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Какво управление на енргийният

отпечатък?

 Въглероден отпечатък е мярка за целия въглероден диоксид (CO2) и други емисии на 
парникови газове, причинени от човешката дейност. Това са емисиите от всички
пътувания, които са предприети, и цялата електроенергия при производството на 
всички продукти, които са консумирани. 

 Това се отнася за продуктите, които използваме. Жизненият цикъл на продукт 
започва с извличане на природни ресурси и производство на суровини. След това
събираме всички материали на етапа на производство. После продуктът се 
транспортира до потребителя и накрая, след като е изпълнил своето предназначение, 
потребителят го изхвърля. Всеки етап включва използване на енергия, транспорт и 
управление на отпадъците. Така че, за да получим истинския въглероден отпечатък
на нашите продукти, трябва да се вземат предвид всички тези етапи.

 За да избегнем най-лошите последици от изменението на климата, трябва да 
намалим годишния въглероден отпечатък на всеки човек на Земята до по-малко от 2 
тона до 2050 г.



Партньори:

Консорциума е съставен от 5 партньори, от 4 страни в Европейският съюз:

 SIGMA (TOURNIS SYMVOULEFTIKI EE), (Гърция) – Водещ партньор

 Търговско-промишлена палата – Враца, (България)

 E.G. EUGENE GLOBAL LTD, (Кипър)

 Изследователски център на университета В Пирея, (Гърция)

 ISQ (INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE), (Португалия)



Основни целеви групи:

Сектори към които насочен проект  строителство, химическа

промишленост, сектор храни и напитки, металообработваща

промишленост. 

 Собственици/мениджъри на МСП с до 100 служители и 

микропредприятия – фокусирайте се повече върху енергийно 

чувствителни МСП. 

 Лица, вземащи решения за управление на енергийните 

източници

 Професионалисти, мениджъри по околна среда

 Центрове за ПОО



Основна цел:

 Основната цел на проекта SMEnergy е да се даде възможност на 

собствениците и служителите на МСП да се образоват по темата за 

управление на енергийния отпечатък, чрез използване на цифрови съвременни 

инструменти и технологии.



Основни резултати от проекта:

 Методология за управление на енергийния

отпечатък

 Инструмент за самооценка за управление на 

енергийния отпечатък

 Обучителен курс за управление на енергийния

отпечатък

 Отворена образователна ресурсна платформа



Методология за управление на 

енергийния отпечатък

Методологията за управление на енергийния отпечатък

ще бъде основата, върху която ще бъдат останалите

резултати от проекта. Тя ще бъде изградена, така че едно

МСП да може да следва насочен и систематичен път по 

измерване и оптимизиране на своя енергиен отпечатък. В 

наши дни фирмите са в непрекъснато търсене на 

оптимизирането му не само от защото намалава

оперативните разходи, но и от гледна точка на 

социалната отговорност фирмите.



Инструмент за самооценка за 

управление на енергийния отпечатък

 Учудващо, но само 100 компании са отговорни за 71% от всички

глобални емисии на парникови газове. Нашите действия и избор на 

начин на живот имат известно въздействие върху околната среда. 

 Инструмента за самооценка е първата стъпка от процеса за 

управление на енергийният отпечатък, която едно МСП трябва да 

направи. 

 За това с инструмента за самооценка за управление на енергийния 

отпечатък се цели, всеки един представител на МСП да може да 

измери своя въглероден отпечатък. На база резултати от инструмента 

за самооценка ще бъдат дадени съвети как да се намали енергийния 

отпечатък на фирмата.



Обучителен курс за управление на 

енергийния отпечатък

 Първата стъпка за да се започне управление на енергийния отпечатък, е подходящ
курс за обучение, така че отоговарящият за това представител на фирма да 
придобие необходимата нова методология за управление на умения.

Въз основа на предварителни проучвания, са дефинирани следните теми:

 Въведение в управлението на енергийния отпечатък

 Концепции и принципи, които се прилагат за управлението на енергийния отпечатък
от МСП 

 Ползи от приемане на управление на енергийния отпечатък

 Трудности и бариери за МСП при приемане на процеси за управление на 
енергийния отпечатък и практики 

 Анализ на специфични предизвикателства за конкретни сектори на МСП (напр. 
строителство, дребно производство, хотелиерски сектор, и т.н.



Отворена образователна ресурсна 

платформа

 https://www.sm
energy-
project.eu/

https://www.smenergy-project.eu/
https://www.smenergy-project.eu/
https://www.smenergy-project.eu/


Търговско-промишлена палата -

Враца 

бул. Христо Ботев 24

3000 Враца, България

Тел.: +359 92 660271/+359 92 660273

И-мейл: cci-vr@cci-vratsa.org

Website: www.cci-vratsa.org

Благодаря за вниманието!
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