КАТАЛОГ
ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА

ЕКОДИЗАЙН

УВОД
Екодизайнът цели да постигне минимално въздействие на даден продукт върху околната среда
през целия му жизнен цикъл.
При изследвате на общото въздействие върху околната среда от страна на продуктите, важно е да
се направи оценка на всички елементи и процеси, включени в производството.
Увеличаващата се информираност и грижа за околната среда кара потребителите все по-често да
избират продуктите въз основата на екологичните им показатели.
Фирмите, които се стремят да се наложат или задържат на пазара, трябва да въвеждат решения,
които да им помогнат да покрият и дори да надминат регулаторните изисквания, обществените
очаквания и потребителското търсене, не само в рамките на своята фирма и в производството на
своите продукти, но и в цялата верига на доставки.
Доставчиците на екодизайн услуги използват разнородни инструменти и методологии за оценка
на жизнения цикъл, въглероден отпечатък, оценка на емисиите, екологични поръчки, енергийна
ефективност, екологични искове и екомаркировка. Комплексната оценка включва производство на
суровини, производствен процес на конкретния продукт, доставка, потребление и изхвърляне.

Екодизайн = подобряване на околната среда
+ ефективност на разходите + повишаване на
имиджа на фирмата
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Бизнес Център за Подпомагане на МСП

Русе 7000, ул. Кресна 14
bsc@smebg.net; es@smebg.net
082 821 472
http://www.bsc.ruse.bg/

Информиране и консултиране на МСП за екодизайн и възможностите, които той предлага
за подобряване на продуктите и дейностите на фирмите.

Услуги :
•

първоначална информация относно екодизайн: http://bsc.smebg.net/danubepie/;

•

безплатни консултации на място в офиса на БЦП МСП или на територията на фирмата;

•

разработване на МЕТ матрица, съвместно с фирмата, и изчисляване на въглеродния
отпечатък на продукта;

•

въз основа на данните и направения анализ, клиентите получават и препоръки за
промени в своята дейност, за да станат техните продукти и услуги по-„зелени“.
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denkstatt България ООД

1421 София, бул. "Арсеналски" 115, вх. 1, ет. 5, ап. 7
office@denkstatt.bg
02 470 7508; 088 829 5767
http://denkstatt.bg

Услуги
Оценка на въздействието върху околната среда на продукти и дейности и използването й за
стратегическото им развитие. Помощ при комуникиране на екологичното представяне на фирмата,
чрез изготвяне на декларации за екологично въздействие, получаване на еко-етикети и изготвяне
на специфични казуси (case studies).

Въглероден отпечатък
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Осигурява информация за количеството емисии СО2, генерирани през целия жизнен
цикъл на даден продукт. Това е лесен начин за определяне на процеси, които подлежат на
подобрение, както и за сравнение на алтернативни подходи.

Декларации за екологично въздействие (Environmental Product
Declarations) и еко-етикети
Привличат вниманието към специфичните въздействия на даден продукт върху околната
среда. Те подпомагат вземане на решения от потребители и клиенти, които се водят от подобрите екологични показатели, когато правят избор между съпоставими продукти. При
изготвянето на декларация за екологично въздействие следваме общоприети стандарти
като ISO 14025 и EN 15804.

Оценка на жизнения цикъл
Оценката включва всички съответни входящи потоци на материали и енергия,
основни и вторични продукти, както и изходящи потоци през целия жизнен цикъл –
от производството до излизането от употреба или рециклирането. Анализът следва
добрите практики при изготвянето на Оценка на жизнения цикъл (LCA), в съответствие с
международната серия стандарти ISO 14040 и 14044.

Воден отпечатък
Водният отпечатък е индикатор за консумираната от продукт, услуга или регион вода.
Обхваща употребата на вода за селскостопански цели, под формата на валежи, напояване
и изпарение, а също така и отпадъчните води и замърсяването на подземните. Водният
отпечатък е познат също като “виртуална вода“.

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО ООД

София, ул. Рачо Петков Казанджията 8, ADORA Бизнес Център, ет. 6
office@ecq-bg.com
02 9718930
www.ecq-bg.com

Разработване и внедряване на системи за управление на качеството ISO 9001, системи за
управление на околната среда по изискванията на ISO 14001 в предприятия, оказващи
въздействие върху околната среда. Професионални консултации за присвояване на СЕ
маркировка и за акредитиране на лаборатории по ISO 17025.

