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1. Изготвяне на график за осветлението в 
трите основни зони – офис, музей и кафе-
терия;

 2. Подмяна на някои от осветителните тела 
и залепване на „умни“ стикери; 

3. Подмяна на отоплителните тела (с UV 
насочване);

 4. Организиране на мероприятие за спло-
тяване на колектива, създаване на полезни 
навици чрез „мека сила“;

 5. Разпространение на идеите сред различ-
ните ни партньори;

6. Облагородяване на английския двор – 
боядисване в бяло на стената, за да стига 
повече естествена светлина до офиса.
Спестявания от проекта 

- Спестена енергия 
 48 128.4 kWh/ год.
- Спестени въглеродни емисии
 38.26 т СО2/ год.
Фирмата

Музейко е детски научен център, с основна 
цел популяризиране на науката в България 
и изграждане на ценностна система, в коя-
то на преден план е опазването на околната 
среда. Понастоящем е най-големият детски 
научен център на Балканския полуостров. 
Работи с индивидуални посетители, учи-
лищни групи, педагози и представители на 
бизнес организации. Предлага различни 
образователни формати за деца.

Фирмата

„МЕКСОН“ ООД е водещ български произ-
водител на перилни и почистващи препа-
рати и продукти за лична хигиена от 1994 г. 
Със своя дългогодишен опит и професио-
нализъм в сферата на битовата химия, ком-
панията е символ и гаранция за качество и 
безупречна чистота, с утвърдено име сред 
потребителите, които търсят ефективни 
продукти.

Повече от 20 години МЕКСОН предлага 
пълната гама от специализирани и универ-
сални продукти, с които да осигури цялост-
на грижа за всекидневните потребности от 
хигиена и комфорт в дома и на работното 
място. 

Търговските марки MEDIX, ALVINA, RAZOR, 
LEX и STILENA осигуряват цялостна грижа 
за хигиена и комфорт. Търговската марка 
MEDIX е пазарен лидер на територията на 
България в много от категориите почиства-
щи препарати.

С безкомпромисно отношение към качест-
вото и стриктен контрол на всички етапи 
на производствения процес, МЕКСОН га-
рантира постоянно и високо качество на 
продуктите си. 

Спестявания от проекта

- спестена енергия:
 2 051 312 kWh/ год.
- спестени въглеродни 
 емисии: 1630 т. CO2/ год.
- 3.9 години payback period
Фирмата

Кауфланд е немска верига за търговия на 
дребно на хранителни и нехранителни про-
дукти, представена в 7 държави - Германия, 
Полша, Чехия, Словакия, Хърватска, Румъ-
ния, България. В България към момента е 
най-голямата компания в сектор търговия на 
дребно. Филиалната мрежа е представена от 
58 магазина. Освен това има и 1 логистичен 
център, който е най-големият в България. 

От 2012 г. Кауфланд преустанови използва-
нето на фосилни горива за отопление. Вече 
19 магазина в България и над 200 общо във 
всички държави се отопляват и охлаждат 
от отпадъчната енергия от хладилните ин-
сталации.

От 2014 г. преминаване изцяло на енергос-
пестяващо LED осветление във всички нови 
и реконструирани магазини.

От 2017 г. използване само на СО2 с ниско 
GWP като хладилен агент в хл. инсталации.

Развиване на електромобилност с изграж-
дане на безплатни зарядни станции и из-
ползване на служебни електроавтомобили.

Стъпки на проекта

Подробно разглеждане и оценка на въз-
можните оптимизации за осветлението, 
климатизацията и работните станции в 
централната офис сграда на компанията. 
Идентифициране на зоните с най-голям 
потенциал за подобрения. Въвеждане на 
фирмена политика, свързана с изключва-
нето и поставянето на работните станции 
на служителите в „sleep mode”. Оценка на 
сегашната консумация на система за топла 
вода на офиса. Намиране на възможни 
алтернативи и изискване на оферти за 
инсталация на слънчеви колектори/бойлер.
Фирмата

Зеебургер е глобален лидер в бизнес инте-
грацията, която представлява обединяване 
на подсистеми и изграждане на свързаност 
между тях, така че да изглеждат и работят 
като единна система. 

