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ЧЕЗ АКТУАЛНО
Месечно издание за служителите на ЧЕЗ в България

ДЕКЕМВРИ 2012

ЧЕСТИТА НОВА 2013 ГОДИНА!
ЧЕЗ ЗАПОЧВА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ
ОКОЛО 130 МЛН. ЛВ.
НА ТРИ БЛОКА ОТ ТЕЦ „ВАРНА” ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ВЛОЖЕНИ ЗА
НАДЕЖДНА МРЕЖА
ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ

ЧЕЗ започва през новата
година процедура по стартиране на екологизация на 4, 5
и 6 блок на ТЕЦ „Варна”.
Идейният проект, който е изработен от фирма „Атомтоплопроект”, ще удължи експлоатацията на трите блока на
централата до 2023 г., изпълнявайки изискванията на
Европейския съюз за понижаване на серните, азотните и
праховите емисии.

Работата по проектирането и
изграждането на сероочистващите инсталации ще започне в
началото на 2013 г. и ще
продължи до края на 2015 г.,
като блоковете ще бъдат екологизирани последователно. Инвестицията се очаква да бъде
около 100 млн. евро. Проектът
ще бъде представен на Надзорния съвет на ЧЕЗ в Прага.
По време на екологизацията
ТЕЦ “Варна” ще продължи да

осигурява студен резерв за
националната енергийна система. При изпълнението на проекта поетапно във времето ще
бъде спиран по един от блоковете за монтиране на сероочистващите инсталации, докато
останалите два ще остават в експлоатация. В готовност за работа ще бъдат и блокове 1, 2 и
3. Те най-вероятно ще бъдат демонтирани в края на 2015 г.
(Продължава на сстр
тр
тр.. 3)

ЧЕЗ ДАРИ ОФИС МЕБЕЛИ
НА МЛАДИ УЧЕНИ ОТ БАН
ЧЕЗ дари свои офис мебели
на Института по физиология
на растенията и генетика към
БАН. Те са предназначени за
оборудване на кабинети и лаборатории на млади учени. Регионалният мениджър на ЧЕЗ
за България – Петър Докладал, получи сертификат за дарение от директорката на института проф. Снежана Дончева на тържествена церемония
на 18 декември 2012 г.
Подкрепата на проекти в областта на образованието е основен приоритет в политиката
на ЧЕЗ за корпоративна и социална отговорност.
(Продължава на сстр
тр
тр.. 2)
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ЧЕЗ СРЕД ЛАУРЕАТИТЕ НА
„ИТ МЕНИДЖЪР НА ГОДИНАТА”
Служител на ЧЕЗ България
получи награда „ИТ мениджър на годината” в категория „Ефективност” в конкурса, организиран от Клуба
на ИТ мениджърите в България и ICT Media. Отличието
беше връчено на Цветанка
Георгиева – директор „Информационни технологии” на
ЧЕЗ България. Тя бе избрана
на първия етап от гласуването и събра най-много гласове в съответната категория.

„Тази награда е доказателство за усилията, които полагаме за оптимизиране на
процесите и за подобряване
на качеството на обслужване на клиентите чрез ефективното използване на найсъвременните технологии.
Горди сме, че това признание за пореден път отличава ЧЕЗ като модерна и иновативна компания”, каза
Цветанка Георгиева.
(Продължава на сстр
тр
тр.. 2)

Седем общини в Западна
България получиха през декември удостоверения за участие в проекта
на ЧЕЗ „Енергиен мениджмънт
в общините” –
на сстр
тр
тр.. 2.

На 15 декември 2012 г. в София, в заседателната зала на II етаж на ул. „Г. С. Раковски” № 140,
деца на служители на компанията се състезаваха за „Купата на ЧЕЗ” в шахматен турнир. Класирането бе в зависимост от броя на набраните точки. В случаите на равенство се взимаха
Още на сстр
тр
предвид коефициента „Бухолц” и коефициента „Натрупване”.
тр.. 4

тр
ИТ-експертите от ЧЕЗ изпълниха обещанията си – на сстр
тр.. 4.

Детска творческа енергия кипя в София, Плевен и Благоевград на 15 декември 2012 г. В
Коледните работилнички на ЧЕЗ деца на служители в компанията изработиха поздравителни
тр
картички за Коледните и Новогодишните празници. – на сстр
тр.. 4.

