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- клон Петрич
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Българо-германски 
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професионално 
обучение Дайнамикс Лаб ЕООД

Отбор

Костаки Георгиев (инженер)
Марио Давидков (отчетник – планиране на 
материали)
Мария Недина (инженер)
Мирослав Алексов (инженер)
Димитър Йовев (отчетник – планиране на 
материали)
Ментори: Ива Манова (човешки ресурси) 
Щерьо Маркилов (инженер)

Проект

Подмяна на осветителни тела в производ-
ствената и административната част на 
предприятието в Петрич
Стъпки на проекта

1. Изчисление осветеността на производ-
ственото хале и администрация; 

2. Доставка на необходимите материали и 
осветителни тела – LED;

3. Промяна на съществуващата електриче-
ска мрежа за осветление;

4. Монтаж на осветителни тела.
Спестявания от проекта

- 64 855 кВтч./ год. ел. енергия
- 51,3 т. CO2/ год. въглеродни емисии
- 1,25 г. период на възвръщаемост *
Фирмата

АББ има пет клона в страната. Първата 
производствена база на АББ в Петрич е 
построена през 1996 г. върху обща площ от 
5 000 кв. м. Основният предмет на дейност 
на е производство на електромеханични 
монтажни възли, в това число заваряване/ 
навиване /пресоване / сглобяване на ком-
поненти за продукти ниско напрежение и 
монтаж на DIN шини. Клиенти на завода са 
компании на АББ от Германия, Швейцария, 
Чехия и др.

Новият завод с площ от 7 400 кв.м. ще 
произвежда продукти ниско напрежение за 
АББ и ще създаде още 420 работни места, 
когато започне работа на пълни обороти. 
Новата сграда ще предлага модерни ра-
ботни места за дейности като заваряване, 
предварително сглобяване, окончателно 
сглобяване и изпитвания, разделени на 
ръчни и полуавтоматизирани операции.

* период на възвръщаемост – стойността 
подлежи на промяна поради текущ период 
на събиране на оферти

Отбор

Даниел Димитров (инженер продажби) 
Деян Йорданов (технически организатор)
Симона Колева (връзки с обществеността)
Даниела Йорданова (главен асистент)
Ментори: Васил Такев (мениджър индус-
триално направление)
Невена Милева (човешки ресурси)
Проект

Подмяна на дизелов автомобил Skoda 
Superb с електромобил Hyundai Kona 
Electric
Стъпки на проекта

1. Проучване на пазара за електромобили;

2. Отсяване на най-добрите електромобили;

3. Сравнение на технически и ценови пара-
метри;

4. Избор на електромобил;

5. Тест на избраният модел електромобил в 
реални градски условия;

6. Изчисления и сравнителен анализ.
Спестявания от проекта

- 1 207 294 мг. NOx емисии годишно
- 5 296 лв. годишно
- 1 мес. период на възвръщаемост
Фирмата

АББ има над 2 800 служители в България 
и оперира с централен офис в София и пет 
клона на компанията в страната.  Две от про-
изводствените бази се намират в Раковски 
и произвеждат електрически компоненти 
ниско и средно напрежение. Другите два 
завода се намират в Петрич – за продукти 
ниско напрежение, и в Севлиево – за про-
дукти високо напрежение. АББ разполага и 
със сервизен център за турбокомпресори 
във Варна.

Работеща чрез четири основни бизнеса 
– електроснабдяване и електрообзавеж-
дане, задвижване, зоботика и дискретна 
автоматизация и Енергийни мрежи – АББ 
България успешно взима участие в проекти 
за националната енергийна система, раз-
витието на зарядната инфраструктура за 
електромобили и проекти за автоматизация 
на сгради в цялата страна.

АББ развива дейност в над 100 държави и 
разполага с над 147 000 служители.