Еко Дизайн-2010 ЕООД
гр. Шумен 9700, ж.к. “Херсон”, бл. 9, вх. 3, ет. 5, ап. 35
ekodizain2010@gmail.com
0897 906 958
www.ecodesign2010.com
Управлението на отпадъците представлява съвкупност от права и задължения, решения, действия
и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези
дейности.

Услуги, свързани с прилагането на изискванията на Закона за управление
на отпадъците и подзаконовите нормативни актове:
Разработване на Работни листа, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците /ДВ,
бр. 44 от 2004 г./, и съгласуване в РИОСВ;
Изготвяне на документация и заявления за издаване на разрешителни, лицензи и
регистрационни документи;
Изготвяне на Програми за управление на отпадъците;
Изготвяне на Доклади от основно охарактеризиране на отпадъци;
Изготвяне на годишни отчети по дейности с отпадъци;
Консултации, свързани с управлението на отпадъците.

Други услуги, свързани с определяне влиянието на продукта върху околната среда :
Екологични Оценки и ОВОС
Комплексни Разрешителни
Екологичен Мониторинг
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ЕКО РИЗОЛВ ООД

Пловдив 4000, ул. Света Петка 16
ecoresolve@gmail.com
032 / 66 85 77, 0888 38 36 24; 0887 21 00 40; 0885 39 36 96
www.eco-resolve.com

Консултантски услуги за подобряване и облекчаване управлението на стопанските
субекти, улесняване на комуникацията им с контролните органи и съдействие при
решаване на проблеми, свързани с опазването на околната среда чрез:

Консултации по управление на околната среда:
СУОС (Системи за управление по отношение на околната среда – ISO 14 000, EMAS);
Еко дизайн ;
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Измерване на екологичен отпечатък на различни дейности - строителство и ремонт,
събития, административна дейност (офис), хотелиерство, ресторантьорство, търговски
площи;

Използване на ресурси:
Използване на вода /измерване, документиране, докладване/;
Използване на енергия / измерване, документиране, докладване/;
Използване на суровини, материали и горива /употреба, съхранение, измерване,
документиране и докладване/;
Оптимизиране на потреблението на ресурси;
Най-добри налични техники (НДНТ).
Изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на ЗООС /Закон за опазване на околната среда/
до получаване на съответни разрешения от РИОСВ.

Емисии в атмосферата.
Емисии на отпадъчни води /производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждов-

ни води/.

Управление на отпадъците:
Управление на масово разпространени отпадъци;

Управление на химични вещества и смеси.
Най-добри налични техники (НДНТ) за бранша.
Предлагане на технически решения за оптимизиране на производствени и енергийни системи.

МЕНЕКС ЕООД

София 1510, жк. „Хаджи Димитър“ бл.111 А, ап. 27
menzilev@mail.bg
02 9457488; 0884 061844
http://www.menex.biz/

Консултации в сферата на опазване на околната среда:
изготвяне на екологични оценки;
заявления за издаване на комплексни разрешителни на действащи и на нови инсталации и
съоръжения;
оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС);
екологични одити и анализи;
програми за управление на отпадъците.

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
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София 1784, Цариградско Шосе 115 Г, Мегапарк ет. 6 зона Ц
sgs_bulgaria@sgs.com
02 9 10 15
http://www.sgs.bg/

LCA услуги:
Скрининг на LCA - бърза LCA оценка, която незабавно определя главните екологични аспекти и въздействия на продуктите.
Подробна LCA - цялостната LCA оценка гарантира висока точност и много подробна
информация. Събиране и измерване на данни чрез реални процеси по цялата верига на
доставките.