ЧЕЗ АКТУАЛНО
На фокус
ОБЩИНИ ПОЛУЧИХА УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ НА ЧЕЗ
За участието си в проекта на ЧЕЗ „Енергиен мениджмънт в
общините” през декември 2012 г. седем общини в Западна
България получиха официално удостоверения – Бойчиновци
и Медковец, Монтанска област /05.12.2012 г./, Божурище,
Софийска област /12.12.2012 г./, Плевен, Левски и Червен
бряг, Плевенска област /17.12.2012 г./ и Сапарева Баня /
19.12.2012 г./, Кюстендилска област.
Проект „Енергиен мениджмънт в общините” стартира в края
на 2011 г. и е част от дейностите, които извършва ЧЕЗ Електро
България АД във връзка със задълженията си по Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Основна цел на проекта е да допринесе за устойчивото енергийно планиране в общините. Чрез
реализирането на проекта се обучават „енергийни мениджъри“ в общините с цел да придобият умения да планират, изготвят и управляват проекти за повишаване на енергийната ефективност и да изпълняват правилно своите задължения по ЗЕЕ
относно управлението на енергийната ефективност.
В проект „Енергиен мениджмънт в общините” се включиха
седем общини на територията на Западна България – Плевен,
Левски, Червен бряг, Бойчиновци, Медковец, Сапарева баня
и Божурище.
Обучението на общинските специалисти се осъществи в учебния център на ЧЕЗ в гр. София под формата на два двудневни
семинара. Първият се състоя на 28 и 29 февруари 2012 г., а
вторият - на 19 и 20 април 2012 г., когато бяха връчени индивидуални сертификати на участниците. Обучението бе проведено от експерти на „Ен Ефект Консулт” ЕООД В резултат на обучението участниците в него разработиха общински програми
по енергийна ефективност. За да бъде постигнат максимално
полезен ефект от обучението, в периода юни – юли 2012 г., раз-

ПРОМЕНИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД
На 17.12.2012 г. в София Надзорният съвет на ЧЕЗ Разпределение България АД взе решение за промяна в състава на Управителния съвет на дружеството. Павлина Манчева е освободена
като член на Управителния съвет, а на нейно място е назначен
Ондржей Шафарж. Промяната влиза в сила от 1 януари 2013 г.
Останалите членове на Управителния съвет са: Стефан Апостолов – председател и изпълнителен директор, Злата Грьонингерова – зам.-председател на борда, Ян Моуха и Владимир Марек.
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работените програми за енергийна ефективност бяха оценени
от външни експерти в областта – представители на МИЕТ, АУЕР,
Национално сдружение на общините, Софийска енергийна агенция „Софена”, Сдружение „Еко Енергия” и др. Техните препоръки бяха изпратени до участниците в обучението.
ЧЕЗ ще продължи и в бъдеще да си сътрудничи с местните
власти за постигането на устойчиво енергийно развитие и изпълнението на общата национална цел за повишаване на енергийната ефективност.

ГОДИШНА СРЕЩА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В
НАПРАВЛЕНИЕ „ТЪРГОВСКИ ЦЕНТРОВЕ”
На 8 декември 2012 г. в София се проведе среща на служителите в направление „Търговски центрове”, от дирекция „Обслужване на клиенти”. Основни теми на срещата бяха акценти от новите процедури за изпълнение на услуги от дирекция
„Обслужване на клиенти“ за ЧЕЗ Електро България АД и ЧЕЗ
Разпределение България АД, в съответствие с внедрената система за управление на качеството ISO 9001-2008, промени в
Правилника за управление на вземанията, отчет на изпълнените задачи през 2012 и поставяне на новите цели за 2013.
Ирена Гюровска – ръководител направление „Търговски центрове” приветства служителите, като обобщи с две думи равносметката за дейността на направлението: „благодарност” и
„придобивки”. На клиентите на ЧЕЗ в България се предостави възможност да бъдат обслужвани в нов, модерен, представителен Център в София, нови, изцяло реновирани и с нова
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визия Центрове за клиенти във Враца и Ловеч, ремонтиран
Център за клиенти на бул. „Сливница” №213. През 2012 г. в
ремонтираните и най-натоварените клиентски офиси бяха
монтирани 8 нови системи за управление на опашките от последно поколение. Те дават възможност за клиентска обратна
връзка при обслужване „лице в лице”. Служителите на направлението с радост носят новото представителното фирмено
облекло. Забележителна е работата на служителите по една
от основните задачи през годината – подобряване качеството на клиентската база данни. Служителите на направление
„Търговски центрове”, заедно с колегите си от направление
„Контактен център” успешно допринесоха за популяризирането и реализирането на две целеви кампании на ЧЕЗ Електро България АД - „Електронна фактура” и „Дистанционни услуги”.

ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира през януари 270
хил. лв. в подмяната на 9 км увредени при кражби кабели от
п/ст „Средец“ в София. Проектът ще подобри сигурността и
качеството на ел. захранването на 100 хиляди клиенти в централните столични райони.
ЧЕЗ ще инвестира през януари в Западна България общо
над 734 хиляди лева. Най-много средства ще бъдат вложени
на територията на гр. София – 343 хиляди лв. В електроразпределителния район на Югозападна България ще бъдат инвестирани 296 000 лв., а за Северозападна България са заделени 94 000 лв.
„Основен приоритет в инвестиционната ни програма през
този месец е София. През следващите няколко години планираме да инвестираме в ЕРМ на столицата средно около 20
милиона лева годишно, за да подобрим качеството на ел. захранването. Нашата цел като социално отговорна компания е
клиентите ни да получават максимална сигурност, уют и спокойствие”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ
за България.
Сред по-значимите инвестиции на ЧЕЗ в района на Югозападна България през януари са реконструкция на мрежа НН с
изнасяне на електромерни табла на стойност 45 хил. лева в с.
Скрът, община Петрич, и реконструкция на кабелна линия 20kV
в град Кюстендил за 32 хил. лева.

ЧЕЗ СРЕД ЛАУРЕАТИТЕ НА...
(Продълж
ение о
тр
(Продължение
отт сстр
тр.. 1)
През 2009 г. ЧЕЗ България ЕАД получи признанието на сдружението за интелектуална собственост за последователна
корпоративна политика по отношение на правата върху интелектуална собственост.
През 2010 г. ЧЕЗ в България спечели награда за постигнати
високи постижения в прилагане на географските информационни системи (ГИС) в областта на инженерната инфраструктура и транспорт. Поводът за награждаването бе реализация
на иновативния проект за създаване на географска информационна система за нуждите на ЧЕЗ Разпределение България.
Модерната технология дава възможност за бърз и лесен
достъп до данни за електроенергийните съоръжения на територията на Западна България. Благодарение на нея екипите
на компанията могат да реагират по-бързо при кризисни ситуации и да локализират аварии.
През тази година компаниите от групата на ЧЕЗ в България
получиха сертификати за управление на качеството EN ISO
9001:2008. Те гарантират, че всички структури и служители на
сертифицираните компании на ЧЕЗ прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на клиентите.

ЧЕЗ ДАРИ ОФИС МЕБЕЛИ...
ОЩЕ ДЕСЕТ БЕЗПЛАТНИ СМЕТКИ
ЗА ТОК ЗА АУКТАЛИЗИРАНИ ДАННИ
Още десет клиенти на ЧЕЗ спечелиха безплатни сметки за
електричество, след като през ноември те актуализираха данните си в рамките на кампанията „Активните печелят”. Сред
победителите са четирима столичани и по един жител на Видин, Разлог, Плевен, Луково, Вълчедръм и Пелишат. Общата
стойност на сметките за електроенергия е близо 600 лева.
Кампанията “Активните печелят” започна през април 2012
г. и приключва в края на декември. Всеки клиент, който през
този период извърши актуалиация или пререгистрация на
данните си, автоматично участваше в томбола за 90 безплатни сметки за електричество, девет ваучера за черна и бяла
техника, всеки един на стойност 400 лева и голямата награда
- ваучер за подаръци за 1000 лева.
„Поздравявам спечелилите, както и всички наши клиенти,
които през годината извършиха актуализация на данните си.