Отбор
Бранимир Найденов (енергетик - допълни-
телно оборудване)
Веселин Вълков (координатор котел-утили-
затор)
Георги Минов (инженер поддръжка)
Ирина Вълчева (инженер изследване и раз-
витие)
Радослава Николова (експерт превоз на 
опасни товари по шосе)
Станислав Кочков (оператор парни и водо-
грейни съоръжения)
Христо Семерджиев (енергетик)
Янко Бонев (старши инженер поддръжка 
„Шихтово и Сушилно“ )
Янка Захариева – Колева (ръководител под-
бор и назначаване)
Ментори: Ангел Костов (ръководител направ-
ление Екология)
Мария Станева (специалист екологични до-
кладвания)
Радина Георгиева (експерт Логистика) 
Проект
Интермодален транспорт за превозване на 
медни катоди
Описание на проекта
Преминаване от транспортиране на катодите 
с камиони на дизелово гориво към превозва-
нето им с влакови композиции, задвижвани 
от електрически локомотив. Локомотивът, 
който използваме, по направление Пирдоп 
– Черкезкьой, Турция, тегли вагони, натова-
рени с ремаркета за камиони. Някои от пре-
димствата на интермодалния транспорт са:
• Намалени прахови емисии и ограничаване 
на повторното разпрашаване;
• Занижени нива на шум;
• По-ниски транспортни разходи;
• По-добра организация на товаро-разтовар-
ните дейности;
• Разтоварване на пътната мрежа и по-бързи 
доставки до крайните клиенти;
• При спускане локомотивът е снабден с гене-
раторна част за произвеждане на ел. енергия, 
която се връща обратно в преносната мрежа;
• Използваният локомотив е на 98% реци-
клируем – от общата му маса от 85 т. едва 
1 700кг. са материали, които не подлежат на 
рециклиране.
Спестявания от проекта
- 496,11 т. CO2 емисии годишно
Фирмата
Aurubis Group e водеща международна група 
за производство на мед и най-големият пре-
работвател на мед в света.
Към момента Аурубис България е на първо 
място в металургичната индустрия в страната 
и водещ производител на мед в Югоизточна 
Европа.

Отбор

Полина Ангьозова (счетоводител, касиер)
Ментор: Нели Бъчварова (директор)
Проект

Подмяна на рекламно фасадно осветление. 
Преминаване от халогенно към LED освет-
ление

Стъпки на проекта

1. Обход на сградата на ДП „Българо-гер-
мански център за професионално бучение“ 
(БГЦПО) – клон Царево за откриване на 
енергийни потенциали;

2. Анализ на потреблението на използвани-
те до момента 500W-ви халогенни прожек-
тори;

3. Изчисляване на електрическото потреб-
ление при използване на LED прожектори;

4. Сравнителен анализ между възможни 
варианти за подмяна на рекламно фасадно 
осветление;

5. Избор на проектно решение, изчисляване 
на инвестицията и периода на възвръщае-
мост;

6. Изготвяне на доклад до ръководните ор-
гани;

7. Реализиране на проекта.
Спестявания от проекта

- 11 497,50 кВтч/ год. ел. енергия
- 9,09 т. CO2/ год. въглеродни емисии
- 3,24 г. период на възвръщаемост
Фирмата

Основният предмет на дейност на ДП БГЦ-
ПО  е осъществяване на обучения за при-
добиване на професионална квалификация 
на лица, навършили 16 години, обучения за 
придобиване на ключови компетентности 
и професионално ориентиране. ДП БГЦПО 
– клон Царево извършва активна дейност, 
насочена към личностното развитие в 
професионалното обучение на възрастни, 
към повишаване мотивацията, уменията 
за комуникация, вземане на решения и  
поемане на отговорност. Курсовете, които 
се провеждат в центъра са насочени към 
сферата на туризма, а обучителният процес 
е практически ориентиран.

Отбор

Александър Балабанов (корпоративен тре-
ньор)
Ментор: Александър Балабанов (корпора-
тивен треньор)

Проект

„Зелена светлина“
Описание на проекта

Подмяна на осветлението на офис прос-
транството на компанията с енергоефек-
тивно LED осветление.

