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Изявление за подкрепа на Глобалния договор от EVN България

ЕВН България ЕАД е член на Глобалния договор на ООН от месец август 2010 г. и съучредител на Българската 

мрежа на Глобалния договор от месец август 2010 г. Дружеството е част от голямото семейство на EVN AG – 

водеща австрийска компания с централа в най-голямата австрийска федерална провинция – Долна Австрия.

EVN България е компания със социално отговорно поведение към обществото. Дългосрочното ни същест-

вуване изисква от нас високи постижения, компетентност и надеждност, за да осигурим удовлетвореност на 

нашите клиенти и партньори. Това ни гарантира устойчив успех и ни мотивира да бъдем водеща компания, 

като даваме своя принос за утвърждаване на ценности и позитивна фирмена култура.

Дружеството напълно споделя и подкрепя 10-те принципа на Глобалния договор по отношение на правата  

на човека, трудовите норми, околната среда и антикорупцията. Поели сме ангажимента да направим Глобал-

ния договор и неговите принципи част от нашата стратегия, култура и ежедневни фирмени задължения.  

EVN България полага необходимите усилия да направи съпричастни и да привлече към инициативата всички 

свои сътрудници, партньори и доставчици.

Корпоративната социална отговорност на EVN България е насочена към постигане на обществени, икономи-

чески и екологични практики, които надхвърлят нормативните изисквания и които се осъществяват в диалог с 

всички заинтересовани страни. Дружеството реализира политика, насочена към грижа за работещите и анга-

жираност към проблемите, свързани с екологията и общността, в която компанията развива своята дейност.

Споделяме концепцията за устойчиво управление и се стремим към едновременно съблюдаване на техноло-

гични, икономически, екологични и социални аспекти. Приоритет в работата ни е балансът на интересите на 

всички, които са обвързани с дружеството, прозрачност и готовност за диалог.

В духа на високата отговорност, свързана с нашата работа, ние си поставяме амбициозни стандарти на по-

ведение. Да работим с модерни и високоефективни технологии, отговорно отношение към околната среда, 

ангажимент към обществото и развитие на човешките ресурси.
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Права на човека

Харта на Групата EVN България

Нашата визия

Като компания, предлагаща енергийни услуги в унисон с околната среда, ние отговаряме за ежедневните 

потребности на клиентите ни и чрез нашата надеждна и висококачествена работа допринасяме трайно за 

подобряване на жизнения стандарт.

Нашата мисия

Ние създаваме ценности, като чрез своята отговорност и висока икономическа ефективност осигуряваме 

дългосрочния успех на нашата група. На тази основа ние предлагаме на клиентите си качествени услуги, на 

акционерите ни – устойчиво финансово развитие, а на нашите сътрудници – атрактивни условия на труд.

Нашите ценности

За нашата дейност и управление на групата са в сила взискателни принципи за висока отговорност към 

всекидневните ни задачи. За нас е присъщо най-старателното следване на етичните принципи и всички 

законови предписания.

Ние заставаме зад концепцията за устойчиво управление на предприятието и в този смисъл се стремим 

към хармонично съблюдаване на икономическите, екологични и социални гледни точки. Наше правило е 

адекватното балансиране на желанията на всички заинтересовани в дружеството.

Икономическата отговорност за дългосрочно съществуване на нашата група изисква от нас върхови 

постижения. Високата компетентност и надеждност осигуряват удовлетвореност за нашите клиенти и 

партньори. Те от своя страна ни осигуряват устойчив успех.

Нашата отговорност за околната среда реализираме чрез възможно най-голямо щадене на ресурсите, 

минимизиране на вредните емисии и насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници. 

Постоянната иновация и повишаване на ефективността при нас са решаващи.

Социалната отговорност ние приемаме по различни начини. Грижата за благополучието на сътрудниците 

ни, справедливото възнаграждение и оформянето на позитивна фирмена култура, повлияна от откри-

тост, лоялност и взаимен респект, са от значение за нас. Голямо значение отдаваме и на това дейността 

ни да е в услуга на човека и да сме премерено позиционирани в обществото. Всичко това включва про-

зрачност и готов-ност за диалог както в рамките на дружеството, така и извън него.

През лятото на 2017 г. за 12-та поредна година се прове-

де стажантската програма на EVN България „Младежи с 

бъдеще“. Тя дава възможност на младежи от технически 

и икономически специалности от различни висши учебни 

заведения да работят в дружеството през летните месеци 

и да придобият опит, който би бил от значителна полза за 

тяхната бъдеща професионална реализация. Всяка година 

програмата се радва на силен интерес от страна на студен-

тите. През 2017 г. бяха получени близо 1100 кандидатури. 

След процедура по избор общо 49 студенти бяха одобрени 

и имаха възможност да проведат стаж в дружеството. 

„Младежи с бъдеще“
Стажантска програма

За трите месеца на програмата през юли, август и септем-

ври стажантите имаха възможност да се запознаят отблизо 

с дейността на ЕVN България като водещо енергийно и ин-

фраструктурно предприятие в българската икономика. Ста-

жантите участваха активно в работата на организационните 

единици на компанията. Всеки един от тях проведе стажа 

си под персоналното ръководство и съвети на ментори – 

експерти от съответната професионална сфера.

Групата „Младежи с бъдеще“ 2017 посети новата модерна  
когенерационна централа на EVN в Пловдив.
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През 2017 г. EVN България продължи последователната си 

политика на сътрудничество с висши учебни заведения с 

цел повишаване на практическите познания на студентите 

и обмяна на опит. Традиционно добри взаимоотношение 

дружеството поддържа с четири български университета:

•	Бургаски свободен университет

•	Технически университет – София

•	Технически университет – София, Филиал Пловдив

•	Университет по хранителни технологии – Пловдив.

В рамките на тези двустранни сътрудничества EVN инициира 

посещения на студенти на обекти на дружеството, които 

представляват интерес за бъдещите професионалисти и 

обогатяват техните знания. През 2017 г. общо 30 студенти 

от технически специалности в областта на топлотехниката 

и топлоенергетиката имаха възможност да посетят техни-

ческите съоръжения на EVN България и да се запознаят на 

живо с работата на високотехнологични и сложни системи, 

както и да зададат своите въпроси към експерти от друже-

ството.

През 2017 г. беше продължена дългогодишната традиция 

ученици от Професионална гимназия по електротехника и 

електроника (ПГЕЕ) – Пловдив да провеждат практика в EVN 

България. В резултат на това сътрудничество ученици от 

11-ти клас на специалност „Електрообзавеждане на про-

изводството“ в ПГЕЕ – Пловдив започнаха практика в ЕVN, 

като тази година освен в техническите звена на компанията 

в Пловдив, учениците от близкия град Стамболийски имаха 

възможността да изкарат практиката си и в тамошното звено 

на компанията. Практиката протича в условията на реална 

работа среда. Учебният план е разработен от експерти на 

дружеството съобразно спецификата на дейността в EVN 

България и потребностите на учениците.

EVN България продължава да разширява сътрудничеството 

си с ПГЕЕ – Пловдив. През октомври 2017 г. за учениците 

от два класа компанията  организира съвместно посещение 

на трансформаторната работилница на компанията, където 

учениците и техните преподаватели се запознаха с дейности-

те отблизо.

Следвайки стремежа на дружеството да си партнира с учебни 

заведения с профилирани кадри, през 2017 г. EVN България 

се включи в проекта за дуално обучение на Стопанска кама-

ра Австрия в България и сключи съвместен договор с Про-

фесионална техническа гимназия „Иван Райнов“ гр. Ямбол. 

За първа година ученици от 9-ти клас  се включиха в дуална 

форма на обучение по специалност „Електрообзавеждане на 

производството“ за професия „Електротехник“. Програмата 

ЕVN България се включи в инициатива Ден на отворените 

врати, която се организира от Министерството на образова-

нието и науката (МОН) в рамките на Европейската седмица 

на професионалните умения през ноември 2017 г. В тази 

връзка на 23 ноември 2017 г. 11 от техническите звена на 

компанията в различни градове в Югоизточна България 

отвориха врати за посетители. Над 90 души се възползва-

Сътрудничество с университети В подкрепа на учениците 

Ден на отворените врати 

След церемонията директорът на филиала – проф. д-р инж. Въльо Николов, удостои EVN България с почетна грамота и медал по 
повод 30-годишния юбилей на филиала и приноса на компанията за неговото развитие и утвърждаване.