Вярвам, че най-голямата награда за всички тях ще бъде подоброто обслужване, което им гарантират точните и коректни
данни”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ
за България.
Актуализацията на данните се налага, за да се отстранят наследени от миналото неточности в информацията за клиентите. Тя може да бъде извършена в Център за обслужване на
клиенти на ЧЕЗ, чрез обаждане на денонощната телефонна
линия на компанията 0700 10 010, чрез изпращане на клиентския номер и телефон за контакт на електронната поща
zaklienta@cez.bg или попълване на онлайн формуляр за актуализация на данни на адрес http://www.cez.bg/bg/za-klienta/
aktivnite-pechelyat.html. Пререгистрацията може да стане единствено в Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. И двете
услуги са напълно безплатни.

ОТ СЪРЦЕ

НАЧАЛО НА СПОРТНАТА ГОДИНА

Благодарим на всички, дарили средства, за да помогнем
на нашия колега от ЧЕЗ Разпределение България АД – Цветомир Кацарски, ръководител на РЗ „Мерене НН“, гр. Плевен, който има сериозен здравословен проблем. Събраните средства от доброволни дарения на колеги в проведената до 20 декември 2012 г. кампания за подпомагане
на предстоящата му трансплантация на бъбрек, вече са
преведени в специалната банкова сметка за осъществяване на трансплантацията.

През 2013 г. продължава инициативата на Дирекция "Човешки ресурси", насочена към подпомагане здравословния
начин на живот на служителите в ЧЕЗ. На 10 януари стартират заниманията по футбол и волейбол в "Спортна база МГУ". Игрището и залата са запазени всеки четвъртък от
18.00 ч. до 19.00 ч. Всяка събота от 11.00ч. до 12.30 ч. любителите на тенис на маса могат да използват тенис залата
в същата база. При въпроси: Десимир Борисов, Дирекция
„ЧР“, GSM 0885816749.

(Продълж
ение о
тр
(Продължение
отт сстр
тр.. 1)
„Високо ценим Вашето внимание и подкрепа, която оказахте на учените от ИФРГ – БАН в това трудно време. Благодаря Ви, че избрахте точно нас и ни дарихте с малко повече настроение на работните ни места, с по-голямо самочувствие и ни показахте, че представителите на бизнеса във Ваше лице са загрижени за нас учените и са готови
да ни подкрепят”, заяви проф. Дончева.
„Младите хора са най-ценният капитал и бъдещето на
България. Ние в ЧЕЗ вярваме в тях и подкрепяме редица
инициативи за развитието на техния потенциал. Всяка година предлагаме стажове и обучения на студенти, инвестираме в образователни програми и организираме събития, насърчаващи здравословния начин на живот”, каза
Петър Докладал.
Компанията продължи да развива успешните си партньорства с висши учебни заведения и през тази година, като
подписа договор за сътрудничество с Техническия университет в София. Двете страни се споразумяха да работят
заедно за създаване на качествени кадри в българската
енергетика и развиването на образованието и учебните
програми в тази сфера.

Гореща информационна линия:
0700 10 010
e-mail: zaklient
a@cez.bg Сайт
.cez.bg
zaklienta@cez.bg
Сайт:: www
www.cez.bg