Зеебургер е международна компания с 
множество офиси по света, като централа-
та е в град Бретен, Германия. Общият брой 
на служителите е над 900, като в България 
наброяват 220.

Клиентите на компанията са над 10 000 в 
повече от 50 страни и 15 различни индус-
триални браншове.

Фирмата

Основният предмет на дейност на ДП „Бъл-
гаро-германски център за професионално 
обучение“ (БГЦПО) е осъществяване на 
обучения за придобиване на професио-
нална квалификация на лица, навършили 
16 години, обучения за придобиване на 
ключови компетентности и професионално 
ориентиране. На този етап ДП БГЦПО има 
клонове в градовете: Пазарджик, Плевен, 
Стара Загора, Царево, и Смолян.

ДП БГЦПО - клон Пазарджик изпълнява 
приоритетни обучителни дейности, свърза-
ни с насърчаване на заетостта и подпомага 
системата на традиционното професио-
нално обучение в България, като поставя 
акцент върху практическата ориентация на 
обучителния процес и тесния контакт с биз-
неса. Неговата основна цел е да създава 
съвременен тип специалисти с търсена на 
пазара на труда професионална квалифи-
кация.

Проектът „Young Energy Europe“ (YEE) 
е част от Европейската инициатива 
за опазване на климата (EUKI), която 
Федералното министерство на околната 
среда, опазването на природата и ядрената 
безопасност (BMU) създаде през 2017 г. 
в отговор на Парижкото споразумение 
относно изменението на климата от 2015 
г. Проектът се осъществява паралелно в 
четири държави - България, Гърция, Чехия, 
Унгария в продължение на 3 години.

Отбор

Върбинка Димитрова (домакин)
Ментор: Иво Йовчев (преподавател по елек-
тротехника)

Проект

Подмяна на луминесцентно с LED осветле-
ние в учебни зали
Стъпки на проекта

Определяне електрическото потребление 
на луминесцентно осветление в учебните 
зали и електрическото потребление при 
замяната му с LED осветление.
Спестявания от проекта 

- 3 236.2 кWh/ год. електроенергия
- 2.58 т СО2/ год. спестени емисии
- 4.5 години период на възвръщаемост

Отбор

Борислава Кюпова (мениджър управление 
на проекти)
Диян Митев (сервизен инженер)
Росица Иванова (бизнес анализатор IT)
Серафим Серафимов (сервизен инженер)
Ментор: Цветина Парцова (човешки ресурси)
Проект

Оптимизиране на осветление/ климатизация 
в централния офис на Зеебургер България

Оптимизация на работните станции на 
служителите в офиса

Подмяна на системата за затопляне на вода 
за сградата

Спестявания от проекта

- 16 043 кWh/ год. електроенергия
- 12.75 т СО2/ год. спестени емисии
- 3.5 години период на възвръщаемост
- 4 900 лв. инвестиция 

Отбор

Владислав Върбанов (експерт разходи)
Иво Василев (енергиен мениджър)
Проект

Подмяна на осветление в логистичния цен-
тър на Кауфланд България. Преминаване 
от луминесцентно осветление към LED 
осветление
Стъпки на проекта

Обход на логистичния център за откриване 
на енергийни потенциали; 
Анализ на потреблението на съществува-
щото осветление и осветеност; 
Направа на проект и светлотехнически из-
числения с LED лампи; 
На база проект изготвяне на количествена 
сметка и остойностяване;
Анализ на възвръщаемостта на инвестици-
ята и сравнение на разход на енергия при 
налично и LED осветление;
Тръжна процедура доставчик, избор на 
доставчик; 
Въвеждане в експлоатация.

