
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар „Енергийна ефективност, 

нормативна уредба и стандарти за енергиен 

мениджмънт” 
22 май 2014г. 
БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 3, зала 101 на НИГГГ 

Проект 
 

EURESP+ 
ENT/CIP/10/D/N02S00  
 

Европейска регионална 

платформа за екологични 

услуги 

Фондация 

ГИС - Трансфер Център 

Лектор: Соня Петкова 

http://www.gis-tc.org 



Наследник: проект EURESP (http://www.euresp.net) 

Консорциум 
1. Испания – COCIN (The Chamber of Commerce Cantabria) 
2. Германия – SEZ (Steibeis Europa Zentrum der Steinbeis Innovation) 
3. Италия – ASTER Science Technology Business 
4. Словакия – RAIC (Regional Advisory and Information Centre Presov) 
5. Полша – PRDF (Podlaska Regional Development Foundation) 
6. България – GIS-Transfer Center Foundation 
7. Естония – ECCI (Estonian Chamber of Commerce and Industry) 

Сектори 

металообработване химически, повърхностна обработка, електроника и 
електротехника, текстил, хартиен, производство и преработка на метали 

Продължителност: 24 месеца (ноември 2013г.) 



Цели 

Подпомагане на МСП от целевите сектори при оценка и управление на тяхната 
ефективност и екологичното им въздействие и подкрепа за внедряване на 
системи за управление като ISO14001 и EMAS. 
• Насърчаване и подобряване на координацията между  МСП и ESP в секторите. 
• Развитие на пазара на екологични услуги сред МСП. 
• Повишаване на капацитета на МСП. 
• Осигуряване на индивидуални решения за различни групи МСП с цел 

подобряване на конкурентноспособността им. 
• Устойчиво и „чисто“ развитие на МСП. 

Основни етапи на проекта, насочен  към МСП от целевите сектори: 
• Регионален анализ на секторите 
• Избор на ESP партньори (организации доставчици на екологични услуги) 
• Изграждане на платформа за трансфер на информация и знания 
• Информираност на МСП 
• Подпомагане на МСП чрез предоставяне на екологични услуги 
• Трансфер на добри практики 



EURESP+ 
Фондация ГИС-

Трансфер Център 

Бенефициенти 
МСП от секторите 
• металообработване 
• химически 
• повърхностна 

обработка 
• електроника и 

електротехника 
• текстил 

EURESP+ 
 

партньори 
ESP 



Резултати 

Оценка на екологичното въздействие 

Оценка на ресурсите и тяхната ефективност 

Оценка за замърсяване на почвите 

Анализ на секторите 

Избор на EEN, МСП и ESP 

http://gis-tc.org/projects/?pid=17 

http://euresp-plus.net/bg/esp 

3 МСП 

11 МСП 

7 МСП 

9 ESP 8 EEN 

Информираност 6 семинара работни срещи, участия EEN и др. 



Резултати 

Регламент REACH (2006/1907/ЕС) за за регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химични вещества 

Подготовка и/или внедряване на ISO14001 
(стандарт за изискванията към Системите за управление на 
околната среда), EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) 

15 МСП 

3 МСП – внедряване 1 МСП - сертифициране 

30 експерта семинар 5 материали консултации 



Резултати 

Екологична отговорност (Директива 2004/35/ЕС) 

Посещения на място и дистанционни консултации 

Обучение 

Материали 

Интегрален сертификат „екоспециалист“ 

Добри практики http://euresp-plus.net/bg/ot 

http://euresp-plus.net/bg/node/867 

Наръчник „Управление на екологичната отговорност“ 

Наръчник „Управление на ЕЕ“ http://euresp-plus.net/bg/ot 

http://gis-tc.org 

27 МСП 

32 МСП 31 док. 

Алманах по проекта http://euresp-plus.net/bg/ 





Трансфер на добри практики - Регионален анализ на секторите 
металообработване, химически, повърхностна обработка, електроника и електротехника, текстил 

(екологично въздействие и енергийна ефективност в МСП и политики за насърчаване на МСП)  

• Официални база данни и информация от национални и регионални източници 
• статистически данни 
• Въпросници МСП – 210/180 
• Въпросници регионални РИОСВ  
• Анонимно анкетиране и посещение на място 

компоненти на ок. среда, за които се контролира предприятието;   
установени нарушения; налични санкции; дадени предписания.  