За връзк
а с редакцият
а:
връзка
редакцията:
communications@cez.bg, IP 64 792
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ЧЕЗ АКТУАЛНО
На фокус
ОКОЛО 130 МИЛИОНА ЛЕВА ИНВЕСТИЦИИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ВЛОЖЕНИ ЗА НАДЕЖДНА МРЕЖА ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ
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- Мрежата, която захранва столицата на България, и е пряко
оперирана от ЧЕЗ, е високо напрежение, средно напрежение
и ниско напрежение. Колкото е по-високо нивото на напрежение, толкова по-голям енергиен поток се управлява, респективно е по-голяма степента на риска за по-голям брой потребители, ако това съоръжение се повреди. Ние сме дефинирали риска на три. Основно - проблеми по мрежа високо напрежение, с по-малка степен на риск в мрежа средно напрежение и с най-малка в ниско напрежение. По мрежа високо напрежение е най-сериозен проблемът, защото съоръженията
са много стари – средна възраст над 30 години. Не са монтирани модерни съоръжения през този период от време, не са
реконструирани старите, респективно подменяни. През периода преди ЧЕЗ да стъпи на пазара не е имало цикличност в
експлоатацията и поддръжката на съоръженията.
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- Скоро всички съоръжения ще бъдат извън реална възможност за техническа експлоатация. Освен морално, те са и технически остарели и на предела на своята функционалност.
Неглижираната през последните 20 години тема за обновяване на мрежа високо напрежение и поетапна подмяна на съоръженията крие потенциална опасност и риск за нарушаване
качеството на захранване на големи групи потребители, както и на важни институции. А това представлява заплаха за националната сигурност на страната.
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- Ние определихме чрез обективни критерии по какъв начин
да бъде оценено състоянието на всяко съоръжение, респективно планиране на подмяната му в съответен времеви период. Това оценяване е дефинирано чрез данните колко потребители захранва, каква е възрастта му, каква е аварийността
му, какви важни държавни институции захранва. След като
дефинирахме проблема в началото на февруари тази година
като критична инфраструктура, ние предприехме първи стъпки
по тази система за оценяване. Определихме кои са първите
съоръжения и как точно да ги ремонтираме, след което пристъпихме към изпълнение на тези задачи, свързани със закона за обществените поръчки, обявихме процедури, поканихме фирми, създадохме условия за провеждане на търгове за
избор на доставчици.
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- От май месец от високо напрежение започнахме активно
да подменяме масленонапълнен кабел „Левски” между под-

станция „Георги Димитров” и ТЕЦ „София”, като той беше оценен като най-спешен и в най-критично състояние поради многото течове, амортизирана изолация, неправомерни посегателства върху съоръженията и най-вече морална и техническа остарялост. Стойността на този проект, който беше завършен скоро, е около 5 млн. и 700 хил. лв., а подмяната гарантира сигурността на около 170 000 потребители в централна
градска част.
Вторият голям проект високо напрежение, свързан с критична инфраструктура, който е в ход е нова напречна връзка
между подстанциите „Хиподрума” и „Средец”, както и реконструкция на двете подстанции. Това е ще бъде ново съоръжение, не подмяна на съществуващо. Тази връзка цели да създаде началото на нов диагонал в захранването на София, като
крайната цел на ЧЕЗ Разпределение като оператор на разпределителна мрежа 110 КВ на територията на този град е да
създаде пръстеновидна структура, така че да има взаимозаменяемост на съоръженията. Сега те не работят така. И да се
осигури непрекъснатост на електроснабдяването на Народното събрание, Президентството, министерства, агенции, важни здравни заведения, както и на гражданите на града. Стойността на инвестицията е 7 млн. и 270 хил. лв.
Продължават реконструкциите на подстанциите „Фестивална” и „Младост”, които са част от критичната инфраструктура
на столицата . По този начин ще бъде подобрено захранването на кварталите „Дружба” 1 и 2, „Младост” 1, 2, 3, 4. В тези
обекти влагаме общо 5 млн. лв.
В реконструиране и подмяна на съоръжения ниско и средно
напрежение от началото на годината до момента сме инвестирали в столицата близо 5,5 млн. лв. През първото полугодие на 2013 г. предстои да вложим още 5 млн. лв.
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- Много сериозен проект, който планираме за следващата
година в областта на високо напрежение, това е подмяна на
кабел „Захарна фабрика”. Ще бъде подсигурена сигурността
на електрозахранването на над 180 000 потребители в кварталите от зоната на идеален център, а стойността на инвестицията е в размер на около 5 млн. лв.
Също така предвиждаме подстанция „Никола Колев” да бъде
захранена от уредба 35 кV от подстанция „Георги Димитров”,
която осигурява по-стабилно захранване. Ще се реконструира и управлява дистанционно разпределителната уредба средно напрежение на ТЕЦ „София Изток”. Това допълнително ще
подобри сигурността на захранването на „Дружба” 1 и 2 и част
от „Младост”.
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- Инвестициите на компанията стъпването й на българския
пазар до края на 2011 г. са в размер на 228 176 000 лв.
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- За да бъде изградена надеждна мрежа високо напрежение,
захранваща големи групи от хора и важни институции в държавата и тя да бъде съгласно европейските стандарти, е необходимо всяка година да се инвестират допълнително по 20 млн.
лв. в тази мрежа за подмяна и реконструкция на съществуващите и изграждане на нови съоръжения. Общо в тази мрежа
трябва да се вложат около 130 млн. лв.
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- Планираме да подменим и реконструираме поетапно на база
на тази система за оценяване на надеждността към момента и
предстояща необходимост от подмяна са всичките на брой 24
подстанции във града и 7-те кабелни линии. Смятаме, че ще
можем да реализираме всичко това в рамките на 10 години.
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- През периода, който коментираме, бяха преодолени изключително много пречки, като ние получихме подкрепа от всички държавни институции, по специално от Столична община,
от дирекция „Архитектура и градоустройство” и всички техни
структури. Смятам, че всички са наясно, че проблемът е глобален и засяга сигурността на столицата.
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- Направената профилактика и проверка на съоръженията
гарантира непрекъсваемост на захранването през зимния
сезон. Разбира се, поради естеството на мрежата, няма пълна
застраховка срещу природни бедствия.