Отбор

Борислав Илиев (техник-механик)
Виктор Атанасов (началник склад)
Венера Гинова (асистент, офис)
Камен Колев (технолог)
Ментор: Камен Колев
Проект

Спестяване на енергийни ресурси (приро-
ден газ и електроенергия) чрез оптимално-
то използване на топлинна енергия
Стъпки на проекта

Проектиране на термоизолационното по-
критие на танковете за суровини;
Изчисляване на инвестицията и периода на 
възвръщаемост;
Вземане на решение за реализиране на 
проекта; Намиране на изпълнител; Плани-
ране на дейностите; Поетапно реализиране 
на проекта.
Спестявания от проекта 
- спестена енергия 
 9 722.4 kWh/ год.
- спестени въглеродни емисии 
 22.5 т CO2/ год.
- 7.85 хил. Нм3 природен газ

Отбор
Петя Николова (инженер, лидер на образо-
вателния екип)
Мирна Матов (организатор обучения музеи)
Силвия Терзийска (организатор обучения 
музеи)
Филип Дандолов (организатор обучения 
музеи)
Станислава Мишева (административен 
секретар)
Калина Делчева (отдел за реклама и мар-
кетинг)
Ментор: Десислава Белева (юрист)

Проект

Повишаване на енергийната ефективност в 
Музейко чрез намаляване на консумацията 
на електроенергия
Стъпки на проекта

Обход на помещенията за откриване на 
енергийни потенциали; Проучване на досе-
гашните нива на потребление; Предложе-
ния за шест конкретни мерки, чрез които да 
се намали количеството на използваната 
енергия:Service GmbH

ENERGY SCOUTS 2018

Първите Energy Scouts в България

В рамките на проект YEE младите 
специалисти:

• търсят икономии на енергия и ресурси

• развиват конкретни възможности за 
спестяване на Вашата компания

• поемат отговорност, разработват и 
осъществяват собствен проект

https://bulgarien.ahk.de/bg/
http://young-energy-europe.eu/en/home/

Германо-Българска 
индустриално-търговска 
камара

Young Energy Europe



Отбор

Борис Лазаров (адвокат)
Вяра Томова (адвокат)
Ментор: Александър Стефанов (съдружник)
Проект

Резултати от енергийната ефективност на 
адвокатските дружества
Стъпки на проекта

• осигуряване на вентилация/климатиза-
ция с най-модерни машини;

• подмяна на луминесцентното осветление 
с диодни ленти и LED осветителни тела; 

• цялостно енергийно обследване на офис 
помещенията и анализ на енергийната 
ефективност; 

• поетапно на въвеждане на офис оборуд-
ване от най-висок енергиен клас; 

• изготвяне на наръчник за ефективното 
използване на офис оборудването.

Отбор

Николай Пилев (електротехник)
Димитър Хаджиев (механик електроника)
Ментор: Ваня Тодориева (еколог)
Проект

Рециклиране на петролни деривати

Мярката само за мониторинг на енергийни-
те разходи на Пирин Текс Продакшън ЕООД 
например е довела досега до икономия на 
електрическа енергия от 151 400 kWh/ год. 
и икономия на гориво от 18.95 т./ год.
Спестявания от проекта 

- Рентабилност на инвестицията 10 т. 
отпадък, 60% нерафинирано гориво, 
20% черен карбон, 10% черен метал, 7% 
некондензиращ се газ, 3% пепел
- 6 месеца период на възвръщаемост
- 30% годишно спестени разход на гориво

Отбор
Димитър Крушовски (инженер системи за 
сградна автоматизация)
Ивета Дебийска (административен спец.)
Ментор: Александър Стоянов (ръководител 
направление „Сградни технологии“)
Проект
Израждане на система за стаен контрол на 
конферентен център Siemens България
Стъпки на проекта
Анализ на текущото състояние и съществу-
ващите съоръжения;
Изготвяне на идейно решение (концепция) 
за управление и техническо задание; Из-
готвяне на работен проект и количествена 
сметка; Анализ на разходите и възвра-
щаемост на инвестицията; Инсталация и 
въвеждане в експлоатация. 
Спестявания от проекта 

- спестена енергия 
 63 600 kWh/ год.
- спестени въглеродни емисии 
 23.25 т CO2/ год.
- период на изплащане 
 3.3 години
- размер на инвестицията 
 25 000 лв. 

