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Веолия накратко
Възобновяваме световните ресурси

220 000 служители в цял 

свят (след обединяването 

със Suez)

36,7 млрд. евро

(приходи 2021 г.) Групата „Веолия“ има амбицията да стане компания –

еталон за екологична трансформация. Групата разработва

и предоставя кардинални решения, едновременно полезни

и практични, за управлението на водите, енергията и

отпадъците.

 Чрез своите три взаимно допълващи се дейности

„Веолия“ помага за разширяването на достъпа до

ресурси, за съхраняването на наличните ресурси и

тяхното възстановяване.

 Нашата мисия е да възобновяваме световните

ресурси. Подобряването на нашия екологичен отпечатък

и този на клиентите ни е в основата на нашите дейности и

бизнес модел.
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38 000 служители

в 14 страни в Централна и 

Източна Европа

6,3 млрд. евро

(приходи ЦИЕ 2021 г.)

ОТПАДЪЦИ

ЕНЕРГИЯ

ВОДА
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Нашата пътна карта за нулеви нетни въглеродни емисии 

до 2050 г. 
„Решение на най-големия проблем на планетата“

 Рециклиране на пластмаса – при употреба на рециклирана пластмаса за производство на 

пластмасова бутилка се отделят 70% по-малко парникови газове отколкото при използването на нови 

суровини

 Улавяне на метан (оползотворяване на биогаз от депа за отпадъци) – „Веолия“ планира 

улавянето на метан, който се отделя в депата за отпадъци в заводите си по целия свят, и 

преобразуването му в биогаз – възобновяема енергия (споразумение с TotalEnergies от 2022г)

 Улавяне и съхранение на въглерод – „Веолия“ наскоро установи партньорство с компанията 

„Карбън Клийн Сълюшънс“ (CCSL), световен лидер в сферата на нискоразходните технологии за 

улавяне на въглерод, за широко прилагане на патентованата технология на компанията за 

отстраняване на СО2. Целта е да се намалят емисиите на парникови газове от промишлените 

дейности и така да се противодейства на изменението на климата.

Кръговата икономика и улавянето на въглерод са част от нашия стратегически подход
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Фокус върху улавянето на въглерод
Иновативна технология

 Производство на „зелено“ авиационно гориво чрез 

улавяне на СО2 от общински отпадъци – първият 

проект в Европа

 Реален пробив за индустрията „от отпадъци към 

енергия“ - това производство на алтернативно гориво 

ще ускори прехода към кръгова икономика. 

 Проектът за съвместно предприятие между  

„Веолия” и „Карбън Клийн Сълюшънс” се реализира 

с  двугодишен договор за експлоатация и поддръжка 

на първата инсталация за улавяне на въглерод в 

Индия

 Съвместното предприятие се ангажира да намали 

емисиите на CO2 от промишлеността и помага на 

Индия да постигне целите си по отношение на 

климата

Общински завод за производство на 

енергия от отпадъци 

в град Мая, Португалия.

Проект с „Тата Стийл“ в Индия
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Hubgrade
Интелигентен начин за подпомагане на екологичната трансформация

 HUBGRADE е комбинация от експертен опит и дигитални възможности за постигане на

експлоатационна и екологична ефективност

ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА 

ВОДА

ПОЛЕВИ 

ДАННИ 

НАМАЛЯВАНЕ НА 

ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК

ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА 

ЕНЕРГИЯ

ИНТЕЛИГЕНТЕН

ЦЕНТЪР ЗА 

МОНИТОРИНГ

ОПТИМИЗИРАНЕ НА 

КАПИТАЛА

РЕЗУЛТАТИ
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НАМАЛЯВАНЕ НА

ВЪГЛЕРОДНИЯ 

ОТПЕЧАТЪК

ЗАЩИТА НА 

БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

ЗЕЛЕНА 

ИКОНОМИКА

ПЪЛНА 

ЕНЕРГИЙНА 

НЕЗАВИСИМОСТ

107 млн. м³ 

оползотворен биогаз

720 хил. тона

намалени емисии на CO₂

УТАЙКИТЕ КАТО ТОР 

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

 928 хил. тона оползотворена утайка в селското стопанство 2013 - 2021 г.

СОФИЙСКА 

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ 

ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

От вода към енергия – Софийска пречиствателна станция 

за отпадъчни води
Пътят към въглеродната неутралност (2010 - 2021 г.)
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233 млн. kWh

произведена зелена 

енергия
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Кръгова икономика
Решения в ЦИЕ

„ФОЛКСВАГЕН“ В ПОЛША: 

Оползотворяване на топлина от 

технологичен процес

 Внедрена инсталация за оползотворяване на 
отпадна топлина и подаването й към 
общинската топлофикационна мрежа

 Осигуряване на отопление за 30 сгради 
разположени в близост, при „нулеви 
въглеродни емисии“ 

 Намалени емисии на CO2 – 1 000 т/г. 

ГРАД ПЕЧ В УНГАРИЯ: 

Възобновяема енергия от биомаса

 Първата инсталация в ЦИЕ, която генерира 
топлинна и електрическа енергия, като 
използва слама за гориво

 Преминаване към изцяло „зелен“ модел на 
отопление

 Отопление за 31 000 жилища и 450 
обществени сгради всяка година

 Избегнати емисии на CO2 – 400 000 т/г.
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Кръгова икономика
Решения в други страни по света

Съоръжение за оползотворяване на 

енергия в Шефилд, Великобритания

„Рено-Нисан“ в Мароко:
Нулеви въглеродни емисии и нулево 
заустване на течности

 Проектирано да третира до 225 000 т битови 

отпадъци годишно, това съоръжение помага за 

намаляване на 2,5 т емисии на CO2 всеки час

 Генерира до 21 MW електроенергия за 

националната мрежа; електроснабдяване на повече 

от 25 000 жилища

 До 45 MW топлинна енергия за повече от 140 

сгради, свързани с топлопреносната мрежа

 Пилотен проект, представящ най-съвременната 

технология за улавяне на въглерод, с компанията 

„Карбън Клийн Сълюшънс" от пролетта на 2021 г. 8

 Оптимизиране на индустриалните процеси с цел 
намаляване на нуждите от вода и минимизиране 
на съответната заустена отпадъчна вода

 Намаление на потреблението на топлинна 
енергия – 35%

 Намаление на потреблението на вода – 70%
 Избегнати емисии на CO2 – 135 000 т/г.
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Независимо дали говорим за 

компания, за страна или за Планетата,

борбата за постигане на нетни нулеви 

емисии изисква цялостен подход!

Благодаря Ви!

ЕКОЛОГИЧНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ Е НАШАТА ЦЕЛ


