
Консорциум “Eнергетика” е новосъздадено дружество, което се представлява и 
управлява от лидера на консорциума “Българска Енергетична Компания” АД. 

Консорциумът осъществява следните видове дейности: 

• Участие в търгове и обществени поръчки за проектиране и/или изграждане и 
въвеждане в експлоатация на обекти в България и чужбина; 

•  Сключване и изпълняване на търговски сделки; 

• Оказване съдействие за предоставяне на юридически, финансови и технически 
консултации. 

 

В Консорциум “Енергетика” са включени следните юридически лица:  

•  “Българска енергетична компания” АД, България;  

•  “Енергомонтаж интернешънъл” АД, Русия;  

• “Промишлена енергетика” АД, България; 

• „Монтмонтаза Груп”, Хърватия.  
 

ЗАО “Энергомонтаж  Интернешънъл”, Русия  

Компанията е специализирана в: разработване и серийно производство на оборудване и 
инструменти за промишлена рентгенография; организиране и изпълнение на работи по 
монтаж и ремонта на нагревателно-механично оборудване и тръбопроводи на 
енергопроизводителни и други промишлени предприятия, включително газопроводи и 
нефтопроводи.  

Компанията предоставя следните услуги: 
•  Преглед на предприятия, извършващи работи, свързани със строителството, 
монтажа и ремонта на оборудване в енергетични и други промишлени обекти. 
•  Лабораторно сертифициране за недеструктивни изпитвания. 
•  Сертифициране на специалисти, включително надзорници и заварчици. 

“Промишлена енергетика” АД, България 

 Компанията има следните основни дейности: 
• Монтаж, строителство и реконструкция на нагревателни плоскости, работещи под 
високо налягане. 
•  Обслужване на промишлени и обществени котли. 
•  Инженеринг на реконструкция, модернизация, монтаж на вътрешно газово 
обслужване, както и строителство на нови нагревателни инсталации. 
•  Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газогорящи системи. 
• Измерване на емисиите на NO2, NO, SO2, CO, технологическо и екологическо 
настройване на процеса на горене. 

„Монтмонтаза Груп”, Хърватия 

Монтмонтаза Груп обединява група компании, работещи предимно като контрактори в 
световни капиталови инвестиции за строителство на промишлени предприятия, сгради и 
инфраструктури. Силата на Монтмонтаза Груп е в: 



•  Нейната работа като лидер в горепосочените три ясно очертани обещаващи 
пазари, както международни, така и вътрешни, намалявайки по този начин 
цялостния бизнес риск. 
•  Нейните способности да намира решения,отговарящи на настоящите и бъдещите 
нужди на клиентите й. 
•  Нейната организация, при която значителна част от строителството се 
договорира между членовете на Групата. 
•  Нейната политика да осигурява и осъществява строго придържане към широкия 
обхват на международни процедури и системи за контрол при изпълнение на 
обектите. 
•  Нейната репутация по целия свят. 
•  Нейната финансова стабилност и значителни ресурси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




