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ИНВЕСТИЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Петрол АД бе отличен с Второ място в третото издание на конкурса
ГОДИШНИ НАГРАДИ b2b MEDIA 2017. Наградата бе присъдена за
разработването и успешното лансиране на иновационния дизелов продукт
DIESEL GREEN FORCE в престижната категория „Инвестиция за устойчиво
развитие“.
Представеният инвестиционен проект има пряко отношение към
опазването на околната среда, въздуха и здравето на населението. Той представлява съвкупност от
мерки, запазващия естествения баланс между природата и задоволяването на човешките
потребности.
Първият етап на проекта е изграждането на техническа обезпеченост и система при улавянето на
бензиновите пари от резервоара за гориво на моторните превозни средства по време на
зареждането в бензиностанция, в съответствие с нормативните изисквания на Наредба №16, етап II
от УБП. Наредбата е задължителна за всички опериращи обекти в петролния бранш и е неразривна
част от Европейската Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух.
Вторият етап, който е основание за отреждането на отличието в Годишните награди на b2b Media,
категория Инвестиция за устойчиво развитие е надграждането на проекта чрез разработването и
въвеждането на иновационен дизелов продукт, който редуцира вредните емисии с до 60%.
Продуктът заслужено носи името DIESEL GREEN FORCE, тъй като доказано води до икономическата
ефективност в съчетание с екологичните аспекти при потребяването му. Замяната на 1/3 от
търговските обекти, предлагащи преди въвеждане на мерките по проекта бензин 96 EXTRA FORCE с
дизел DIESEL GREEN FORCE, допълнително способства за текущо, и за бъдещо устойчиво развитие в
две направления: постигане на икономическо развитие в съчетание с опазване и подобряване на
околната среда.

Продуктът e съвместно разработен с изявения немски производител на добавки и моторни масла
за автомобилната индустрия, LIQUI MOLY GmbH: https://www.liqui-moly.com/en/company/aboutus.html
В продължение на повече от 12 месеца екип от представители на двете компании работи усилено за
постигането на продукт, чийто параметри да гарантират опазване и подобряване на околната среда
текущо, и за в бъдеще.
Лабораторните тестове, направени в специализирана лаборатория в Германия, показват, че при
използването на новото гориво DIESEL GREEN FORCE, обогатено с дизелова добавка Liqui Moly Супер
дизел, продукта повишава цетановото число на дизеловото гориво до 3 точки. Най-вече се измерват
намаления на вредните изходящи газове със следните параметри: димността на отработените
газове намалява до 65%, емисията на въглероден оксид намалява до 63%, а емисията на
въглеводороди намалява до 23%. Гориво DIESEL GREEN FORCE, обогатен с добавка Liqui Moly Супер
дизел, подобрява свободното ускорение на двигателя до 19% и показва намаление на консумацията
на гориво до 3%. Горивото предотвратява загубата на мощност на двигателя по време на работата му
и/или възстановява мощността на двигателя, намалена в резултат на натрупани замърсявания.
ЦЕЛИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ: Редуциране на вредните емисии, отделяни във въздуха чрез
улавяне на бензиновите пари, въвеждайки изисквания на НАРЕДБА №16, ЕТАП II от УБП и
надграждане на нормативните изисквания за устойчиво развитие чрез разработване, и въвеждане
на иновационен продукт, имащ отношение към икономическата ефективност в съчетание с
екологичните аспекти при потребяването му.
ЦЕЛЕВА ГРУПА: Представеният инвестиционен проект има пряко отношение към опазването на
околната среда, въздуха и здравето на населението. Основната целева група е социума
(населението), което е в пряка зависимост от потребяваните природни ресурси и тяхното
въздействие върху природата.
ИМЕ НА МАРКЕТИНГОВИЯ ПРОЕКТ, ПОПУЛЯРИЗИРАЩ ИНВЕСТИЦИОННИЯ: „DIESEL GREEN FORCE –
НЕВЪЗМОЖНОТО Е НЕВЪЗМОЖНО, ДОКАТО НЕ СТАНЕ ВЪЗМОЖНО“
ЛИЦЕ НА ПРОЕКТА: Новото гориво въплъщава в едно цяло характер на победител с толерантност
към хората и околната среда. Тази основна характеристика на продукта насочи избора на лице за
проекта от маркетингова гл.т. към известния спортен ориентировач и планински бегач Кирил
Николов-Disl. Той е посветил кариерата си на ежедневно доказване и максимата, че „Невъзможното
е невъзможно, докато не стане възможно“, в абсолютен унисон с природата - http://www.disl.bg/
ПАРТНЬОРИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ: LIQUI MOLY GmbH, СЕНАКС ООД
ПАРТНЬОРИ, РАБОТИЛИ НАД МАРКЕТИНГОВИЯ ПРОЕКТ: DDB Media Group

