
Корпоративна социална 
отговорност в EVN 
България 

2016 / Петър Костадинов  



Концернът EVN AG в Европа  

 2 

Енергийни и екологични услуги  

в областта на  

Електроенергия 

Топлинна енергия 

Газоснабдяване 

Водоснабдяване 

Изгаряне на отпадъци 

Пречистване на вода 

 

 

 



EVN в България 2005 – 2015 г.: 
1,3 млрд. лв. инвестиции в Югоизточна България 

• Сигурност на разпределителната мрежа: 
− 18 317 км нови и ремонтирани електропроводи  

− 2262 нови трафопоста и възлови станции 

− 530 000 дистанционни електромера 

− Намален технологичен разход от 20% (2005) до 9,47% 

(2015): 941 GWh спестена енергия или 560 000 t. CO2  

 

• Близо до клиента: 

− ЕVN офиси – комплексно обслужване на едно гише 

− Телефонен център – на разположение 24/7  

− Онлайн решения и клиентски инициативи  

 

• Чисто производство на енергия и търговия:  

− Най-модерната когенерация на Балканите в Пловдив  

− Първи в България проект за централизирано 

охлаждане 

− „Инвеститор на годината 2011“ в категория „Иновации“ 

на Българската агенция за инвестиции 
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Баланс между вътрешни 
и външни инициативи 

Регионално 
измерение, 

близо до 
клиентите  

Дългосрочни  

инициативи 

Основни принципи на КСО дейността  
в EVN България 



КСО дейности в EVN България 

 5 

КСО 
измерения 

 

Общество,  
човешки 

права  

Образова-
ние 

Социален 
принос 

Добровол-
чество 

Култура 

Околна среда 

Енергийна 
ефективнос

т 

Природа 

Работодател, 
условия на 

труд 

Обучения 

Безопасност 

Здравослов-
на работна 

среда 

Клиентско 
обслужване 

Информи
-раност 

Коректно 
поведение 

Политика по 
съответстви

е 



„Часът на Иви и Енчо. Занимателни обучения за 
енергия и екология“  

Символите на инициативата – Иви и Енчо 

Цели 

– Формиране на отговорно ползване на 

енергийните ресурси 

– Подпомагане на българското 

училище 

– Съвременни практики 

Обхват – 15 700 ученици от 2009 г.  

– Териториален – 9 области; 31 

населени места, 53 училища 

– Възрастов – 2-ри, 3-ти и 4-ти клас 

Структура на провеждане  

– 4 учебни часа, преподавани от 

учителите по предоставени 

материали 

– Извънкласна дейност – конкурси 

Партньори 

– Одобрени материали от МОН 

– Съдействие от РИО 

– Училища в Югоизточна България 

 

 



Програма EVN за България 2015 
Добряците в действие 

60 доброволчески акции 

28 населени места 

423 доброволци от EVN 

3 380 часа доброволчески труд 

220 сменени осветителни тела и лампи 

215 засадени растения 

3 000 балкански пъстърви, пуснати в Родопска река 

 

 

 

  

Бенефициенти: 

− центрове за деца 

− домове за възрастни хора  

− обществени терени  

− детски градини, училища  

− детска спортна зала  

− манастир, църкви 

− читалище, театър, музей 

 



EVN за България 2016 
Подкрепа на общественополезни проекти 

EVN България финансира 4 обществени 

проекта 

общ бюджет на програмата: 40 000 лв. 

максимален бюджет за проект:15 000 лв. 

реализация на проектите: юни – ноември 2016 

 

 

4 одобрени проекта от 77 кандидатури:  

НПО: 26 

Граждани: 20 

Училища: 10 

Детски градини: 11 

Читалища: 10 



EVN за България 2016 
Проектите 

1. Мерки по енергийна 

ефективност за 

Народно читалище Искра 

1860 Казанлък 

2. Фотоволтаична 

система и пиезопътека 

в горско училище Амзово 

до Смолян 

3. Модерно осветление в 

детско отделение на 

МБАЛ Пловдив 

4. Нова дограма и 

електроинсталация в 

Център за 

рехабилитация на 

младежи с увреждания в 

Пловдив 

 

 

 9 Читалище Искра 1860, гр. Казанлък, 08.11.2016 г.  



EVN за България 2017 
EVN Добряците отново в акция 