Изчисляване на въглероден отпечатък чрез:
Събиране на данни
Изчисляване на въглеродния отпечатък
Подобряване на дейностите
Намаляване на въглеродния отпечатък и разходите

Непрекъснато наблюдение и подобрение
Доброволна компенсация на въглеродните емисии
Маркировки на въглеродния отпечатък

Внедряване на процедури по екодизайн чрез следните услуги:
Оценка на настоящата верига на доставки и определяне на рисковите продукти или доставчици
Определяне на стратегия и политика за екологични поръчки
Разработване програми за обучение и информиране на купувачи и доставчици
Прилагане на инструменти за прагматична оценка на въздействието върху околната среда
на продукти и доставчици
Включване на екологичните критерии за продукти и доставчици в покани за участие в търгове и в договорите с доставчиците

Обучения
за внедряване на проекти по екодизайн, за обучаване на персонала на нови инструменти и
процедури, за разпространяване добри практики в цялата верига на доставки.
Видове: семинари за доставчици, онлайн уебинари и специфични сесии за малки групи.

Услуги по опаковане - за осигуряване защита на продуктите, съобразяване с изискванията на

8

разпоредбите, намаляване загубата на продукта и контролиране екологичните въпроси при дистрибуцията на продуктите.
Пълна гама решения за тестване и сертифициране, за правилен избор при дизайна, прегледа и разработването на първични, вторични и транспортни опаковки.

Тестване на характеристиките при условия на транспортиране - Физични характеристики и
химични свойства на опаковъчните материали; Тестване за контакт с хранителни продукти
на материали, които са предназначени да влязат в контакт с хранителни продукти; Сертифициране по FSC
Технически консултации, обучение, анализ на дефекти на продуктите, услуги, свързани
с устойчиво развитие, като еко-етикетиране, оценка на жизнения цикъл, диагностика на
екодизайна, анализ на въглеродния отпечатък и т.н.
Възможност за тестване на опаковки съгласно CPSIA, ISTA, TAPPI, ASTM, ISO, ANSI, UNDOT,
TPCH, REACH и т.н.
Оценка на екологичния рейтинг на опаковките (PEAR) - Това е опростена оценка
на жизнения цикъл за всички въздействия на опаковките върху околната среда. Тя
акцентира върху производство, транспорт, употреба и изваждане от употреба, и прави
извод за десетте най-значителни видове въздействие, напр. върху климата, въздуха,
водите и ресурсите. Дава възможност да се анализират и сравнят различните сценарии
за опаковане, да се направи най-екологосъобразния избор и да се използват найустойчивите решения за опаковане.

Подобряване на устойчивост
Допринася за демонстриране на корпоративен ангажимент към промените в климата; демонстриране устойчивите предимства на продуктите чрез подходяща стратегия за обозначение; гарантиране социално съгласие по цялата верига на доставка.

СОФКОНТРОЛ КОНСУЛТ ООД

София 1505, бул. Мадрид 49, ет. 4
office@sofcontrolconsult.com
02 9434932, 9434062
http://www.sofcontrolconsult.com/

Консултантски услуги при разработване, внедряване и подготовка за
сертификация на системи за управление:
Провеждане на вътрешни одити от първа и втора страна за нуждите на организацията;
Внедряване на системи за управление на качеството (СУК), съгласно ISO 9001, QS 9000, ISO
TS 16949, ISO 13485, AQAPs;
Внедряване на системи за управление на околната среда (СУОС), съгласно ISO 14001;
Внедряване на системи за управление на безопасността на хранителните продукти (СУБХ/
НАССРП), съгласно ISO 22000;
Консултантска помощ при подготовка за провеждане на контролни и ресертификационни
одити;
Консултации и съдействие при подготовка за оценяване на съответствието на продуктите
със съществените изисквания за безопасност и за придобиване правото за поставяне на
знак за безопасност - Со, СЕ и други.

Обучение на ръководители и специалисти по управление на качеството, околната среда, безопасност на хранителните продукти, съгласно изискванията на съответните стандарти; вътрешни
одитори и представители на ръководството за съответните системи за управление.
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Търговско-Промишлена Камара – Пловдив

Пловдив 4003, ул. Самара 7, ет. 3
een@pcci.bg
032 908980
http://pcci.bg/

Услуги за МСП по въвеждане на еко-дизайн мерки:
първоначална информация относно екодизайн: http://imageen.pcci.bg ;
консултации в офиса на Камарата или на територията на фирмата, обучения, семинари;
предоставяне на информация за приложими инструментни за оценка на състоянието и за
въвеждане на еко-дизайн мерки ;
общи препоръки за въвеждане на конкретни еко-дизайн мерки, с цел намаляване вредното въздействие върху околната среда.
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Търговско-промишлена палата - Враца