Представители на EVN България бяха сред официалните 

гости на дипломирането на випуск 2016 във Факултета  

по електроника и автоматика в Технически университет 

София – Филиал Пловдив. Компанията награди общо  

26 младежи – първенците на випуска, както и отличниците 

на випуска магистри и бакалаври от специалностите Елек-

тротехника и Компютърни системи и технологии във факул-

тета. Церемонията се състоя на 17 март 2017 г. в аулата на 

ТУ София – Филиал Пловдив. Към абсолвентите, показали 

отлични знания, EVN България отправи и покана да участват 

в лятната програма за стаж в компанията, без да минават 

предварителната фаза със селекция на кандидатури. 

на Стопанска камара Австрия е под надслов  „Готов ли си да 

„изучиш практиката“?“. Учениците от тази паралелка имат 

възможност в 11-ти и 12-ти клас паралелно с теоретичното 

си обучение да усвоят спецификите на дадената професия 

в реална работна среда. Наред с това те ще трупат трудов 

стаж и ще получават трудово възнаграждение за времето 

на практическото си обучение. За най-добрите ученици има 

предвидени и стипендии през цялото време на обучение.

EVN България вече има опит в осъществяването на таки-

ва проекти. През 2016 г. такова сътрудничество имаше по 

българо-швейцарската програма „Домино“, когато EVN 

България подписа споразумение с Професионална гимна-

зия по механоелектротехника и електроника в град Бургас. 

Компанията сключи трудов договор за обучение чрез работа 

с ученици от 11-ти клас в специалност „Електрообзавеждане 

на производството“ за професията „Електротехник“ за срок 

от две години. Учениците работят по един ден всяка седмица 

в регионалните звена за техническа поддръжка на мрежата в 

Бургас под надзора на специално обучени сътрудници на EVN 

България. Трима от тях бяха избрани и участваха в лятната 

стажантска програма на EVN България „Младежи с бъдеще 

2017“.

Дуалната форма на обучение е относително нова и непозна-

та в България. EVN подкрепя и вярва в дългосрочните ползи 

от тази форма на обучение, която вече е доказала своите 

предимства за обществото и бизнеса в редица европейски 

страни.

в EVN България

ха от възможността и се запознаха отблизо с дейността на 

електромонтьорите и проектантите в EVN България. Инициа-

тивата има за цел засилване на общественото внимание към 

значимостта на професионалното образование в сферата на 

електротехниката и превръщането му в привлекателен избор 

за младите хора.

Права на човека
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През учебната 2017/18 г. EVN България за девета поредна го-

дина започна обучение на ученици в разумно използване на 

енергийните ресурси и опазване на природата. EVN България 

организира „енергийни уроци” във всички 9 администра-

тивни области в Югоизточна България, които се обслужват 

от EVN – Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, 

Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. През 2017/18 г. 

програмата включва обучения за общо над 12 000 ученици 

от 545 паралелки от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас в 57 училища. С 

цел програмата да бъде още по-достъпна и разбираема за 

учениците специални нарисувани герои помагат на децата: 

светулката Иви и зайчето Енчо. Затова и пълното наимено-

вание на инициативата е „Часът на Иви и Енчо. Занимателни 

обучения за енергия и екология“.

Дебют във Фейсбук 

През 2017 г. двамата училищни герои Иви и Енчо завоюваха 

ново поле – в социалната мрежа Фейсбук те откриха своя 

страница на адрес: https://www.facebook.com/IviEncho. 
Страницата е отворена и публична, така че всеки може да 

я разгледа, да хареса, сподели или оцени инициативата, да 

пише коментари, да изпраща снимки по темата и да отбеляз-

ва Иви и Енчо в своите фейсбук публикации.

Инициатива „Часът на Иви и Енчо.

Иви и Енчо предлагат на децата интересни енергийни съвети 

и любопитни начини за разумно използване на енергията. 

Занимателните уроци „Часът на Иви и Енчо” се провеждат 

от преподавателите в 4 учебни часа през годината в часа 

на класа. За целите на обучението дружеството разработва 

и безвъзмездно предоставя одобрените от Министерство 

на образованието и науката (МОН) материали, полезни и 

занимателни подаръци за учениците и класа. Инициативата 

на EVN България е одобрена от МОН и се осъществява в 

партньорство с регионалните инспекторати по образование. 

EVN България стартира обученията по енергийна ефектив-

ност в училищата през 2009 г., като до края на учебна година 

2017/18 общо 28 100 ученици ще са преминали обучения за 

разумно използване на природните ресурси. 

На 26 април 2017 г. EVN България награди НУ „Христо Ботев“ 
в гр. Пловдив с „Класна стая на открито“. Училището зае 
първо място в конкурса за макет „Екоград“ през УГ 2015 / 16. 
Лентата прерязаха Робърт Дик, регионален мениджър на  
EVN България, Иван Пенев – директор на училището, Мария 
Нещерева – ръководител на класа-победител и Ральо Ралев – 
кмет на район Северен, общ. Пловдив (отляво надясно).

Победителите от първите три 
места в конкурса на Иви и Енчо 
за макет „Екоград“ през учебна 
година 2016/17 посетиха мо-
дерната когенерация на EVN в 
Пловдив на 26 май 2017 г. 

Занимателни обучения за енергия и екология“

1-во място. В конкурса „Екоград“ през УГ 2017 / 18 най-много  
точки на журито събра макетът на ОУ „Христо Ботев“ с. Енина  
(общ. Казанлък).

2-ро място. СОУ „Железник“ гр. Стара Загора.

3-то място. НУ „Димитър Благоев“ гр. Стара Загора.

Права на човека

Конкурсът на Иви и Енчо 

За да разнообрази енергийните уроци за децата в Югоизточ-

на България, EVN България организира различни конкурси с 

награди за участниците всяка учебна година. В зависимост 

от възрастта, учениците под различна форма претворяват 

своето виждане за разумно използване на енергията.

В края на УГ 2016/17 година компанията за трета поредна го-

дина проведе конкурс за изработване на макет, посветен на 

тема „Екологичен град“. Първото място в конкурса спечелиха 

четвъртокласниците от ОУ „Братя Миладинови“ гр. Бургас, 

второ място – връстниците им от СОУ „Княз Борис Първи“ 

 с. Старцево (община Златоград, област Смолян), а трето 

място заеха децата от 4 клас на ОУ „Хр. Смирненски“  

гр. Раковски. Всички участници в конкурса получиха поощри-

телни награди. Бургаското училище, спечелило първо място, 

беше наградено с модерно интерактивно табло за обучения.
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През 2017 г. се реализира третото издание на корпоративна-

та програма „EVN за България“. Тя отново подкрепи инициа-

тивността на сътрудниците, които вече доказаха своя хъс да 

правят добро по време на първото издание на програмата 

през 2015 г.

Доброволците бяха наречени „Добряци“, защото доброто 

сърце е достатъчно, за да помогнеш и зарадваш хората 

около теб. От стартирането на доброволчеството до края 

на 2017 г. общо 770 Добряци осъществиха 104 акции на 

лицензионната територия на EVN, посвещавайки над 6000 

човекочаса безкористен труд.

Само през 2017 г., в периода от март до декември, 350 

сътрудници се включиха активно в доброволческата дейност. 

В резултат бяха осъществени общо 44 акции по идея на 

сътрудници на EVN България в 32 населени места в 9 области 

в страната: Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, 

Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Бенефициенти бяха 

През 2016 г. програмата подкрепи четири външни общест-

вено значими проекта с екологично значение: два в Пло-

вдив и по един в Казанлък и Смолян. Проектите спечелиха 

финансиране след процедура по селекция измежду 77 кан-

дидатури по предварително разработен каталог с критерии. 

През 2018 г. предстои EVN България отново да финансира 

външни проекти със социална значимост, преминали през 

селекционна фаза.

EVN за България Трудови норми

През 2011 EVN България въведе модел на „плаващо“ (или 

още „гъвкаво“) работно време в административните отдели 

на дружествата в Пловдив. Вследствие на добрите резултати 

година по-късно същият модел беше въведен и за сътруд-

ниците, работещи в клиентските центрове на компанията 

в останалите градове в Югоизточна България. Моделът се 

прилага успешно и през 2017 г. 

Този модел на организация на работното време е заимстван 

от концерна EVN AG, където гъвкавото работно време успеш-

но се прилага от години. Според модела в рамките на осем-

часовия работен ден се определя период на задължително 

EVN Академия. Превръщаме енергията 
в знания

EVN Академия е специализираното звено в EVN България, 

което координира всички вътрешни и външни квалифика-

ционни мероприятия на дружеството. Визията на EVN Акаде-

мия е свързана с целенасочено и дългосрочно покачване на 

уменията и знанията на сътрудниците. 

Акцент в учебната програма на EVN Академия за 2017 г. бяха 

обученията за ефективно провеждане на срещи, писме-

на комуникация, икономика за неикономисти, техника за 

неинженери, право за неюристи, либерализиран пазар и др. 