ЧЕЗ ИЗГРАДИ НАЙ-ГОЛЯМАТА ЕВРОПЕЙСКА
ВЯТЪРНА ЦЕНТРАЛА НА СУШАТА
На 13-ти декмеври 2012 ЧЕЗ Груп обяви, че и последната вятърна турбина от 600-мегаватовия вятърен парк на компанията
Фънтанеле/Коджалак, е присъединена и подава ел. енергия
към мрежата. Това е най-големият вятърен парк на сушата в
Европа и произвежда достатъчно ел. енергия, за да захрани 1
милион румънски домакинства. Вятърният парк се състои от
240 вятърни турбини на General Electric, всяка с мощност от
2,5 мегавата. Тук се намира и хилядната турбина от този клас,
която американската компания инсталира в света.
Присъединяването към мрежата на последната вятърна турбина от проекта е станало в последните дни на ноември. Вятърната централа се намира в Добруджа, област Констанца –
един от най-обещаващите райони за развитието на вятърната
енергия в Румъния. Собственикът на проекта – ЧЕЗ Румъния,
е част от ЧЕЗ Груп, най-голямята електрическа компания в
Централна Европа.
Ондржей Шафарж - Проектен мениджър в ЧЕЗ, казва: „Чрез
проекта Фънтанеле/Коджалак ЧЕЗ допринася за увеличаване на дела на възобновимите електрогенериращи мощности
в Румъния. Преди да бъде изградена тази вятърна централа,
целият капацитет на Румъния във вятърната енергетика беше
едва 14 мегавата”.
Отделните компоненти на вятърните турбини са произведе-

ни в различни точки по света. Роторните кутии са произведени във поделението на GE в Salzbergen, Германия. Витлата и
кулите са от Генмания, Бразилия, Чехия, Дания, Полша и Китай. Поради значителните размери – една перка е с дължина
почти 50 метра, и големият брой на компонентите, изграждането на парка е изисквало много сериозно планиране.
Използвани са дванайсет начина на транспортиране, за да
бъдат доставени всички необходими компоненти до строителната площадка, която е отдалечена само на 17 км от пристанището на Констанца. В най-усилените периоди на строителство на площадката (най-голямата за периода в цяла Европа)
са работили едновременно 25 крана.
Използването на най-модерни вятърни турбини гарантира
висока ефективност и надеждност при различни метеорологични условия. Това значително увеличава производствения
капацитет на вятърния парк.
През 2008 ЧЕЗ придоби правата по проекта от Континентал
Уинд Партнърс. Първата вятърна турбина е издигната и присъединена към мрежата през 2010 г. Стойността на проекта е 1,1
милиарда евро, а площта, върху която е разположен – 11 000
декара. Средният наем, който получават собствениците на
земи, които попадат в границите на проекта, е 3000 евро годишно, като договорите са с продължителност 49 години.