По настоящем в офиса работят 12 лампи по 
60W, които след осъществяване на проекта 
ще бъдат заменени с 12 аналогични LED 
лампи по 10W. По този начин ще се осъ-
ществи значителна икономия на електро-
енергия и разходи.
Спестявания от проекта

- 1 154 кВтч/год. спестена енергия

- 912 кг. CO2 емисии годишно

- 1,1 г. период на възвръщаемост
Фирмата

Дайнамикс Лаб ЕООД е иновативен достав-
чик на практически решения и програми за 
бизнес обучение и коучинг. Чрез използва-
нето на „опитно” обучение, ние помагаме 
на организации от всякакъв мащаб за 
постигане на конкурентно предимство, 
като значително подобряваме тяхната 
квалификация. Предлаганите програми за 
развитие на меки умения са фокусирани 
върху практическите резултати, плод са 
на уникален опит и подход, и са развити от 
квалифициран и опитен треньор.
Основни предимства на фирмата „Дай-
намикс Лаб“ ЕООД:

- Експериментални учебни инструменти;

- Практически упражнения и модели;

- Съдържание и дизайн ориентиран към 
клиента;

- Процес, който активно ангажира участни-
ците и постига устойчиви резултати;

- Оценка и сравняване преди и след про-
веждане на обучението;

- Решения, ориентирани към резултатите;

- Качествени материали и дизайн.

Service GmbH
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/

YEE
Young Energy Europe

EUKI
European Climate Initiative

Онлайн регистрация за трети 
сезон на YEE 
през 2020 г.



Отбор

Любомир Герасимов (машинен инженер) 
Ментор: Любомир Герасимов (машинен 
инженер)

Проект

Адитивно производство (Additive Manufac-
turing)/ 3Д- принтиране в оптимизацията на 
процеса по изработка на форми, използва-
ни за производството на композитни части.
Спестявания от проекта

- 97% редуциране на количеството изхвър-
лен материал

- 61% по-малко CO2 емисии
Фирмата

Дронамикс ЕООД е българска стартираща 
компания в сферата на авиационната ло-
гистика.

Мисията ни в Дронамикс е демократизи-
рането на въздушното карго и намаляване 
на цената на доставките на товари в раз-
виващи се пазари. За да постигнем това, 
разработваме нов вид карго самолет- ком-
пактен, безпилотен, с висока ефективност 
на консумацията на гориво, наречен „Черен 
лебед“ (Black Swan). Самолетът може да 
транспортира 350 кг. товар на разстояние 
от над 2 500 км, на цена по- ниска с повече 
от 50% от тази на другите самолети и то ле-
тейки напълно автономно. „Черният лебед“ 
може да каца на къси и неасфалтирани
писти, което позволява полети от точка до 
точка при on demand и бърза доставка в 
един и същи ден дори до най-отдалечените 
места. 

Отбор

Пламен Киров (бизнес администратор)
Ани Иванчева (химик)
Ина Карова (Устойчиво енергийно разви-
тие, Устойчив транспорт и мобилност)
Даниела Костова (Енергийни обследвания и 
енергиен мениджмънт)
Петър Кисьов (Енергийни обследвания и 
енергиен мениджмънт)
Ментор: Милена Aгопян (Екологичен ме-
ниджмънт и моделиране)

Проект

Система за енергиен мониторинг и ме-
ниджмънт в Енергийна  Агенция – Пловдив
Описание на проекта

За да намали част от разходите си за 
електрическа енергия, „Енергийна Агенция 
– Пловдив“ въвежда система за енергиен 
мениджмънт и мониторинг в реално време. 
Системата съблюдава енергийното по-
требление на 10 работни станции, офисно 
оборудване, осветление и климатизация. 
Снабдена е с електронен интерфейс за ин-
дивидуално и автоматично управление на 
уредите и има възможност за определяне 
на режими на работа, например часове, в 
които осветлението да не е активно.
Спестявания от проекта