Основната цел на семинарите е да се развият ръководни и 

специализирани компетенции.

Академията предлага на сътрудниците и вътрешна корпора-

тивна библиотека с професионална литература. Въз основа 

на създаден регистър от заглавия сътрудниците на ЕVN 

Модел „Плаващо работно време“

Обучение и квалификация 

присъствие на сътрудниците на работното място, като през 

останалото време всеки служител има възможност сам да 

организира работното си време в съответствие с конкретните 

си задачи и проекти. По този начин на сътрудниците се пре-

доставя не просто свободата да управляват сами работното 

си време, но и им се гласува доверие, което се е доказало 

във времето като сериозна предпоставка за по-хармонично 

отношение между фирмените и личните интереси, по-ниски-

те нива на стрес от работните ангажименти и повишаване на 

ефективността на сътрудниците. 

България могат да заявяват и използват тези издания, които 

представлява интерес за тях и подпомагат професионалната 

им експертиза и развитие.

През 2017 г. EVN Академия организира 475 обучения  
за сътрудниците.

Обновихме Социален учебно-професионален център 
в с. Бара, общ. Поморие. 

Освежихме Център за деца, лишени от родителски грижи 
в с. Нареченски бани, общ. Асеновград.

Изградихме кът за отдих до река Арда, общ. Маджарово.

центрове за деца и възрастни хора в неравностойно положе-

ние, обществени терени, детски градини, училища, детски 

спортни центрове, читалище, жп гара-музей, неправител-

ствени организации.
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Тренировъчен полигон

През 2014 г. EVN изгради тренировъчен полигон за работа 

по електроразпределителната мрежа в реални условия. 

Полигонът представлява разширена и модернизирана версия 

на предишния обучителен център на дружеството. Съоръ-

жението е изградено в град Стара Загора, чието централно 

местоположение в Югоизточна България улеснява трениро-

въчния процес и гарантира еднакво качество на обучение 

както на сътрудниците на компанията, така и на служителите 

на фирми-подизпълнители, на които EVN възлага дейности 

по поддръжка на мрежата.

Обученията на полигона се водят от квалифицирани инструк-

тори и електромонтьори от аварийните групи на EVN Бълга-

рия. На полигона е създадена реална работна обстановка с 

всички съоръжения на мрежи за средно и ниско напрежение, 

които се обслужват от дружеството.

От старта на функционирането на тренировъчния полигон до 

края на 2017 г. са обучени над 880 сътрудници.

Видео уроци

През 2017 г. EVN обогати обученията на електромонтьорите 

с мащабен и важен за цялото дружество проект – поредица 

от кратки филми, които проследяват реда на  действие и 

всички мерки за безопасност, които трябва да се спазват, за 

да се запази високото ниво на качество и професионализъм 

при изпълнение на работните задачи.

Отделните серии показват най-често срещаните ситуации в 

работата на електромонтьорите като подмяна на електромер 

при работа под напрежение, монтаж на токова клема на 

изолирана мрежа и др. Кадрите са заснети на няколко места: 

в реални условия – в село Ракитница (общ. Стара Загора) и 

в местност до гр. Стара Загора, на учебния полигон на EVN 

и в диспечерската зала на компанията в Пловдив. В сним-

ките участваха сътрудници от EVN България в зависимост от 

темата на серията. EVN Филмите за безопасност и качество 

придружават периодичния инструктаж в техническите едини-

ци на компанията.

Бизнес профилът на EVN България изисква да се извършват 

разнородни дейности по обслужване на специализира-

на апаратура и техника, работа на открито и с части под 

напрежение. В тази връзка в компанията основен приоритет 

на вътрешната организация е безопасността при работа и 

опазване на живота и здравето на хората.

Като допълнение към нормативните дейности, компанията 

постоянно се стреми да повишава информираността и лична 

отговорност на сътрудниците чрез разнородни и регулярни 

вътрешни инициативи. Така във всяка техническа единица 

по поддръжка на електроразпределителната мрежа работи 

индивидуален брояч. Той отброява и показва всеки ден, в 

който предпазливостта и вниманието на работното място са 

дали своя резултат – работа без злополуки. Награди полу-

Безопасност

чава всеки екип, който постигне някоя от зададените цели. 

Кампанията започна през 2013 г. с цел от 500 последовател-

ни дни без злополуки. След нейното постигане през 2015 г., 

бяха поставени и следващите цели: 999 дни бяха постигнати 

през 2016 г., 1500 дни – през2017 г., а следващата цел е 

1999 дни.

Отлично обучени специалисти

Сигурността е един от най-важните приоритети на EVN Бълга-

рия поради спецификата на основния бизнес на компанията. 

С това убеждение EVN България влага целенасочено ресурси 

в обучения за повишаване на квалификацията на своите 

електромонтьори и насърчава тяхното развитие.

През 2017 г. ръководството на EVN България награди първите 
технически единици, които отброиха 1500 последователни дни 
работа без злополуки.

Трудови норми
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Тенденцията за стимулиране на по-добра здравна култура 

продължи и през 2017 г. Компанията предоставя на слу-

жителите си програма за допълнително здравно осигуря-

ване, която предлага годишни профилактични прегледи 

при различни специалисти, както и пакет от допълнителни 

медицински услуги за превенция и лечение на заболява-

ния. EVN България поставя на първо място спокойствието 

И през 2017 г. EVN продължи да цени и развива кому-

никацията към сътрудниците за свободните позиции и 

вътрешни конкурси в компанията, да насърчава тяхната 

инициативност, мобилност и развитие. Тази организация на 

конкурсите има за цел да информира сътрудниците за нови 

позиции в цялото дружество и възможности за вътрешни 

ротации. По този начин EVN България разшири още повече 

Допълнително здравно осигуряване Информираност на сътрудниците

на своите сътрудници, затова и стремежът на компанията 

е към развиване и разрастване на пакета здравни услуги, 

предоставяни на сътрудниците. Подкрепата за добър и ка-

чествен живот продължава да е водещ приоритет във всяко 

от дружествата в групата.

Неразделна част от политиката на EVN България за кор-

поративна и социална отговорност са мерките, които 

компанията предприема за своите сътрудници – за тяхно-

то здраве, условия на труд, атмосфера на работа и инте-

грация. Като логично продължение на последователните 

стъпки в тази насока от 2015 г. функционира корпоративна 

програма за здравословен и балансиран начин на живот – 

Здраве и Баланс @ EVN България. Програмата едновремен-

но обобщава съществуващи мерки и дава платформа за 

нови инициативи за оформяне на по-благоприятна работна 

среда, изграждане на здравословни навици и повишаване 

на удовлетвореността на сътрудниците.

През 2017 г. програмата беше насочена върху ползата 

от ежегодните профилактични прегледи за сътрудниците 

и върху мерките, които биха помогнали да се подобрят 

основните здравни показатели. За да намери верния път 

към сътрудниците, екипът на програмата проведе вътрешна 

онлайн анкета. Тя се състоя през месец март, когато всички 

си честитим пролетта и си пожелаваме здраве. Като водещи 

теми от всеобщ интерес в отговорите се очертаха темите 

здравословното и балансирано хранене и физическата 

активност. Акциите през годината продължиха с месец на 

чая и беседа за имунитета през ноември. Всички сътрудни-

ци получиха селекция от български билкови чайове и лесни 

съвети как да поддържат имунитета си, така че да удържат 

на атаката на вирусите през есенно-зимния сезон.

Здраве и Баланс @ EVN България

През 2017 г. сътрудници-доброволци се включиха като орга-
низатори на свои инициативи за здраве и баланс в работното 
ежедневие.

платформата за професионално и личностно израстване, 

както и грижите за повишаване на мотивацията на своите 

служители.

Движещи ценности за сътрудници

Едно от основните измерения на корпоративната социална 

отговорност е мисията, която ръководството изпълнява, 

приема за лична, своя и задължителна и която успява да 

предаде на сътрудниците от всяко ниво. В EVN България 

съществува декларация, която регламентира методите на 

управление и движещите сили в дружеството и качествата, 

които като един организъм ние в EVN България се стремим 

да развиваме, за да бъде наситено ежедневието ни с истин-

ски добри истории и положителна промяна.

Декларацията е разработена, за да напомня колко важна е 

работата на компанията и мащаба на отговорността, която 

EVN България е поела към своите клиенти. Тези принципи 

остават непроменени във времето и 2017 г. не прави изклю-

чение:

Мислим и действаме с предприемачески дух. 
•	Поемаме отговорност, целим постигане на резултати и 

сме винаги инициативни.

•	Ние познаваме пазара и потребностите на нашите клиен-

ти. Те са ориентир за нашите действия.

