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Българска Енергетична Компания (БЕК) АД е основен и доминиращ участник на 
пазара на обследвания за енергийна ефективност на индустриални обекти, съчетавайки 
най-съвременните енергийни решения и технологии за постигане на енергийни 
спестявания. Ние притежаваме Сертификат за правоспособност за извършване на енергийни 
одити и консултации по разработване на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ в малки и 
средни предприятия по Bulgarian Energy Efficiency for Competive Industry Finansing Facility. 

През настоящият програмен период основно сме изготвяли одити на проекти по 
процедура „Енергийна ефективност за МСП” и „Повишаване на енергийната 
ефективност в големи предприятия“, както и няколко одита по процедура „Подкрепа за 
пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ от 
оперативна програма ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020.  

Съгласно насоките за кандидатстване, като първа стъпка при подготовката на проекта е 
изготвянето на доклад от енергийно обследване, отговарящ на определени изисквания и 
критерии. Ние като сертифициран одитор за енергийна ефективност от Агенция за Устойчиво 
Енергийно развитие (Удостоверение № 00003), сме в състояние Ви изготвим доклада 
качествено и в кратки срокове, съобразен с изискванията на процедурата, с аргументирани и 
подробни изчисления, доказващи фактора на енергийните спестявания.  

 

Опитът ни от извършените през предходния програмен период обследвания на заводи, 
с цел кандидатстване за финансиране, показа колко е важно навреме да се започне работата 
по подготовката на проектите.  

Ние ще работим съвместно и ще бъдем в непрекъснат контакт с избраната от Вас 
консултантска фирма за подготовка на документите за кандидатстване. Това го правим с цел 
постигане на оперативна бързина и точност.  

 
През 2018г. ще бъдат обявени за кандидатстване, две процедури за микро, малки и 

средни предприятия по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, с възможност за безвъзмездно 
финансиране (БФП): 

• Подобряване на производствения капацитет и експортния потенциал – БФП от 25 % 
до 70%. Стартиране приема на документи:  Април 2018; 

• Стимулиране внедряването на иновации – БФП от 25% до 90%. Стартиране приема 
на документи: Декември 2018г. 

 
Избирайки нашата компания за енергиен одитор, ще получите комплексно решение на 

Вашите проблеми по енергийна ефективност. Ние довеждаме до успешна реализация 
проектите си, както  въвеждането на нови технологии, така и внедряването на иновативни 
решения. 
 
 
 
Свържете се с нас: 
 
«Българска енергетична компания» АД 
София 1000, ул. Цар Калоян № 8, ет.3 
Инж. Иван Тричков - Директор Енергийна ефективност 
Моб.: 0889 22 98 44 
тел.: 02 9307 549, факс: 02 988 48 33 
е-mail: bulgenergy.co@velgraf.biz 
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