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Често прилагани ЕЕ мерки в МСП 
 Повишаване на енергийните характеристики на 

производствените помещения: 
• Полагане на топлоизолация; 
• Подмяна на дограма; 
• Модернизация на осветителна система; 
• Подобряване на ефективността на системите за поддържане на 

микроклимат 

 Въвеждане на високопроизводително и енергийно ефективно 
технологично оборудване; 

 Въвеждане на енергийно-ефективно вътрешнозаводско 
транспортно оборудване 

 Оптимизация на електрическа система 
 



Въведение 
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Често прилагани ВЕИ в МСП 
 Въвеждане на соларни системи за производството на гореща 

вода за технологични и битови нужди; 
 Въвеждане на системи за комбинирано производство на 

енергия (когенерационни инсталации); 
 Въвеждане на котли на биомаса; 
 Въвеждане на термопомпени системи;  
 Въвеждане на фотоволтаични системи. 



Добри практики при повишаване на енергийните 
характеристики на производствени сгради 
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Въвеждане на Топлоизолация на производствено хале 
Частно индустриално предприятие се свърза с “Енкон Сървисис” ООД с 
предложение на проект за подобряване на енергийната ефективност.  
Извършеният енергиен одит показа: 
• високите разходи за енергия се дължат на липсата на изолация на външните 

стени и покрива и на старата дограма на прозорците и вратите.  
Предложени подобрения от страна на “Енкон Сървисис”: 
• Минимизиране на загубите на чрез изолация на покрива и стените и 

поставяне на алуминиева дограма. 
 



Добри практики при повишаване на енергийните 
характеристики на производствени сгради 
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 Размер на инвестицията: 163 992 евро 

 Период на изплащане на инвестицията: 6.2 години 

 Постигнати резултати: 
 Разходите за енергия са намалени с 37.5% или над 40 000 евро на 

година; 
 По-добри условия на труд в производствената база; 
 Намаление на емисиите на въглероден диоксид от 1 751t за периода 

на изплащане на инвестицията 



Добри практики при въвеждане на енергоефективно 
технологично оборудване 
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 Базова линия 

Годишната консумация на енергия от линията за 
производство на листов материал възлиза на 

2 509 613 kWh/год. 

 Предложена мярка 
 Повишаване на производителността; 
 Понижаване на енергоемкостта. 



Добри практики при въвеждане на 
енергоефективно технологично оборудване 
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Производителност на линията: 7 812 km/год. 

Обща год. консумация на ел. енергия от старата 
линия: 559 986 kWh/год. 

Обща год. консумация на ел. енергия от старата 
линия при повишено производство: 867 075 
kWh/год. 

Годишен разход на природен газ подготовка на 
битума: 209 525 Nm3/год. 

Годишен разход на природен газ подготовка на 
битума при повишена продукция: 324 425 
Nm3/год. 

Годишен разход на природен газ подготовка на 
битума: 1 949 627 kWh/год. 

Годишен разход на природен газ подготовка на 
битума при повишена продукция: 3 018 778 
kWh/год. 

Специфичен разход на енергия: 321,25 kWh/km 

Годишни разходи за експлоатация и поддръжка: 
145 385 лв./год. 

Годишни разходи за експлоатация и поддръжка 
при повишена продукция: 225 112 лв./год. 

Генерирани CO2 емисии: 852,5 t 

Генерирани CO2 емисии при повишена 
продукция: 1 319,9 t 

Производителност на линията: 12 096 km/год. 

Обща год. консумация на ел. енергия от 
предложената машина: 444 318 kWh/год. 

 

 

Годишен разход на природен газ подготовка на 
битума: 209 525 Nm3/год. 

 

 

Годишен разход на природен газ подготовка на 
битума: 1 949 627 kWh/год. 

 

 

 

Специфичен разход на енергия: 197,9 kWh/km 

Годишни разходи за експлоатация и поддръжка 
при повишена продукция: 98 475 лв./год. 

 

 

Генерирани CO2 емисии: 757,7 t 

 

 

Спестявания 
Инвестиции  Срок на 

откупуване  Живот 
Енергийни Неенергийни Общо 

лв./год. лв./год. лв./год. лв. год. год. 
91 090 731 437 822 527 2 566 000 3,1 20 

 



Добри практики при въвеждане на система за 
комбинирано производство на енергия 
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 Базова линия -  три броя сшулни за сушене на кори за яйца 

Годишната консумация на енергия (топлинна и 
електрическа) от сушилните 

7 072 846 kWh/год. 

 Предложена мярка 
 Въвеждане на когенерационна инсталация с газова турбина – 

инсталирана ел. мощност от 600 kW и топлинна мощност – 800 kW. 



Добри практики при въвеждане на система за 
комбинирано производство на енергия 
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Годишна консумация на ел. енергия: 2 520 000 kWh/год. 
Годишна консумация на топлинна енергия: 4 552 846 
kWh/год. 
Годишна консумация на природен газ: 489 хил. Nm3/год. 
  
Годишна консумация на енергия (Еin) 7 072 846 kWh/год. 
  
Годишно количество произведена продукция:  
 (Nin) 29 400 хил. бр./год. 
  
Годишна консумация на ел. енергия при повишено 
производство: 4 147 200 kWh/год. 
Годишна консумация на топлинна енергия при повишено 
производство: 7 492 683 kWh/год. 
  
Обща годишна консумация на енергия при повишено 
производство: 11 639 883 kWh/год. 
  
Годишни количество въглеродни емисии: 2 984 tCO2/год. 
Годишни количество въглеродни емисии при повишено 
производство: 4 910 tCO2/год. 
  
Специфичен разход на енергия: 240,6 kWh/хил. бр. 
  
Разходи за експлоатация и поддръжка: 5 200 лв./год. 

Годишна консумация на ел. енергия: 2 903 040 kWh/год. 
Годишна консумация на топлинна енергия: 3 949 714 
kWh/год. 
Годишна консумация на природен газ: 921 хил. Nm3/год. 
  
Годишна консумация на енергия: (Еexp) 6 852 754 kWh/год. 
  
Годишно количество произведена продукция:    (Nexp) 
48 384 хил. бр./год. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Годишни количество въглеродни емисии: 1 384 tCO2/год. 
  
  
  
Специфичен разход на енергия: 141,6 kWh/хил. бр. 
Разходи за експлоатация и поддръжка: 3 426 лв./год. 

Спестявания 

Инвестиции  Срок на 
откупуване  Живот 

Енергийни Неенергийни Общо 

лв./год. лв./год. лв./год. лв. год. год. 
666 802 1 774 668 575 1 489 231 2,23 20 



Добри практики при смяна на горивна база 
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Внедряване на котел с биомаса 
Предприятие, произвеждащо биогорива, получи финансиране за свой проект за котел с 
възобновяемо гориво (биомаса).  

Същност на проекта: 
- Проектът включва инсталация на парен котел на биомаса, използващ слама като гориво 
на площадката на предприятието. Този единичен котел на биомаса замества действащите 
досега два мазутни котела.  

Размер на инвестицията: 2,428,626 евро 
 

Период на изплащане на инвестицията: 1.3 год. 
Постигнати резултати: 
- Намалени разходи за мазут с 2,026,748 евро годишно; 
- Спестени общи разходи за 1,400,000 евро годишно; 
- Намаление на емисиите на въглероден диоксид от 115,000 тона 



доц. д-р инж. Ангел Терзиев 

Гл. инж. ЕнКон Сървисис ООД 
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Благодаря за Вашето внимание! 

“Where is a will, there is a way!” 