•	Ние черпим от натрупания опит, учим се от грешките и 

сме отворени за нови идеи.

•	Гордеем се с EVN и с цялата си енергия работим за успеха 

на фирмата в дългосрочен план.

Стремим се към високи постижения и успехи.
•	Нашите решения са съобразени със стратегията на кон-

церна и ние ги реализираме с необходимата ангажира-

ност.

•	Ние дефинираме ясни цели заедно с нашите сътрудници.

•	Ние осигуряваме ясни рамкови условия и необходимото 

поле за действие на нашите сътрудниците.

•	Ние споделяме успехите на нашите екипи и заставаме  

на тяхна страна, дори и да възникне проблем.

Ангажираме се при взимането на решения.
•	Задълбочено подготвяме нашите решения: събираме 

информация и мнения и преценяваме възможностите  

за изпълнението им.

•	Ние допринасяме за вземане на решения, които не са в 

нашата сфера на отговорност, а тези от нашата сфера 

реализираме с голяма решителност.

•	Спазваме поетите ангажименти и заявяваме, че всички 

могат да разчитат на нас.

•	Ние сме управленският екип на EVN, за нас са важни вза-

имното уважение и откритият обмен на мнения.

за вътрешни конкурси

Трудови норми
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История на ценностите 

Трите движещи ценности: осигурявам, насърчавам и осъ-

ществявам, са разработени в концерна EVN AG, след което 

бяха инкорпорирани във всички дружества на групата. 

Ценностите изграждат една обща корпоративна основа за 

всички сътрудници на групата във всички 21 страни, в които 

тя оперира. Целта е по този начин всеки отделен сътрудник 

да бъде еднакво вдъхновен и отдаден в ангажимента за 

предоставяне на качествени и надеждни услуги за всички 

общо 14 милиона клиенти на EVN в Европа.

Осигуряваме качество и успех 

Ние целим последователност и сигурност. Нашите сътруд-

ници са компетентни, надеждни и ориентирани към високо 

качество. Всеки дава своя принос за постигане на най-до-

бро качество за нашите клиенти, сигурност на доставките 

на енергия и екологични услуги в духа на нашата стратегия. 

Чрез нашия професионализъм допринасяме за растежа на 

компанията.

Насърчаваме развитието на хората

Ние насърчаваме добронамереното отношение и си пома-

гаме. Доброто настроение и положителната атмосфера са 

еднакво важни както за успеха на нашите компании, така и 

за развитието на нашите сътрудници. Насърчаваме се вза-

имно да развиваме уменията си, да се учим и да дискутира-

ме конструктивно.

Осъществяваме иновации  
за по-добро бъдеще

Ние не само говорим, но и действаме и така постигаме 

целите си. Винаги сме коректни и избираме водещия

към конкретни решения път. Ангажираме се с проекти,  

които имат дългосрочни ползи за хората и природата.

Устойчивото развитие за нас е важна цел във всички  

области.

enable
осъществявам
ermöglichen
овозможува

encourage
насърчавам
ermutigen
охрабрува

ensure
осигурявам
sichern
обезбедува

Насърчаваме нашите сътрудници.
•	Ние оказваме активно съдействие при избора на нови 

сътрудници, високо ценим професионалните умения и 

многообразието в екипа.

•	Ние подкрепяме нашите сътрудници в професионалното 

и личностното им развитие. Насърчаваме ги към всеоб-

хватно и иновативно мислене.

•	Ние подкрепяме утвърждаването на атмосфера на 

уважение в екипа, като даваме личен пример, ценим 

постигнатото, предаваме и търсим обратна информация. 

Доброто настроение и позитивният работен климат са 

важни за нас.

•	Ние ценим нашите сътрудници и имаме доверие в тях.

ПЕП – Програма за ефективност 
и постижения

През 2017 г. ПЕП – Програма за ефективност и постижения, 

се установи трайно в работното ежедневие на сътрудници-

те в EVN България, след като програмата беше въведена в 

компанията година по-рано. Програмата е насочена към 

сътрудниците в подкрепа на по-добрата организация на 

работното им ежедневие. ПЕП обхваща три области:

•	оптимизиране на работните навици;

•	ефективно управление на времето;

•	ефективна организация на работното място.

ПЕП се основава на два принципа:

•	„Намирам вместо търся.“

•	„Точно сега!“

За да запази фокуса върху ПЕП, през годината бяха реали-

зирани редица инициативи, включително и два конкурса с 

награди за сътрудниците в компанията. Целта е ПЕП стан-

дартите да останат живи трайно в работната среда.

Първият конкурс беше в духа на пролетното почистване 

през месец април и раздаде серия от екипни награди под 

надслов „Най-ПЕПната стая“. Вторият конкурс се проведе 

есента, когато традиционно се преподреждат летните и 

зимните дейности. Този път наградите бяха индивидуални 

и бяха спечелени от онези сътрудници, които успяха да 

разкажат и покажат какви трайни мерки прилагат, за да 

превърнат ПЕП в свой ежедневен навик.

През лятото се състояха ПЕП одити на всички организа-

ционни единици. Проверките установиха добри практики по 

спазване на ПЕП стандартите и разбиране по отношение на 

изискванията на програмата.

Логото на ПЕП е лютата червена чушка – точно като нея ПЕП е 
онази пикантна подправка в работното ежедневие, която първо-
начално ни парва, но впоследствие внася доза организираност, 
с която работата спори повече.

Трудови норми
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Следвайки политиката за утвърждаване на EVN България 

като предпочитан работодател, през 2017 г. компанията взе 

решение да се включи в проучването „Най-добър работо-

дател“. Това е международно проучване на консултантската 

компания Aon (Аон), което се провежда и в България вече 

11 години. Чрез попълване на онлайн въпросник, разрабо-

тен по методиката на Aon, всеки сътрудник имаше възмож-

ността да даде анонимно своето мнение за работата си в 

EVN България. Компанията постигна много висок процент 

на участие, което гарантира максимална представителност 

на резултатите.

Проучване за най-добър работодател

Повод за гордост

Със 78% по показателя „ангажираност на сътрудниците“ 

EVN се нарежда сред водещите работодатели в България. 

За сравнение – средното ниво на ангажираност в България 

през 2016 г. е било 65 на сто. Цели 84% от сътрудниците 

са удовлетворени от работата в EVN. Също толкова висок – 

82%, е делът на сътрудниците, които са горди да са част от 

тази компания.

Живот за царския орел. Проект по  
програма LIFE+ на ЕК 

Проектът на EVN „Живот за царския орел“ (LIFE 12/NAT/

BG000572) е съфинансиран по програма LIFE+ на Европей-

ската комисия и е разработен в сътрудничество с Българ-

ското дружество за защита на птиците (БДЗП). Пълното 

наименование на проекта е „Подобряване опазването на 

световно застрашения царски орел в България чрез намаля-

ване на смъртността, причинена от електроразпределител-

ните линии“. 

Проектът „Живот за царския орел” (Life for safe grid) беше 

одобрен от ЕК през месец юли 2013 г. с бенефициент 

електроразпределителното дружеството на EVN. С това 

EVN стана първата инфраструктурна компания в страната, 

която реализира проект с финансиране по програмата LIFE+ 

на ЕК. Общата стойност на проекта е близо 4 млн. евро, 

като дейностите се изпълнят за срок от 5 години от 2013 г. 

до 2018 г. Пълна информация за проекта се публикува на 

неговата интернет страницата www.lifeforsafegrid.bg.

През 2017 г. в общините Елхово и Тополовград EVN продъл-

жи дейностите, свързани с изграждане на 43 km подземна 

кабелна мрежа. В резултат на това от разпределителната 

мрежа ще отпаднат 50 km опасни за царския орел въздуш-

ни електропроводи, чийто демонтаж предстои през 2018 г.

На територията на същите общини въздушна мрежа от голи 

проводници се заменя с т. нар. ПАС система (система от 

изолирани проводници). През 2017 г. са изградени 23 km 

от тази система. В началото на 2018 г. ще бъдат завършени 

последните 4 km, което представлява сериозно предизвика-

телство предвид разположението на мрежата по поречието 

на р. Тунджа.

Друга техническа дейност, изпълнявана в рамките на про-

екта, е обезопасяване на електрически стълбове. До края 

на 2017 г. на териториите на общините Сливен и Ямбол са 

монтирани изолации на 742 стълба. Целта на тази мярка е 

да се премахне опасността от загиване на птиците при кон-

Околна среда

Биоразнообразие  

такт с тоководещи елементи от електроразпределителната 

мрежа. Дейността продължава и през 2018 г. с обезопа-

сяване на над 1000 стълба на териториите на общините 

Елхово и Тополовград.