ЧЕЗ ЗАПОЧВА ЕКОЛОГИЗАЦИЯ
НА ТРИ БЛОКА ОТ ТЕЦ „ВАРНА”
(Продълж
ение о
тр
(Продължение
отт сстр
тр.. 1)
„ТЕЦ „Варна” е доказвала значимостта си за енергийната система многократно през последните години. Благодарение на
централата не се стига до недостиг на енергия по време на няколко критични ситуации, като например удължения ремонт на
блок 6 на АЕЦ „Козлодуй” през 2010 г. или спирането на доставките на руски газ в началото на 2009 г. Екологизацията на
трите блока ще гарантира освен по-чиста околна среда и високо качество на електроенергията за крайните потребители, което е наша основна цел повече от 7 години”, каза Камен Бошнаков – Изпълнителен директор на ТЕЦ „Варна”.
Три от 210-мегаватовите блокове в ТЕЦ „Варна” осигуряват над
60% от студения резерв за българската електронергийна система. Те се използват по искане на ЕСО и се включват в случай на

недостиг на електроенергия в системата. През 2011 г. студеният
резерв на ТЕЦ „Варна” бе активиран 41 пъти и осигури 1 829 651
МВтч., което е 65.3% от произведената от централата ел. енергия.
ТЕЦ ”Варна” ЕАД е втората по големина топлоелектрическа
централа в България и на Балканския полуостров. Централата
има 6 моноблока, всеки с мощност по 210 МВт. Общата инсталирана мощност е 1260 МВт. Изграждането на ТЕЦ „Варна”
започва на 21.11.1964 г. Официалното откриване е на 22.08.1969
г. От 2006 г. ТЕЦ „Варна” е собственост на CEZ Group. За закупуването на 100% от акциите CEZ плати EUR 206 милиона на
българското правителство и още EUR 100 милиона за 16% увеличение на капитала на централата. Централата работи с антрацитни въглища, внос от Русия и Украйна. Близо 99% от продукцията е реализирана на регулирания пазар.
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ЧЕЗ АКТУАЛНО
Обедна почивка
ДОБРОВОЛЦИ ОТ ЧЕЗ ПОДМЕНЯТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ИТ-ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ЧЕЗ
КРУШКИ В ТРИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ИЗПЪЛНИХА ОБЕЩАНИЯТА СИ

В ъв Видин
Доброволци от ЧЕЗ подменят 275 електрически крушки с
енергоспестяващи в три детски градини в градовете Видин,
Перник и Кюстендил. На 18 декември 2012 г., бяха монтирани
100 крушки в кюстендилската детска градина „Еделвайс”, а в
началото на новата година ще бъдат подменени 45 нови крушки в детска градина „Славейче” в Перник и 130 крушки в целодневна детска градина № 14 във Видин. И трите детски за-

В Кюс
Кюсттендил
ведения са избрани заради
голямата консумация на електроенергия и съществуващите
проблеми в тяхната осветителна инсталация.
“Енергийната ефективност е
основен приоритет в политиката на ЧЕЗ за социална и корпоративна отговорност. Неслучайно избрахме детски градини за нашата инициатива, защото искаме да възпитаме екологично съзнание у децата и да ги научим от малки да пестят енергията и природните ресурси”, каза
Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.
В благотворителната инициатива участват служители на компанията от регионалните звена на дирекция „Мерене и управление на данни” в „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Благодарение на техния доброволен труд детските заведения ще
пестят електроенергия от началото на 2013 г.
ЧЕЗ редовно провежда доброволчески акции на територията на Западна България. Преди коледните празници служители на дружеството подариха елха на Дома за възрастни хора
в столичния квартал „Зона Б-5”. За да зарадват обитателите
на дома и да внесат повече празнично настроение, деца на
служители на ЧЕЗ изработиха и подариха на възрастните хора
коледни картички.

Жителите на Вършец получиха като новогодишен подарък премиерата на своя
самодеен театър, благодарение на преведена от ЧЕЗ сума
за изкупуване на всички билети за представлението.
Със събраните доброволно
средства от всички служители на ЧЕЗ, участвали в годишната среща на дирекция
„ИКТ” в ЧЕЗ България, в размер на 424 лв., бяха закупени
и дарени на детската градина
във Вършец, фотоапарат, диспенсър и печка.

