяване на индустриални аварии
• Финансиране на проекти за предотвратяване на аварии

Конференцията

Конференция и съпътстваща изложбена част
14-15 ноември 2019, Гранд хотел “Пловдив”



Какви са ползите за участниците?
• Директен контакт със слушателите - ваши потенциални клиенти и партньори от частния сектор и общините
• Лична среща с водещи експерти в областта на предотвратяването на аварии
• Разширяване на дистрибуторската мрежа
• Включване в промоционални кампании преди, по време и след събитието

Изложбена част (инфо кът)

Станете част от “БЕЗ аварии”!
Свържете се с нас: T  032 512  900, 088 67 93172, E  office@viaexpo.com, W www.viaexpo.com

III. ДЕЙСТВИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ 
АВАРИИ И ПОЖАРИ
• Активни и пасивни мерки за пожарна безопасност, 
проектиране, инсталиране и обслужване
Противопожарно оборудване, Системи за пожароизвестяване, 
Нови негорими материали, вентилационни инсталации, 
Методи за защита от възникване на пожар или взрив, 
Изготвяне на документация по „Пожарна безопасност“

• Дигитални решения за предотвратяване на индустриални 
аварии. Анализ на опасностите. Превантивно управление на 
риска
Системи за мониторинг, оповестяване  и контрол. Управление 
на данни; Уеб приложения; Операции в реално време - IoT 
свързаност на индустриалните системи; Компютърни 
симулатори за бедствия и бедствия; Анализ на риска 

• Индустриални системи за сигурност
Контрол на достъп, Видеонаблюдение, Сигнално-охранителни 
системи, Мониторинг центрове за управление на сигурността
• Аварийно - спасително оборудване 

I. КОНСТРУКЦИЯ И ПОДДРЪЖКА НА ИНДУСТРИАЛНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ
• Проектиране на промишлени съоръжения 
• Експлоатация и поддръжка с цел предотвратяване на 
аварии при газови, топлоенергийни съоръжения, 
електрически и ВИК мрежи и съоръжения
• Специални покрития и методи за защита на материалите
• Измервателни уреди и оборудване за индустриални 
съоръжения; Мобилни и стационарни измервателни 
лаборатории 

II. ПРОЕКТИРАНE, ПОДДРЪЖКА, УКРЕПВАНЕ НА СГРАДИ 
- НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛИ
Нови материали и технологии за укрепване и подсилване
в строителството; Изпитване на строителни материали; 
Сертифициране на строителни материали и продукти

Какви продукти и услуги ще бъдат представени?

Организатор: Виа Експо

Партньори и медии

Официални медийни партньори

Българска 
асоциация
на металургичната 
индустрия

Официален хотел: 

Българска камара
на химическата
промишленост

Гранд хотел “Пловдив” е четиризвезден хотел и предлага преференциални цени за участниците. 
Ако проявавате интерес, направете своята резервация на страницата на събитието - 
www.viaexpo.com.