През лятото на 2017 г. EVN монтира 12 информационни табели 
по проекта „Живот за царския орел”. Табелите са разположени в 
районите на Харманли и Тополовград, в близост до изградена в 
рамките на проекта нова енергийна инфраструктура.

Царският орел е защитен вид, включен в Червената книга и 

в списъка на застрашените видове на Международния съюз 

за защита на природата и природните ресурси. Проектът 

„Живот за царския орел“ представлява продължение на 

дългогодишната подкрепа, която компанията оказа за 

проекта на БДЗП „Опазване на царския орел и ловния сокол 

в ключовите за тях места от мрежата Натура 2000 в Бълга-

рия“. Проектът на БДЗП приключи през декември 2013 г., 

като в неговите рамки EVN обезопаси с изолации общо 561 

стълба от електроразпределителна мрежа.
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Околна среда

С грижа за щъркелите. Обезопасяваме 
гнездата по електрическите стълбове

При изграждането и експлоатацията на съоръжения EVN 

има за цел да използва възможно най-екологични и 

модерни технологии. По отношение на защитения вид 

бял щъркел, който често избира да гнезди на стълбове от 

електроразпределителната мрежа, дружеството прилага 

последователни дейности по обезопасяване на гнездата 

чрез монтиране на платформи. Инициативата се осъщест-

вява въз основа на издадено Разрешително за обезопася-

ване на щъркелови гнезда от Министерството на околната 

среда (МОСВ). Дейностите по обезопасяване се съгласуват 

със съответните регионални инспекции по околна среда и 

води (РИОСВ), на които ежегодно се предоставя график на 

планираните за обезопасяване гнезда и отчет за изпълне-

ните дейности.

Чрез стандартни метални платформи гнездото се повдига 

на безопасно разстояние от частите под напрежение. По 

този начин се опазва живота на птиците и се предотвратя-

ва възникването на аварии по електроразпределителната 

мрежа. Най-често авариите са предизвикани при дъждовно 

време от пропадане и допир на част от гнездата до про-

водниците, което води до възникване на късо съединение, 

прекъсвания или смущения в електрозахранването. От една 

страна, това е фатално за птицата, а от друга – нанася щети 

на електроразпределителната мрежа и на потребителите на 

електроенергия.

С монтираните през 2017 г. 195 платформи общият брой 

на съоръженията, монтирани от EVN България за предпаз-

ване живота на щъркелите, възлиза на 2327 за периода 

2009 – 2017 г.

Популяризираме екологични  
инициативи и програми

През лятото на 2017 г. жителите и гостите на два български 

града – Пловдив и Бургас, имаха възможност да изживе-

ят вълнуваща среща отблизо с шест вида орли, които се 

срещат в България – царски орел, малък креслив орел, 

морски орел, скален орел, малък орел и орел змияр. За 

целта специални макети в реален размер бяха закрепени 

измежду клоните на дърветата на височина 3 – 4 метра, 

така че наблюдаващите можеха да изпитат какво е чув-

ството да наблюдаваш орлите. Птиците впечатлиха малки 

и големи както с размерите си – при някои от показаните 

видове орли размахът на крилете надхвърля 2 метра, така и 

с интересни факти и числа за живота им.

Арт инсталацията беше извършена по инициатива на 

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в 

партньорство с EVN като част от официалното отбелязване 

на 25-тата годишнина на програма LIFE, Директивата за 

хабитатите и „Натура 2000“. 

Споделяме добрите практики 

На 1 юни 2017 г. EVN взе участие в семинар, организиран 

от СНЦ „Зелени Балкани“ в Стара Загора, в който се вклю-

чиха също представители на РИОСВ, дирекции на природни 

паркове и др. Участниците в семинара посетиха учебния 

полигон на EVN в града, където се запознаха с добрите 

практики по обезопасяване на мрежата.

Компанията взе участие и в още един, международен, 

семинар, който се проведе в гр. Елхово в периода 5 – 8 

юни 2017 г. Събитието беше посветено на опазването на 

царския орел и египетския лешояд. Участниците в семинара 

разгледаха на терен обезопасени стълбове, участък с вко-

пан в земята кабел, както и други съоръжения от електро-

разпределителната мрежа, изградени в рамките на проекта 

„Живот за царския орел“.

На 27 септември 2017 г. представители на Полско дру-

жество за опазване на птиците посетиха района около 

градовете Елхово и Тополовград и се запознаха с изпълнени 

дейности по проекта „Живот за царския орел“. Гостите раз-

гледаха на място съоръжения, които са изградени по проек-

та – съоръжения за преминаване на кабелни линии (паса-

релки) над река Тунджа, нов бетонен трафопост, преход от 

кабел във въздушна линия, възлова станция, изолации от 

различен вид, изграждащата се ПАС система.

На 24 – 25 октомври 2017 г. по покана на Клуб „Прияте-

лите на Природен парк „Русенски Лом“ в природозащитен 

комплекс „Ломовете“ (в с. Нисово, област Русе) EVN Бъл-

гария участва в семинар на тема „Опазване на птиците от 

електроразпределителната мрежа“. При представянето на 

обезопасяването на мрежата по проекта „Живот за царския 

орел“ компанията демонстрира елемент от ПАС системата, 

която се монтира по проекта.

Околна среда
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Околна среда

Ръководството на EVN България Електроразпределение 

ежегодно извършва преглед и ще определя цели по качест-

вото, околната среда, здравето и безопасността при работа, 

както и измерими критерии и задачи за тяхното постигане. 

То ще изисква от всички сътрудници на дружеството да про-

явяват в ежедневната си работа висок професионализъм и 

Интегрирана система за управление на
качеството и околната среда

В условията на засилващата се конкуренция, на непрекъсна-

тото повишаване на изискванията на клиентите и  спрямо 

глобалната тенденция на съвременното общество към 

постигане на устойчиво развитие политиката по качество, 

околна среда, здраве и безопасност при работа на ръковод-

ството на дружеството е ориентирана към изграждане на 

нови компетенции, запазване и разширяване на пазарните 

позиции, опазване на околната среда и осигуряване на мак-

симално добри условия на труд по работните места.

Базирайки се на общоприетата Харта на EVN България, 

ръководството на дружеството оценява, че реализирането 

на политиката по качество, околна среда, здраве и безопас-

ност при работа е възможно само чрез въвеждане, поддър-

жане и непрекъснато подобрение на Интегрирана система 

за управление на качеството, околната среда, здравето и 

безопасността при работа (ИСУ) съгласно изискванията на 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007.

С въвеждане на ИСУ ние си поставяме следните цели, които 

определяме като задължение с първостепенно значение за 

ръководството и целия персонал на дружеството: 

1. Непрекъснато удовлетворяване на изискванията на 

клиентите и стремеж за постигане на устойчиво развитие 

чрез разработване на политики, инвестиционни програ-

ми и практики за управление на бизнес процесите по 

екологично съобразен начин, за непрекъснато намаля-

ване и предотвратяване на замърсяването на околната 

среда от дейностите на дружеството, за превенция и 

предотвратяване на нараняване и заболяване.  

 

2. Осигуряване на ефективна организация във всички 

сфери на нашата дейност, съобразена с планираната 

резултатност по отношение на околната среда, здравето 

и безопасността при работа. 

3. Стриктно придържане към правилата, регламентирани 

от законовите и нормативни документи, приложими за 

процесите, изпълнявани от дружеството, за аспектите на 

околната среда и безопасните условия на труд и постига-

не съответствие с изискванията на действащото българ-

ско и европейско законодателство и други изисквания 

в областта на опазване на околната среда, здравето и 

безопасността при работа (ЗБР). 

4. Пълно, точно и постоянно дефиниране и осъществява-

не на правата и задълженията на персонала, ефикасно 

обучение и прилагане на принципите и методите на 

разработената и въведена ИСУ. 

5. Изграждане на висока отговорност на нашите сътруд-

ници към качеството на предлаганите услуги, повиша-

ване на тяхната заинтересованост към проблемите по 

опазване на околната среда, здравето и безопасността 

при работа и мотивиране на ангажирано поведение 

спрямо екологията и условията на труд чрез оценяване 

на резултатността и прилагане на най-добрите възможни 

практики съобразно законовите изисквания, финансови-

те и технологичните ни възможности, потребностите на 

клиентите ни, очакванията на обществеността. 

6. Подобряване на рентабилността на извършваната 

дейност, планиране и въвеждане на организационни 

подобрения, оптимизиране на използваните ресурси, 

повишаване на енергийната ефективност и минимизира-

не на отпадъците. 