Отбор

Владислав Цветанов (експерт, стопанска 
дейност)
Ментор: Христо Анастасов (инженер авто-
матизация на производството)

Проект

Собствено производство на азот
Описание на проекта

В момента разчитаме на доставки на азот 
от външна фирма. Месечната консумация 
е около 15 500 кубични метра. Нашата 
идея е да закупим азотен генератор. За да 
получим необходимото за преобразуване в 
азот количество въздух използваме собст-
вен компресор. Освен финансова, тази 
енергоспестяваща мярка има и екологична 
полза, напр. от транспортирането на азота.
Спестявания от проекта 

- Спестена енергия 
 24 190 kWh/ год.
- Спестени въглеродни емисии
 23.71 т СО2/ год.
- 2.5 години payback period 

Отбор

Даниел Йонков (конструктор)
Здравко Банков (експерт автоматизация)
Добри Добрев (конструктор)
Димитър Боянов (енергетик)
Ментор: Пламен Пенев (ръководител 
nаправление “Внедряване и развитие”)
Проект

Оптимизация на компресорната система в 
Херти АД 
Стъпки на проекта

Обход на системата за снабдяване с ком-
пресорен въздух в производството и описа-
нието и; Аналитичен преглед на профила и 
нуждите на текущият разход на системата; 
Графично описание на разходите в теку-
щата система и финансов анализ на база 
на проект; Анализ на възвращаемостта на 
инвестицията след въвеждане на подобре-
нията на системата; Графично описание; 
Финансов очет.

Отбор

Ана-Мария Вълкова (бизнес анализатор, 
управител)
Ралица Кушева (ръководител проекти)
Ментор: Ана-Мария Вълкова
Проект

Дигитализация на офис пространство. 
Замяна на физически сървър с клауд 
технология

Спестявания от проекта 

- 4 500 kWh годишно спестена енергия
- 3.3 тона CO2 емисии годишно
- 1 месец период на възвръщаемост
- 30% годишно спестени пари (спрямо пре-
дишното решение)

Пенков • Марков 
& Партньори

Пирин Текс 
Продакшън ЕООД Сименс ЕООД Фесто 

Производство ООД Херти АД Ъпхолд ООД

Стъпки на проекта

По време на тренировъчната програма 
„Енергийни скаути“, екипът на ЪПХОЛД ще 
разработи и реализира проект за дигитали-
зация на офис пространството си, заменяй-
ки физически сървър с клауд технология, 
като по този начин ще гарантира сигур-
ността на цялата съхранявана информация 
и ще намали разходите за поддръжка, екс-
плоатация, както и енергийните разходи.

Проектът включва изследване на текущите 
разходи за поддръжка на физически сър-
вър, проучване и избор на подходящо клауд 
решение, сравнителен анализ на двете 
решения, анализ на възвръщаемостта на 
инвестицията, имплементиране на реше-
нието.
Фирмата

„ЪПХОЛД“ ООД е технологична компания, 
формирана от малък екип от специалисти, 
обединени в разработването на бизнес ре-
шения от край до край, съставени от реди-
ца социално-екологични продукти и услуги. 
ЪПХОЛД прилага най-новите технологии и 
принципите на кръговата икономика, за да 
достави ценни продукти и услуги както на 
бизнеса, така и на крайните клиенти.

Спестявания от проекта 

- Спестена енергия 
 190 508 kWh/ год.
- Спестени въглеродни емисии
 151.5 т СО2/ год.
- 3 години payback period 
Фирмата

„Херти” АД е водещ европейски произво-
дител на алуминиеви композитни и пласт-
масови капачки за вино, високоалкохолни 
напитки, минерални води, плодови сокове, 
зехтин и лекарства.

Стартирайки през 1993 г. като ново пред-
приятие с една машина и един размер 
капачки днес компанията произвежда над 
1 милиард изделия годишно, продава ги в 
над 50 страни по света.

В последните години „Херти“ АД присъства 
активно на пазарите във Великобритания, 
Франция, Германия, САЩ и Румъния чрез 
дъщерните компании в тези страни. „Херти“ 
АД е надежден партньор при разработва-
нето на нов продукт и утвърждаване на 
търговски марки в унисон със слогана на 
компанията „Вашата марка утре е нашият 
бизнес днес“!