Разпределение на МСП относно 
елементи на политика по 
отношение на околната среда   

Разпределение на МСП по сектори   

подходът 



Регионален анализ на секторите - Резултати 
металообработване, химически, повърхностна обработка, електроника и електротехника, текстил 

(екологично въздействие и енергийна ефективност в МСП и политики за насърчаване на МСП)  

• Спазване на нормите и законодателството  -  околна среда 
• Средна възраст на технологичното оборудване 10 – 20 г.  
• Административни пропуски 
• Няма щатни специалисти (33% - специалист ок. ср.) 
• Липса на сертифицирана СУОС 
• Наръчници 
• Избор на ESP 

Металообработване/повърхностна 
• При 26% - нива на емисии, 

надвишаващи нормите 
• В 11% от тях - нарушения, 

свързани с управлението на 
отпадъците  

• Около 4% - нарушения на 
нормите за опазване чистотата 
на водите 

Химически 
• Основен проблем - отделени 

емисии на замърсители във 
въздуха (18%) и водите (16%), 
които надхвърлят 
допустимите стойности 

• Само 4% - нарушения при 
управление на отпадъците.  



Регионален анализ на секторите – Резултатипо сектори 
металообработване, химически, повърхностна обработка, електроника и електротехника, текстил 

(екологично въздействие и енергийна ефективност в МСП и политики за насърчаване на МСП)  

Металообработване/повърхностна 
• При 26% - нива на емисии, надвишаващи 

нормите 
• В 11% от тях - нарушения, свързани с 

управлението на отпадъците  
• Около 4% - нарушения на нормите за опазване 

чистотата на водите 

Химически 
• Основен проблем - отделени 

емисии на замърсители във въздуха 
(18%) и водите (16%), които 
надхвърлят допустимите стойности 

• Само 4% - нарушения при 
управление на отпадъците.  

Електроника и електронни компоненти 
• 25% -  проблеми свързани с отделени вредни 

емисии във водите  
• 17% проблеми управление 

Текстил 
• въздействие на МСП върху атмосферния 

въздух (23%) и водите (18%).  
• Незначителни са проблеми – управление 

отпадъци 



Трансфер на добри практики 
„Самостоятелно управление на въздействието на МСП върху околната среда“  
  
реализирана в: 
• “Еврика” ЕООД, Ботевград – сектор повърхностна обработка 
• “Холобул” ООД, София – сектор електроника и електротехника 
• “Сивел” ЕООД, Добрич – сектор химическа промишленост 
• “Булмат” ООД, Добрич – сектор металообработване и повърхностна обработка 
• “Елпром-ET” АД, Добрич – сектор повърхностна обработка 
• “ЗАВН-Добрич” АД, Добрич - сектор повърхностна обработка 
• “Акумпласт” АД, Добрич – сектор химическа промишленост 

Семинари, работни срещи 

МСП, посещение на място 



„Самостоятелно управление на въздействието на МСП върху околната среда“  
подходът 
  
Методология Ecomapping© - разработена от г-н Хайц Вернер-Енгел 
(анализ на екологични проблеми и разработването на неформални системи за управление по околна среда) 

Призната в цял свят, както и от Европейската комисия, като основен елемент от изграждането на 
по-формални системи за управление по околна среда като ISO 14001 и европейскатa EMAS.  

  
Подходът Ecomapping© 
• Посещение на място,  
• Анкетиране на служителите и  
• Ръководството, анализ на материалните потоци (вода, енергия , суровини и др.) 
  Ползи за МСП 
• Повишаване на информираността  
• Разбиране на значимостта  на прилагането на EMАS, ISO и други системи за управление 

на екологичните аспекти в МСП; 
• Разработване и внедряване на неформална система за управление на екологичните 

аспекти; 
• По-добро разбиране на най-важните екологични въпроси в организацията; 
• Разбиране на ползите и интерес за стартиране на процеса на разработване на програма 

за опазване на околната среда и за изграждане на капацитет на служителите 



ползи 
„Самостоятелно управление на въздействието на МСП върху околната среда“  
  
Ползи за МСП 
• Повишаване на информираността  
• Разбиране на значимостта  на прилагането на EMАS, ISO и други системи за управление 

на екологичните аспекти в МСП; 
• Разработване и внедряване на неформална система за управление на екологичните 

аспекти; 
• По-добро разбиране на най-важните екологични въпроси в организацията; 
• Разбиране на ползите и интерес за стартиране на процеса на разработване на програма 

за опазване на околната среда и за изграждане на капацитет на служителите 

Резултат: ясна представа за екологичните проблеми и резултатност на едно 
предприятие, съответно и за повишаване на информираността на управителите и 
служителите относно най-значителните екологични аспекти от дейността на 
предприятието. Получената по този начин информация е достатъчна и за 
предоставянето на адекватни съвети за намаляване  на екологичното въздействие и 
предприемане на по-нататъшни дейности за неговото устойчиво управление.  