7. Незабавно реагиране от страна на всеки сътрудник при 

възникване на отклонения, пропуски и недостатъци, за-

сягащи както неговата дейност, така и ИСУ на дружество-

то като цяло. Ангажираме се за адекватно и своевремен-

но обследване на инциденти и злополуки, възникнали 

по време на работа. 

8. Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса 

за подобряване и повишаване на изискванията към 

качеството на предоставяните от тях продукти и услуги и 

поставяне на изисквания по отношение на околната сре-

да, здравето и безопасността при работа, както пред тях, 

така и към клиентите и други заинтересовани страни. 

9. Осигуряване на ресурси за развиване, поддържане, 

периодичен преглед и непрекъснато подобряване ефи-

касността на въведената ИСУ и на дейностите в друже-

ството.

прецизност, дисциплина и отговорност; да спазват стриктно 

изискванията, регламентирани в документите на ИСУ и 

активно да съдействат за нейното развитие. Политиката по 

качеството, околната среда, здравето и безопасността при 

работа е публична и е достояние на акционерите, бизнес 

партньорите, сътрудниците и обществеността.

Управление на отпадъци 

В изпълнение на своята екологична политика и социално 

отговорно поведение EVN България продължи и през 2017 

г. програмата си за разделно събиране на производствени и 

опасни отпадъци. Те се събират и предават за оползотворя-

ване и обезвреждане на фирми, притежаващи съответните 

разрешителни документи.

През 2017 г. дружеството предаде за рециклиране над 14 

тона хартия, което се равнява на близо 200 дървета, спасени 

от отсичане.

Правилното управление на отпадъците в дружествата от гру-

пата води до икономия на природни ресурси чрез рецикли-

ране и оползотворяване на отпадъците, като същевременно 

предотвратява замърсяване на околната среда с опасни ве-

щества чрез обезвреждането на отпадъците, които не могат 

да се използват по друг начин.
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ИРП 2017: 84 млн. лв.

намаление на загубите в мрежата

развитие на мрежата и повишаване сигурността на 
захранването 

присъединяване на нови клиенти

присъединяване на ВЕИ производители40 % 30 % 29 % 1 %

Инвестиции в модерно и природосъобразно 
производство на електро- и топлоенергия

Ефективността на инвестициите е от особено значение за 

нас, тъй като така полагаме основата както за устойчиво 

развитие на компанията, така и за поддържане на високо 

качество на предлаганите услуги.

 
Сигурно електроснабдяване

За електроразпределителната дейност дружеството ежегод-

но изготвя и реализира инвестиционно-ремонтна програма 

(ИРП), която през 2017 г. надхвърли 84 млн. лева. Средствата 

се влагат основно в развитие на мрежата и повишаване на 

сигурността на захранване, присъединяване на нови клиенти, 

присъединяване на производители на енергия от възобновя-

еми източници и намаляване на технологичния разход. Както 

всяка година, така и през 2017 г. прецизното планиране на 

инвестиционната дейност на дружеството беше предопре-

делено от ценовите решения на Комисията за енергийно и 

водно регулиране.

Факти и числа от ИРП 2017

Нова електроразпределителна инфраструктура:

•	83	километра	кабелни	линии	средно	напрежение;

•	1,6	километра	въздушни	линии	средно	напрежение;

•	157	броя	трафопоста;

•	4	броя	възлови	станции;

•	134	километра	кабелни	линии	ниско	напрежение;

•	109	километра	въздушни	линии	ниско	напрежение.

•	Подменени	проводници:

•	126	километра	въздушни	линии	средно	напрежение;

•	154	километра	въздушни	линии	ниско	напрежение;

•	2,4	километра	кабелни	линии	средно	напрежение.

По-нисък технологичен разход

Една от най-големите мерки за енергийна ефективност е 

свиването на технологичния разход. При стъпването на EVN 

в България през 2005 г. технологичният разход на тогаваш-

ните държавни енергодружества в Пловдив и Стара Загора 

достигаше 20%. В края на 2017 г. той беше сведен под 9% в 

резултат на целенасочената и последователна инвестицион-

на политика на компанията. Реалният ефект е спестяване на 

850 GWh електрическа енергия, което се равнява на потреб-

лението за област Пловдив за два зимни месеца. Същевре-

менно са реализирани спестявания на 505 000 тона CO2.

 

Електромери с дистанционно управление 

EVN инвестира системно в поетапна подмяна на електро-

мерите на битовите клиенти с такива, които позволяват 

дистанционно отчитане. До края на 2017 г. са монтирани 

над 800 000 дистанционни електромера в различни области 

в България. 

 

Сигурно електроснабдяване

За електроразпределителната дейност дружеството ежегод-

но изготвя и реализира инвестиционно-ремонтна програма 

(ИРП), която през 2017 г. надхвърли 84 млн. лева. Средства-

та се влагат основно в развитие на мрежата и повишаване 

на сигурността на захранване, присъединяване на нови 

клиенти, присъединяване на производители на енергия от 

възобновяеми източници и намаляване на технологичния 

разход. Както всяка година, така и през 2017 г. прецизното 

планиране на инвестиционната дейност на дружеството 

беше предопределено от ценовите решения на Комисията за 

енергийно и водно регулиране.

Сезонни дейности 

Климатът в България предопределя сезонност в дейностите 

на EVN по поддръжка и развитие на електроразпределител-

ната мрежа. Лятото се характеризира с повишени товари по 

южното Черноморие, затова EVN отделя специално внима-

ние на профилактиката на съоръженията в този район преди 

началото на активния туристически сезон. През студените 

месеци компанията се съобразява с това, че потреблението 

се повишава в зимните планински курорти в Родопите, а 

мрежата е подложена на изпитанието на суровото зимно 

време: ниски температури, снеговалеж, обледяване. 

Доказателство за правилната логика на инвестициите е, 

че през зимен сезон 2016/2017 клиентите в Родопите не 

бяха засегнати от повишена аварийност, тъй като предход-

ната година EVN замени 50 километра въздушни линии в 

планинския район с 30 километра кабелни линии, вкопани 

в земята.

Летен рекорд

Традиционно през активния летен сезон се регистрират вър-

хови товари по Черноморието. През 2017 г. прогнозите на 

министерството на туризма бяха за 10% ръст на чуждестран-

ните туристи и силен летен туристически сезон. EVN Бълга-

рия беше подготвена за предизвикателствата на повишеното 

потребление благодарение на превантивните дейности по 

райони – разпределение на товари по кабелни линии, еже-

дневен мониторинг на товари, съвети към големите туристи-

чески обекти за рационално използване на ел. енергията в 

пиковите часове.

Околна среда
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Максималните товари през 2017 г. отбелязаха ръст от 7,6 % 

спрямо 2016 г., което е абсолютен рекорд досега. Въпреки 

това увеличение електроразпределителната мрежа функцио-

нираше с нормални параметри.

Най-значимо завишение на товарите беше регистрирано 

през първата седмица на август 2017 г. в района северно от 

Бургас. На 5 и 6 август 2017 г. в подстанция „Слънчев бряг“ 

товарите достигнаха 114 MW, като през 2016 г. върховите 

стойности бяха 99 MW. Пикови товари от 42 МW бяха регис-

трирани и в подстанция „Хелиос“ (осигуряваща мощности за 

к. к. „Слънчев бряг“). Средното натоварване на някои подста-

нции северно от гр. Бургас достигна до 95% от инсталирани-

те мощности. С цел подсигуряване на летния сезон в района 

функционират и две мобилни подстанции на EVN България 

– „Приселци“ и „Каблешково“, всяка от които с 12,5 МW 

мощност. Завишение и ръст на максималните товари беше 

регистрирано и в района на Созопол и Приморско.С цел 

подпомагане на икономическото развитие на Бургас и реги-

она дружеството осигури необходимите присъединителни 

мощности за редица нови обекти като спортни и жилищни 

комплекси, туристически центрове и др.

Кабелиране

EVN България продължи и през 2017 г. своята концепция за 

кабелиране, т.е. вкопаването на въздушни електропроводи 

в земята. Това е сред най-ефективните мерки за подсигуря-

ване на електрозахранването през зимата. По тази причина 

компанията следва цялостна концепция за нови подземни 

кабелни линии. През 2017 г. EVN реализира подобни проек-

ти в районите на Асеновград, Стамболийски, Ямбол, Елхово, 

Тополовград, Бургас и Поморие на обща стойност над 3 млн. 

лeвa.

Спомагаме за развитието на  
регионалната икономика
 
С последователните си инвестиции за ново присъединяване 

на клиенти EVN спомага за развитието и утвърждаването на 

регионални икономически зони. Един от ярките примери за 

това е икономическата зона между селата Царацово и Ради-

ново до гр. Пловдив. След като дружеството построи нова 

стационарна подстанция в района, той започна да се развива 

с бързи темпове и през 2017 г. продължи да отчита засилен 

инвеститорски интерес.