- 426 кг. CO2 годишно (2019 г.)
- 2 221 кг. CO2 годишно (2020 г.)
- 3 г. период на възвръщаемост
Фирмата

„Енергийна Агенция – Пловдив“ е науч-
но-изследователска организация, която 
разработва и реализира технически, еко-
логични и социални иновации в областта на 
ЕЕ и ВЕИ, енергийно ефективни инженерни 
решения, биогорива и материали. Занима-
ва се с енергийни и екологични анализи, 
управление на енергията в сгради, МСП и 
транспорт, развитие на устойчиви енер-
гийни общности и интелигентни градове, 
инвентаризации и мониторинг на вредни 
емисии, изпитване на биогорива, компост и 
биологични отпадъци.

Участвала е успешно в над 60 европейски 
проекта в международни консорциуми за 
разработване на нови продукти и услуги.

Отбор

Мартин Гънчевски (инженер техническа 
безопасност)
Асен Романов (техник производствени 
структури, ООС)
Любомир Георгиев (инженер електроник)
Димитър Димитров (инженер електроник)
Ментор: Йордан Неделчев (ръководител 
отдел БЗР и ООС)
Проект

Оптимизация на производството на сгъс-
тен въздух в „Либхер-Хаусгерете Марица“ 
ЕООД

Стъпки на проекта

Подробна оценка и анализ на моментното 
състояние на системата за производство 
на сгъстен въздух и нуждите на произ-
водството. Графично представяне на 
разходите в текущата система, анализ на 
възвръщаемостта на инвестицията след 
внедряване на нов компресор, спестявани-
ята на ел. енергия и CO2 емисии.
Спестявания от проекта

- 274 600 кВтч./год. спестена енергия
- 296,308 т. CO2 емисии годишно
- 1,7 г. период на възвръщаемост
Фирмата

„Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД е част 
от международния концерн „Либхер“. Фир-
мата e лидер в сектора за производство 
на бяла техника. От създаването си през 
2000 г. фирма „Либхер - Хаусгерете Мари-
ца“ ЕООД инвестира над 220 000 000 лв. в 
производствените си и логистични площи, в 
непрекъсната модернизация и разширение, 
в развитие и повишаване на квалификаци-
ята на персонала. Превъзходното качество 
и дизайн на продуктите се потвърждават 
постоянно от независими институции. До 
момента фирмата е отличавана 3 пъти с на-
градата „Инвеститор на годината”, а в рам-
ките на наградите Plus X Awards „Либхер“ 
постоянно се избира за „Специализирана 
търговска марка“. В завода на „Либхер“ 
до Пловдив работят над 1 900 сътрудници. 
Производството обхваща широка гама хла-
дилници и фризери с качество на световно 
ниво, които се ценят високо от клиентите на 
международните пазари.

Отбор

Жасмина Русева (експерт „Устойчиво раз-
витие“)
Ментор: Георги Базаджиев (експерт „Еко-
логия, устойчиво развитие и енергийна 
ефективност“)
Проект

Внедряване на филтриращи системи за 
питейна вода в централната офис сграда на 
„Овергаз“

Описание на проекта

Замяна на диспенсърните системи за пи-
тейна вода, разположени на над 20 места в 
централната офис сграда на Овергаз, както 
и пластмасовите бутилки минерална вода, 
предлагани по време на срещи и събития, 
с филтриращи системи със захранване от 
водопроводната мрежа. Проектът има за 
цел трайно преустановяване употребата 
на пластмасови изделия за еднократна 
употреба, намаляване на въглеродния от-
печатък, резултат от доставките на вода и 
повишаване качеството на питейната вода 
за служителите на компанията.