конкретни резултати 
„Самостоятелно управление на въздействието на МСП върху околната среда“ 
  • Общо потребление на суровини и ресурси (оптимизация или прахосничество?): 85% определят 

политиката на фирмата в това отношение като относително добра или добра; 10% - като лоша и 5% като 
много лоша. 

• Източници и потребление на енергия (пестене или разхищение?): 75% определят политиката на фирмата 
в това отношение като относително добра или добра; 20% - като лоша; 5% – като много лоша.  

• Потребление на вода и управление на отпадъчните води: 75% определят политиката на фирмата в това 
отношение като относително добра или добра; 10% – като лоша; 15% – като много лоша.  

• Превенция и намаляване на отпадъчния поток: 5% определят политиката на фирмата в това отношение 
като много добра; 90% - като относително добра или добра; 5%  – като лоша.  

• Практика на разделно събиране на отпадъци и рециклиране: 75% смятат тази практика във фирмата за 
относително добра или добра; 10% – за лоша; 15% – за много лоша.  

• Замърсяване на атмосферния въздух: 10% определят политиката на фирмата в това отношение като 
много добра; 50% - като относително добра или добра; 20%  – като лоша; 20%  – като много лоша.  

• Качество на въздуха в работните помещения: 30% смятат, че качеството е лошо; 20% – че е много лошо; 
50%  го приемат като относително добро или добро.  

• Здравословни и безопасни ъсловия на работното място: 70% смятат, че  условията са добри или 
относително добри; 25% - че са лоши, 5% - че са много лоши. 

• Намаляване и контрол на шума и вибрациите: 50% определят политиката на фирмата в това отношение 
като относително добра или добра; 30% - като лоша; 15% - като много лоша, а 5% - като много добра. 

• Правилно складиране на продукти:  70% смятат, че  политиката на фирмата по тази точка е добра или 
относително добра; 20% - че е лоша; 5% - че е много лоша; 5% - че е много добра. 



Трансфер на добри практики 
“Екологична микровълнова алтернатива за безопасно третиране на опасни 
отпадъци” 
  
Иноватор: Носител на иновативната идея е “АМК” ЕООД (www.amk-drives.bg), 
която е провела и цялостният процес по проучване и защита на интелектуалната 
собственост, изпитания и внедряване на технологичта в практиката. 

http://www.amk-drives.bg/
http://www.amk-drives.bg/
http://www.amk-drives.bg/
http://www.amk-drives.bg/
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технологията 
“Екологична микровълнова алтернатива за безопасно третиране на опасни отпадъци” 

  

Снимков материал: АМК ЕООД 

• Устройството е проектирано за термична 
дезинфекция на инфекциозни влажни 
и/или сухи отпадъци, течности и др.  

• Обработката протича при използване на 
микровълнова енергия след добавяне на 
вода.  

• За събиране и дезинфекция се използват 
специални устойчиви торби и 
контейнери.  

• Процесът се характеризира с висока 
ефективност дори при затворени и кухи 
форми, постигната чрез равномерното 
нагряване както на повърхността, така и 
вътре в телата.  



ползи 
“Екологична микровълнова алтернатива за безопасно третиране на опасни отпадъци” 

  

• Намаляване на оперативни разходи по третиране на опасните отпадъци посредством: 
• Ниска цена на консумативите; 
• Многократна употреба на контейнера; 
• Изключено външно подаване на пара; 
• Изключени транспортни разходи заради наличие на вътреболнична дезинфекция /спазване 

на принципа in situ/ 
• Нулев разход на допълнителни химически средства за обеззаразяване на самите контейнер 
 

• Висока ефективност на процеса дори при затворени и кухи форми, постигната чрез 
равномерното нагряване както на повърхността, така и вътре в телата.  

 
• Минимален риск от заразяване на контактния персонал. Многофункционалността на 

контейнера /събиране, транспортиране и обработка на отпадъците/ елиминира 
рисковете от инфекция, характерни за ръчните манипулации.  

 
• Предотвратяват се рисковете, свързани с транспортирането на опасни медицински 

отпадъци извън болничните заведения и лаборатории. Остатъчните продукти имат 
същите характеристики на безопасност като битовите отпадъци.  



Благодаря за Вашето Внимание! 

Фондация „ГИС-Трансфер Център“ 
1113 София 
ул. "Акад. Г. Бончев", блок 4 
т: 02 870 6264 
ф: 02 870 7498 
м: 0882 909 100  или 0882 909 105 
e: office@gis-tc.org, res-ee@gis-tc.org          
www.gis-tc.org 
 

За EURESP+ 
http://gis-tc.org/projects/?pid=17 
 

http://euresp-plus.net 
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