Съвременно топлоснабдяване

ЕVN България Топлофикация снабдява с топлинна енергия 

и битова гореща вода над 30 000 клиенти в град Пловдив 

посредством 172 km топлопреносна мрежа и 1207 модерни-

зирани абонатни станции.

Стремежът и дългосрочните цели на дружеството са свърза-

ни с поставяне на основите на един по-модерен, чист и прос-

периращ град, на бизнес и услуги с мисъл за обществото и 

реализиране на устойчиви инвестиционни проекти.

През 2017 г. EVN България продължи темпа на високо ниво 

на инвестиции и ремонти в бизнеса си с топлинна енер-

гия в гр. Пловдив. Общо 11 милиона лева бяха вложени в 

модернизация, разширяване и ремонт на топлопреносната 

мрежа и производствените съоръжения. Това доведе до 

изграждане на 3,7 километра нови топлопроводи и 9 нови 

абонатни станции, което ще позволи на повече клиенти да се 

възползват от екологично чистото и комфортно централно 

топлоснабдяване. Логиката на вложените досега инвестиции 

се доказа още в края на 2016 г., когато EVN Топлофикация 

бе единственото топлофикационно дружество в страната 

без преустановено топлозахранване през зима 2016/2017 с 

рекордно ниски температури.

Околна среда

Проектът на EVN Топлофикация по бул. „Васил Априлов“ в 
Пловдив е един от най-значимите за компанията за последните 
години.

Инвестиционно-ремонтните дейности през лятото на 2017 г. 

обхванаха както подмяна на стара инфраструктура, така и 

изграждане на нова в райони, в които не е имало централно 

отопление. Сред знаковите обекти бяха последният етап 

за нов топлопровод в участък от бул. „6-ти септември“ (от 

мост „Адата“ до бул. „Цариградско шосе“) и изграждане на 

над 600 метра нов топлопровод по ул. „Любен Каравелов“ 

(в участъка от бул. „Васил Априлов“ до Факултет по ден-

тална медицина).  Най-важният нов мрежови обект на EVN 

Топлофикация стартира през месец юли: полагане на над 

600 метра
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Въздухът, който дишаме

На 29 март 2017 г. EVN Топлофикация взе участие в дис-

кусия, организирана от пловдивския вестник „Марица“ 

под наслов „За по-чист въздух в Пловдив“. По време на 

дискусията беше потвърдено, че битовото горене остава 

един от основните виновници за замърсяването на атмос-

ферния въздух през зимните месеци. Тогава нивото на ФПЧ 

се увеличава многократно в резултат на използването на 

различни неекологични източници на отопление. А EVN 

Топлофикация дава на пловдивчани една екологична и 

модерна алтернатива за отопление.

Ролята на централното топлоснабдяване като основен 

начин за чист въздух в Пловдив беше потвърдена и на 

дискусия по темата, която се състоя на 7 декември 2017 г. 

под мотото „Бизнесът и местната власт заедно за по-чист 

въздух в Пловдив“. Представяйки развитието на топлоснаб-

дителната услуга, EVN акцентира върху възможностите за 

реконструкция на старите вертикални отоплителни инстала-

ции в по-ефективните хоризонтални.

Интелигентно охлаждане. Иновация за 
енергийна ефективност

Благодарение на EVN България Пловдив е първият българ-

ски град, в който заработи иновативен метод на охлаждане 

чрез системата на централното топлоснабдяване. Той е 

логично продължение на инвестициите на компанията в 

иновации и подобрени услуги за модерно бъдеще на дру-

жеството и града.

Интелигентното охлаждане се осъществява чрез специал-

но монтирана инсталация, ключова роля в която имат два 

елемента: водоохлаждаща кула и абсорбционна машина. 

Посредством тези съоръжения доставяната топлинна енер-

гия по топлоснабдителната мрежата на EVN се преобразува 

в студова енергия за охлаждане през лятото.

Първият проект за интелигентно охлаждане беше реа-

лизиран през лятото на 2013 г. в една от най-модерните 

административни сгради в Пловдив – районно кметство 

„Тракия“. През 2014 г. дружеството включи инсталация за 

втори клиент: хотел „Тримонциум Рамада“. През 2015 г. 

EVN сключи още два договора за предоставяне на инова-

тивната услуга. Така през 2016 г. заработиха инсталациите в 

новата градска спортна зала „Колодрума“, а през 2017 г. – 

в новопостроения хотелски комплекс „Холидей Ин“.

Директорът на РИОСВ-Пловдив доц. д-р Стефан Шилев предста-
ви данни, според които през 2015 г. дните с превишения на ФПЧ 
в пловдивския въздух са били 69, а за 2016 г. те са вече 82 дни.

Интелигентното охлаждане е в унисон със световните 

тен¬денции за повишаване на качеството и развитието на 

цен¬тралното снабдяване. По този начин се прави стъпка 

към ефективно оползотворяване на първичните енергоре-

сурси.

Важен положителен ефект е и намаляването на вредните 

емисии. Например само през 2017 г. четирите работещи 

обекта в Пловдив спестиха близо 600 тона вредни еми¬сии 

въглероден диоксид в градския въздух.

Антикорупция

EVN България е разработила клауза за социална отговор-

ност, която е в сила за дружествата от групата на EVN и 

обвързва всички свои доставчици и подизпълнители с 

изпълнение на следните основни принципи:

•	спазване на човешките права;

•	забрана на детски и принудителен труд;

•	забрана на дискриминация или тормоз на  

работното място;

•	безопасни и здравословни условия на труд  

на работното място;

В EVN България функционира Система за управление на 

съответствията – Compliance management system (CMS). 

Основна част в тази система е Кодексът на поведение на 

EVN, който описва общата корпоративна култура в Групата. 

Етичното и коректно поведение са предпоставка за добър 

имидж, а с това и за успеха на компанията.

Клауза за социална отговорност
на дружествата от групата EVN

Compliance 

•	трудово- и социално-правни разпоредби;

•	прозрачност на работното време и възнаграждение;

•	защита на околната среда;

•	намаляване на използването на ресурси, отделяне  

на отпадъци и емисии;

•	високи етични стандарти;

•	прозрачни бизнес отношения;

•	право за провеждане на събрания и стачки.

Кодексът на поведение обхваща и доразвива Хартата на 

EVN, в която са формулирани визията, мисията и основните 

ценности на компанията. В допълнение кодексът посочва 

основните принципи на поведение в EVN в различни сфери 

като борба с корупцията, безопасност на труда и отноше-

ния с бизнес партньори и клиенти.



Комюнике 201728 29

Качествено обслужване. В близост до 
клиента  

В EVN България функционира модерен денонощен център 

за връзка с клиенти, който предлага професионално об-

служване по всеобхватен набор от канали: телефон, имейл, 

поща, факс или с личен контакт в 30 офиса на лицензион-

ната територия на дружеството в Югоизточна България. 

От създаването си през 2007 г. центърът за клиентско 

обслужване се утвърди като надежден източник на инфор-

мация за клиентите по всички въпроси, свързани с електри-

ческа и топлинна енергия. Телефонният център е оборуд-

ван със съвременна техника и модерни софтуери, които 

позволяват да се предоставя бърза и точна информация на 

всеки клиент.

SMS / имейл известяване – полезни и без-
платни услуги за клиентите
 

През 2017 г. се установи тенденция за намаляване на 

клиентски запитвания по установените канали като имейл, 

телефон и посещение в EVN Офис. Запази се единствено 

броят на проверките на клиентски сметки на автоматич-

ния телефон на дружеството, които обичайно са около 1.3 

милиона. За да предлага качество, прозрачност и удобство, 

и през 2017 г. EVN България обърна сериозно внимание на 

безплатните услуги за известяване.

Клиентите на фокус

Компанията дава възможност на клиентите да заявят 

SMS или имейл известяване – безплатна услуга, с която 

те получават информация за фактура или напомняне при 

пропуснат срок на плащане. Услугата е особено полезна за 

клиентите, които пътуват често, имат сезонни имоти (вили) 

или плащат консумацията на електрическа енергия за пове-

че от един имот.

Информацията, която клиентите получават на посочен от 

тях мобилен номер или имейл адрес, включва:

1. ежемесечна стойност на консумираната електроенергия;

2. предстоящо прекъсване на електрозахранването, в 

случай че е пропуснат срокът за плащане. Известието се 

получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което 

значително намалява риска от пропускане на срокове-

те за плащане и свързаното с това преустановяване на 

захранването.