Враца, бул. Христо Ботев 24
cci-vr@online.bg
092/660271, 660273
www.cci-vratsa.org

Услуги за МСП от сектор устройчиво строителство:
Първоначална информация относно екодизайн: http://ecodesign-een.eu/
Организиране на семинари, срещи и конференции по теми, свързани с еко-дизайна в устойчивото строителство;
Общи и специализирани индивидуални консултации на МСП, обучения, одити;
Доклад за състоянието на еко-дизайна в областта на устойчивото строителство;
Идентифициране, представяне и използване на инструменти за еко-дизайн;
Обучение на експерти в областта на еко-дизайна.

ТЮФ НОРД България ЕООД

Пловдив 4000, ул. Найден Геров 13
admin@tuev-nord.bg, syotov@tuev-nord.bg
032/624 243, 622 831
http://www.tuev-nord.bg/

Сертификация на системи съгласно ISO 14001. Ползи за фирмата:
важно предимство за търговия
намаляване на потреблението на енергия и суровини
намаляване на разходите за обезвреждане на отпадъци
по-ниски такси, свързани с използването на природните ресурси
по-ниски цени застраховка, произхождащи от намалението на риска
подобряване управлението на организацията (планиране, определяне на цели и цели и
програми)
намаляване на вредното въздействие върху околната среда
структуриран начин, по който да се извършва информацията и комуникацията
повишено доверие на заинтересованите страни
редовни вътрешни одити и одити от трети страни за бързо откриване на слаби места
избягване на съдебни процеси (например по отношение на екологичните щети, аварии)

EMAS
EMAS (еко-мениджмънт и одит-схеми) е инструмент, адресиран до всички предприятия
и институции, по систематичен начин за идентифициране на екологичните аспекти и да
се развиват и прилагат планове за действие за постепенно намаляване на издаване на
разрешителни тяхното въздействие върху околната среда.

Сертификати IFS и BRC – системи за управление безопасността на храните (СУБХ)
IFS и BRC са стандарти за безопасност на храните, въведени от асоциациите на търговците
на едро във Великобритания, Франция и Германия. Големите търговски вериги изискват
въвеждането на тези стандарти от всички техни доставчици на хранителни продукти.
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ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД

София 1113, район Изток, бул. Драган Цанков №23А, ет.6,
Сграда "Бернард Изгрев Тауър" (TETRIX)
office@bg.tuv.com
(02) 987 92 91
www.tuv.bg

Предлаганите услуги - индустриални, за сертификация на системи за управление
и продуктова сертификация, се извършват само под български и международни
акредитации и нотификации.

Услуги по сертификация на различни системи за управление в областта
на екологичните дейности:
Сертификацията на системи за управление на околната среда съгласно БДС EN ISO
14001:2004 гарантира пред обществото, че фирмата полага грижи за намаляване вредните
си въздействия върху околната среда.
Сертификация на системи за управление на енергията съгласно БДС EN ISO 50001:2011.
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Фондация Тайм

София 1000, ул. „Рачо Димчев” №4
info@time-foundation.org
02/9541080
http://www.time-foundation.org/

Платформа Ecotoolkit - коплект от три инструмента за управление по околна среда
(ecomapping > ecoscan > ecotips). Фирми и организации могат да го ползват, за да
добият представа за моментното си (екологично) състояние и основни проблеми, могат
да управляват и да намалят екологичното си въздействие, и съответно да подобрят
екологичните си резултати.
Инициатива „Зелен офис“ – обучение, наръчник, виртуален офис, измерване на
въглероден и екологичен отпечатък, индивидуални посещения от експерти.
Консултации за внедряване на Европейски екологични стандарти (EMAS, Схема за
екомаркировка).
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КАТАЛОГ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОДИЗАЙНА
Публикация на Търговско-Промишлена Камара – Пловдив, България
Снимки: PhotoDune, Depositphotos, http://greentech-bg.net/

						
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Каталога се разпространява безплатно.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде
търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