ЧЕЗ ПРОВЕДЕ ДЕТСКИ
ХОКЕЕН ТУРНИР

На 8 декември 2012 г. в Зимния дворец на спорта в София се
проведе детският хокеен „Турнир за купата на ЧЕЗ“. Събитието бе под патронажа на министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. Турнирът бе организиран от ЧЕЗ
България, съвместно с Националната спортна академия и
Българската федерация по хокей на лед.
В надпреварата се включиха над 100 деца до 10-годишна
възраст от училища и детски градини в столицата. Състезаваха се 6 отбора. Петър Докладал и доц. Лазар Каменов – зам.министър на физическото възпитание и спорта, връчиха лично на всеки от тях купа и медал. Раздадени бяха награди за
най-бърз играч и за най- добър вратар.
„Още миналата година, когато поехме спонсорството на турнира, ние обещахме на министър Нейков да превърнем състезанието в традиция. С гордост мога да кажа, че изпълнихме
обещанието си и да уверя, че ще продължим активно да подкрепяме спортуването и здравословния живот на децата, които са бъдещето на България”, каза Петър Докладал.
ЧЕЗ стана официален спонсор на турнира по хокей на лед
за деца до 10-годишна възраст през февруари 2011 г. Иинициативата е част от политиката на компанията да подкрепя и
да организира различни спортни мероприятия. Служители на
ЧЕЗ редовно участват в Националната работническа спартакиада на енергетиците, а през 2012 г. се проведе първата спартакиада за работещите в дружествата на ЧЕЗ в България, в
която се включиха и деца.

Смях от колцентъра
• Клиент
Клиент:: Гласът ми казва, че имам просрочени задължения. (Проверка на сметка през IVR )
• Клиент
Клиент:: Имам анекс с вас да изнасям информация.
• Клиент
Клиент:: Като си проверявам фактурите по интернет ми
изписва някакъв скайп номер със Сингапур и Бангладеш. Да
ви попитам да не би някой да ме краде по тоя начин?
• Клиент
Клиент:: Ние на какъв абонаментен план сме?
• Клиент
Клиент:: Може ли да ми начислите всичко на нощна температура и после да го сложите на дневна температура.
• Клиент (плаче): Моля ви се свържете ме с виваком да ми
проверят сметката за телефона. Нещо ми говори ама накрая
казва диес, диес, аз не знам какво е и почва отначало.
• Клиент
Клиент:: Аз съм на 85 години жена художничка, не мога да
се оправя сама. Изпратете някой да ме оправи. Кмета Емил
каза че нямам право да отварям таблото.
• Клиент
Клиент:: Напрежението е под 200 градуса!

Семейството на
ЧЕЗ се увеличи
Пре
Презз ноември:
• Венцислав Андреев (ЧЕЗ Разпределение, Своге) стана баща на Мартин
• Ана Тодорова (ЧЕЗ България) роди Ангел
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Ваня Кънева – директор „Човешки ресурси”, връчва „Купата
на ЧЕЗ” на победителя в първия Коледен шахматен турнир „ЧЕЗ
за chess” - Красимир Георгиев (11 г.) от Благоевград – син на
Гергана Георгиева от отдел „Инкасиране”, ЧЕЗ България.

На 12 декември директор „ИКТ” – Цветанка Георгиева и служители от дирекцията изненадаха децата от детската градина
в кв. Заножене и ги зарадваха със специални коледни подаръци и лакомства!

КОЛЕДНИ РАБОТИЛНИЧКИ В ЧЕЗ
Детска творческа енергия кипя в София, Плевен и Благоевград на 15 декември 2012 г. В Коледните работилнички на ЧЕЗ
деца на служители в компанията изработиха поздравителни картички за Коледните и Новогодишните празници. Тази година картичките бяха за Дома за възрастни хора в „Зона Б 5” гр. София.
За да зарадват възрастните хора и да внесат повече празнично настроение, служителите на ЧЕЗ занесоха елха и я украсиха заедно с обитателите на дома. В края на тържеството
те почерпиха възрастните хора с баклава.
„Често пъти помощта и подкрепата се състоят в дребния на
пръв поглед жест – да обърнеш внимание на възрастния човек, да го изслушаш, да разбереш проблема, да отделиш време и внимание, за да се почувства той добре. Коледа е един от
най-светлите и топли християнски празници. Надявам се, че
коледните картички и тържеството, което организирахме за
възрастните хора, стоплиха сърцата им и направиха празника
по-светъл и уютен за тях”, каза Петър Докладал, регионален
мениджър на ЧЕЗ за България.