В дългосрочен план, при успешна реали-
зация и положителни резултати, ефектът 
може да бъде мултиплициран чрез въвеж-
дане на системите в офисите на компанията 
на територията на цялата страна.
Спестявания от проекта

- 10 800 # пластмасови бутилки от 0,5 л.
- 2,04 т. CO2 емисии годишно
- 4,7 мес. период на възвръщаемост
Фирмата

„Овергаз“ е най-голямата българска частна 
компания в областта на газовия сектор. 
Компанията е създадена през 1991 г. и до 
днес продължава да усвоява и внедрява 
иновативни технологии, нови производства 
и услуги в газовата индустрия. Основната 
цел е да предложи енергийна алтернатива 
и да направи природния газ достъпен за 
българските граждани. „Овергаз Мрежи“ 
АД изгражда и експлоатира газоразпре-
делителни мрежи на територията на 51 
общини в страната. Газоразпределителната 
мрежа, изградена от компанията, е дълга 
повече от 2 300 километра. Битовите клие-
нти на „Овергаз Мрежи“ са около 60 000 
домакинства. Индустриалните – повече 
от 3 300. Училищата, детските градини, 
болниците, домовете за социално слаби и 
възрастни хора, духовните домове, както и 
административните сгради, са над 2 000.

Отбор

Траян Танев (спортен организатор, супер-
вайзор)
Звонимир Тодоровски (служител)
Ментор: Весела Тончева-Шенк (управляващ 
директор) / (основател)

Проект

Премахване на продажба и употреба на 
пластмасови бутилки с вода и pvc чаши за 
еднократна употреба
Описание на проекта

Клиентите на SPARK Fitness & SPA пият 
вода само от еднократни пластмасови бу-
тилки или диспенсер за минерална вода, за 
който използват еднократни пластмасови 
чаши. За целта се инсталира система за 
филтриране на вода-електроактиватор с 
филтър-йонизатор, който има 6 степени 
на йонизация и 4 филтъра. Закупуване на 
машина за чиста трапезна вода - електро-
активатор „Ашбах-6“ с ново поколение 
филтри-йонизатори. Машината черпи вода 
от водопреносната мрежа, пречиства я от 
всички механични и химични замърсявания 
и я прави изключително качествена и вкус-
на, с pH по избор на клиента и допълни-
телно йонизиране за още по-здравословен 
ефект. Машината за вода се инсталира от 
лицензиран техник и се свързва директно с 
професионална кафемашина или с машина 
за производство на лед. Закупуване на 
един или два специални стъклени буркана 
с канелка, с които да се предоставят осве-
жаващи напитки.
Спестявания от проекта

- 2 808 кг./год. пластмасови бутилки от 0,5л. 
- 633,6 кг./год. пластмасови бутилки от 1,5л. 
- 1,104 т. CO2/ год. въглеродни емисии
- 2,25 т. CO2 емисии (изгаряне)
- 2,23 т. CO2 емисии (рециклиране)
- 7 мес. период на възвръщаемост
Фирмата

SPARK Fitness & SPA се управлява от фирма 
„Топ левъл спорт” ООД. Фирмата съществу-
ва от 2012 г. с основен предмет на дейност 
мениджмънт и управление на фитнес, спа и 
спортни центрове, с обучение по плуване на 
деца и възрастни, класове по йога, аероби-
ка и различни видове спортни активности, 
лагери, семинари и обучения. 

Постижения: първи Фитнес и СПА център 
в България с концепция за wellness, със 
соларни панели за затопляне на водата, 
който е в процес на сертифициране по DIN 
ISO 33961. Иновации: пречистване на вода-
та с морска сол вместо с хлор, чрез солна 
електролиза.

Дронамикс 
OOД

Енергийна Агенция - 
Пловдив

Либхер Хаусгерете Марица ЕООД
Овергаз Mрежи AД SPARK 

Fitness & SPASP     RK
F I T N E S S  &  S P AF I T N E S S & S P AI T N E S S & S

Energy Scouts в България 
за по-добра  ефективност

В рамките на инициативата EUKI , 
през 2018 г., 2019 г. и 2020 г., гер-
манските индустриално-търговски 
камари (AHK) в България, Гърция, 
Чехия и Унгария обучават Енергий-
ни Скаути.

Локация на фирмите-участници 
през 2018 г. ─ и 2019 г. ─

YEE-team към
AHK България