Ръковоството постоянно инвестира в 
създаването на иновативни продукти, 
производствени технологии, управленски 
процеси и организационни системи. 

Фирмата

„Фесто Производство” ЕООД е дъщерна 
компания на германския концерн Festo AG 
& Co. KG, световен лидер в областта на ав-
томатизиращата технология, индустриал-
ните обучения и образователни програми. 
Заводът в София е световен лидер в произ-
водството на магнитни датчици. Основната 
производствена програма обхваща освен 
това производството на сензори за поток и 
налягане, пропорционални вентили, елек-
трически задвижвания, комуникационни 
модули, както и на присъединителни кабе-
ли. 

Създадено през 2001 година, българското 
дружество бързо се развива. В края на 2017 
г. оборотът надхвърля 135,3 милиона лева, 
сътрудниците са почти 900, а собствените 
производствени и логистични площи са в 
размер на 20 000 кв. м.

Като основни и най-големи енергоспестя-
ващи мерки, които сме предприели през 
последните години, можем да посочим 
подмяната на 2 бр. чилъри с по-ефективни 
и оптимизираното производство на сгъстен 
въздух. Спестяванията възлизат на 305 000 
kWh и 165 т СО2.

Фирмата

Siemens България е водещ доставчик 
на иновативни продукти, технологии и 
решения в сферата на индустрията, енер-
гетиката, транспорта, здравеопазването и 
инфраструктурата. 

Компанията има над 500 служители в стра-
ната и е отличена с множество престижни 
отличия и награди за качество, развитие на 
човешките ресурси и други.

Siemens е представена в България от края 
на 19ти век. Историята на компанията е 
тясно свързана с техническите нововъ-
ведения в страната - от изграждането на 
телеграфната мрежа, електрификацията на 
редица обекти и знакови сгради, изгражда-
нето и развитието на телефонната мрежа, 
доставката на едни от първите рентгенови 
апарати, до днешните съвременни решения 
като най-екологичната електроцентрала 
с комбиниран цикъл на производство, мо-
дернизацията на производствените проце-
си в индустрията, интелигентните сградни 
технологии, безопасните и ефективни 
медицински апарати от най-висок клас.

Фирмата

Предприятието е дъщерно дружество на 
„Rollmann & Partner Fashion Management“ 
GmbH - фирма с близо 100-годишна исто-
рия в производството на облекло. 

Започнала като малка семейна работилни-
ца на семейство Ролман в Германия, ком-
панията постепенно разширява дейността 
си, за да бъде днес един от най-големите 
производители на облекло в Европа. Ат-
мосферата на доверие и сътрудничество 
между ръководството и служителите, както 
и отличната комуникация с клиентите, през 
десетилетията превърнаха компанията в 
надежден и предпочитан партньор за евро-
пейската модна индустрия.

Производствените мощности на предпри-
ятието покриват площ от 23 000 кв.м. и 
включват 10 производствени линии. 

Производството е оборудвано със съвре-
менни машини и специализирана техника, 
осигуряващи високи нива на гъвкавост и 
ефективност. 

То е подкрепено и от специално разработе-
ни от нашата компания IT-системи, позволя-
ващи пълна проследяемост на всяко едно 
изделие.

Спестявания от проекта

- намаляване на разходите за
 електроенергия с до 30%;
Фирмата

Адвокатско дружество „Пенков, Марков 
и партньори” е една от водещите правни 
кантори в България с богата история и 
традиции в предоставянето на правни ус-
луги във всички сфери на правото, имащи 
отношение към предприемачеството и сто-
панската дейност. 

Кантората разполага с екип от енергийни 
експерти, които не само консултират нашите 
клиенти по различни проекти в сферата на 
енергетиката и енергийната ефективност, 
но и участват активно в законодателния 
процес, като съветват и изразяват станови-
ща от името на бизнеса и на организации от 
неправителствения сектор. 

Но кантората не само съветва в сферата на 
енергетиката и енергийната ефективност, 
съобразно с действащото законодателство 
и най-добрите световни практики, но и 
упражняваме активна вътрешна политика в 
тези сфери и имаме богат собствен опит в 
тях.