Безплатните SMS или имейл услуги могат да се заявяват по 

много удобен начин чрез онлайн формуляр на интернет 

страницата www.evn.bg. На разположение на клиентите 

са и традиционните начини за заявяване на услугите: по 

имейл на info@evn.bg, на място в EVN Офис и с пощенско 

писмо.

25 ноември 2017 г. Третият 
състав на EVN Клиентски съвет 
на първа работна среща в 
Стара Загора.

EVN при Вас

България развива две инициативи за пряк диалог с кли-

ентите, като и двете водят началото си от 2013 г. Първата 

е под надслов „EVN при Вас“ и включва изнесени инфор-

мационни срещи с клиенти по населени места. Целта е 

представители на дружеството да се запознаят на живо с 

мнения и сигнали на клиенти в малки отдалечени места 

и да отговорят на възникналите въпроси, специфични за 

дадения район. До края на 2017 г. са проведени изнесени 

срещи с клиенти в близо 70 малки населени места във 

всички девет административни области, в които оперира 

EVN България – Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, 

Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Срещите 

се организират както по инициатива на EVN България, така 

и по покана от страна на местните жители.

Клиентски съвет

Друга инициатива на EVN България, която е насочена към 

активна комуникация и получаване на обратна връзка от 

клиентите, е форматът EVN Клиентски съвет. Съветът се 

състои от 20 пълнолетни граждани с мандат от по 2 години, 

които ползват услугите на EVN България по доставка на 

електрическа енергия.

Клиентският съвет се събира регулярно, за да обсъди с 

представители на компанията актуални теми и предприети-

те мерки по въпросите, поставени на предходното заседа-

ние. През 2016 г. се състояха две срещи на съвета: на 28 

май 2016 г. в град Стара Загора и на 22 октомври 2016 г. в 

село Енина (община Казанлък).

Съветът има консултативна роля за дейността на дружества-

та в групата EVN България, които подлежат на стриктен ре-

гулаторен режим. От създаването си през есента на 2013 г. 

в EVN Клиентски съвет бяха генерирани дискусии по широк 

набор от теми, кампании и услуги, насочени към подобря-

ване на клиентското обслужване и информираност. 

С това инициативата се утвърди като изключително успеш-

на платформа за дългосрочна комуникация с клиентите 

в търсене на добри решения в областта на клиентското 

обслужване.

Антикорупция
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Информираност за централното  
топлоснабдяване в Пловдив

За да поддържа контакт с клиентите на тази услуга и да по-

вишава тяхната информираност, дружеството EVN Топлофи-

кация организира срещи с домоуправители и упълномо-

щени лица от топлофицирани сгради в града. Срещите се 

организират традиционно в навечерието на отоплителния 

сезон, за да се даде възможност на клиентите да научат 

най-актуалните теми.

EVN Топлофорум 2017 се състоя в три последователни дни, 

от 24 до 26 октомври, в трите основни отоплителни района 

в града. Акцентът беше поставен върху актуалните проду-

кти, услуги и кампании на дружеството, както и върху въз-

можността за преустройство на старите сградни инсталации 

от вертикален тип в такива от модерния и по-ефективен 

хоризонтален тип. Експертите на дружеството споделиха и 

полезни съвети за отоплителния сезон.

От „EVN България Електроразпределение“ 
към „Електроразпределение Юг“

През 2017 година се осъществи една много важна както за 

клиентите, така и за компанията стъпка – електроразпре-

делителното дружество „EVN България Електроразпределе-

ние“ беше преименувано на „Електроразпределение Юг“ 

(ЕР Юг). С промяната на името компанията става първото 

разпределително дружество в България, което изпълнява 

изискването на Директива 72 на европейския парламент и 

чл. 113а на българския Закон за енергетиката, който гласи, 

че: „Операторът на електроразпределителната мрежа в ко-

муникациите си и при използване на търговската си марка 

не създава объркване по отношение на отделната си иден-

тичност от частта на вертикално интегрираното предприя-

тие, осъществяваща доставки на електрическа енергия“. 

Заедно с новото име компанията има ново лого и интернет 

страница www.elyug.bg, която съдържа цялата информа-

ция за разпределителната мрежа в Югоизточна България. 

Страницата www.evn.bg продължава да функционира с 

информация за останалите компании от групата на EVN в 

България.

Лицензионните задължения на „Електроразпределение 

Юг“, нейните предмет на дейност, организация на работа, 

клиентско обслужване, поддръжка на мрежата и реакция 

при аварии остават непроменени. 

Няма промяна в Общите условия на компанията, нейните 

точки за контакт и адреси по места. 

Няма промяна в издаването, местата и начините за плаща-

не на фактурите за електроенергия за клиенти на регулиран 

пазар в Югоизточна България. 

Новото наименование не засяга собствеността на „Елек-

троразпределение Юг“ ЕАД, което продължава да бъде 

съществена част от ангажимента на концерна EVN към раз-

витието на енергийния сектор в България. Инвестираните от 

EVN средства само в разпределителната мрежа в Югоиз-

точна България от 2005 г. досега са над 1,3 милиарда лева. 

А общите инвестиции на EVN в България досега са над 1,6 

милиарда лева.

Отделянето на електроразпределителното дружество е 

сериозна подготовка за леберализацията на пазара в Бъл-

гария. По данни на Електроенергийния системен оператор 

(ЕСО) в края на 2017 г. малко над половината потребление 

на електрическа енергия в България е реализирано на сво-

боден пазар. Развитието на пазара и лидерските позиции 

на EVN България в търговията с електроенергия отразяват 

всяко усилие на компанията в посока либерализация, както 

и нагласите на бизнеса. EVN България се развива в унисон 

с националните икономически интереси, но и с тези на 

своите клиенти, затова и „прозрачност“ и „отговорност“ 

са приоритетни принципи в бизнес модела на компанията. 

Изпълнението на т.нар. Unbundling принципи е още едно 

доказателство. Стремим се да бъдем активни в промяната 

на статуквото, като спазваме стриктно законите в страната, 

разчитаме на своя опит, висока експертиза и ноу-хау. 

Антикорупция

Последователните и целенасочени инвестиции на ком-

панията дадоха изцяло нов имидж и ползи от услугата 

централно топлоснабдяване. Тъй като тя е един от ключо-

вите фактори на имотния пазар, през 2017 г. EVN България 

инициира първа по рода си профилирана среща между 

представители на топлофикационното дружество в Пло-

вдив и местни брокери на имоти. Събитието се състоя на 

10 октомври 2017 г., като брокерите имаха възможност да 

получат експертна актуална информация отговори на често 

задавани въпроси на тема централно топлоснабдяване.
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Отчетност

Дружествата от групата на EVN България развиват своята 

дейност в съответствие с изискванията на действащото в 

България законодателство. Във връзка с това те ежегодно 

изготвят годишни финансови отчети съгласно Международ-

ните стандарти за финансово отчитане. Отчетите се одити-

рат от външен изпълнител и се публикуват на разположе-

ние на обществеността в търговския регистър на Република 

България.

В защита на лоялните клиенти

Сертификация 

EVN България отстоява принципа за еднакво и равнопос-

тавено отношение към всички клиенти на дружеството: 

снабдяване с енергия на всички, които редовно заплащат 

консумираната от тях енергия, и адекватна реакция срещу 

некоректните клиенти. 

Като част от действията в защита на своите лоялни клиенти 

дружеството редовно извършва необходимите провер-

ки за правомерното използване на електроенергията в 

Югоизточна България. Това е ресурс, който трябва да бъде 

внимателно и разумно използван и стриктно следен. Целта 

е достигане до максимална ефективност както при произ-

водството, така и при потреблението.

Монтирането на електромери с дистанционен отчет е сери-

озна предпоставка за намаляването на броя на некорект-

ните клиенти. Целта на EVN България е до края на 2018 г. 

две трети от електромерите на лицензионната територия да 

бъдат подменени с такива, които позволяват дистанционен 

отчет.

В дружествата от групата на EVN България работи интегри-

рана система за управление по международно признатите 

стандарти за качество, околна среда и безопасност ISO 

9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001. Компаниите успешно 

преминават ежегодни ресертификационни одити, които 

дават висока оценка за функционирането на интегрираната 

система. 

Сертифицирането на дружествата на EVN в България 

допринася за покриване не само на лицензионните, но 

и на пазарните изисквания. Действието на вътрешната 

организация съобразно международните стандарти е не-

избежно и задължително, щом се стремим към ефектив-

но управление на инфраструктурата и човешките ресурси, 

както и към постоянно повишаване на качеството на 

клиентското обслужване.

Антикорупция



Контакт 

EVN България 

ул. „Хр. Г. Данов” № 37 

4000 Пловдив

info@evn.bg 

www.evn.bg


