
  
  

 
РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК  

на част от промишлените системи,  
на които Българска Енергетична Компания АД   

е  извършила обследване по енергийна ефективност,  
 съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност,  

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” и  
ОП „Иновации и конкурентопособност 2014-2020г.“ 

   
№  Обект / Лице за контакт  Извършени дейности  Снимка на обекта  
  
1  

  
„Агроспектър инвест” АД - 
Свинекомплекс  
с. Ситово  
Д-р Стефан Николов  
086/882228  
ss_hibrid@mail.bg  

  
Извършен енергиен одит през 2006г. и 
предложени технически мерки за 
икономия на енергия в 
Свинекомплекс – Ситово.  
  

    

  
2  

  
„М+С Хидравлик” АД,  
 гр. Казанлък 
Инж. Петър Кожухаров  
Главен енергетик  
0431 / 63010/280  
pkojuharov@ms-
hydraulic.com  

Енергийния одит се извърши през 
2006г. съвместно с датската фирма 
LEIF HANSEN 
(http://www.leifhansen.dk/en/) , една от 
водещите европейски фирми в 
областта на обследвания за енергийна 
ефективност и има богат опит в одити 
на такъв тип промишлени системи.      

  
3  

  
“ЗММ Стомана” АД,   
гр. Силистра  
Инж. Никола Митиков  
Изпълнителен Директор  
086/ 706 271  
stomana@b-trust.org  

  
Извършен енергиен одит през 2006г. и 
предложени енергоспестяващи мерки 
за подобряване енергийната 
ефективност на обекта.  
  

  

  
4  

  
“Елкабел” АД  
Гр. Бургас  
Васил Божинов  
Изпълнителен директор  
056/800811  
office@elcabel.bg  

  
Извършен енергиен одит през 2006г. и 
предложени енергоспестяващи мерки 
за подобряване енергийната 
ефективност на обекта.  

  
   

http://www.leifhansen.dk/en/


  
5  
  

  
“ЖИТИ” АД  
7000, гр. Русе, обл. Русе,  
Бул. “Трети март” №30  
Инж. Сашко Фискучев  
+359 (82) 810318  
office@zhiti.com 

  
Извършен енергиен одит през 2007г.  
Обследването е извършено по 
програма за отпускане на 
безвъзмездна помощ за финансиране 
на енергийни обследвания, 
разработена от МИЕ.     

  
6   

  
ТПСК ”Освобождение – 
45”  
гр. Плевен 5800,  
Пенчо Карагьозов  
Управител  
+359 (64) 815212  
osvobojdenie45@abv.bg 

  
Извършен енергиен одит през 2007г.  
Обследването е извършено по 
програма за отпускане на 
безвъзмездна помощ за финансиране 
на енергийни обследвания, 
разработена от МИЕ.  

 

  
7 

  
“БДИНТЕКС” ООД  
гр. Видин,   
Пламен Каменов  
Управител  
+359 (94) 60 14 60  
bdintex@abv.bg 

  
Извършен енергиен одит през 2007г.  
Обследването е извършено по 
програма за отпускане на 
безвъзмездна помощ за финансиране 
на енергийни обследвания, 
разработена от МИЕ.  

 
  
8   

  
„Винзавод” АД  
Гр. Асеновград  
Инж. Валери Танев  
Главен енергетик  
+359 (3316) 7358  
vinsavod@mavrud.com 

Извършен енергиен одит през 2007г. 
съвместно с датската фирма LEIF 
HANSEN . 
Обследването е извършено по 
програма за отпускане на 
безвъзмездна помощ за финансиране 
на енергийни обследвания, 
разработена от МИЕ.   

  
9  

  
„Пиринпласт”  АД,  
 гр. Гоце Делчев 
Инж. Ангел Недев  
Заместник директор  
0751/69021  
pirinplast@goce.net  

  
Извършен енергиен одит през 2007г..  
Обследването е извършено по 
програма за отпускане на 
безвъзмездна помощ за финансиране 
на енергийни обследвания, 
разработена от МИЕ.  

   
 
10  

 
 „Печатница на БНБ”АД 
Гр. София  
Димитър Хабов  
Главен енергетик  
+359 (02) 97 07 300  
printhouse@bnbprint.com 

  
Извършен енергиен одит през 2007г.  
Обследването е извършено по 
програма за отпускане на 
безвъзмездна помощ за финансиране 
на енергийни обследвания, 
разработена от МИЕ.     

mailto:office@zhiti.com
mailto:osvobojdenie45@abv.bg
mailto:bdintex@abv.bg
mailto:vinsavod@mavrud.com
mailto:printhouse@bnbprint.com


  
11  

  
“Торгатерм” АД  
Гр. Кюстендил  
Бойко Недялков   
Изпълнителен директор   
078/550935  
nedialkovb@albhold.com  
  

  
Извършен енергиен одит през 2007г.  
Обследването е извършено по 
програма за отпускане на 
безвъзмездна помощ за финансиране 
на енергийни обследвания, 
разработена от МИЕ.  

 

  
  
12  

  
„Метални изделия”  АД,  
 гр. Бургас  
Ул. Индустриална № 21 
Радостин Желязков  
Изпълнителен директор  
056 / 843 102  
office@metalny-izdelia.com 

  
Извършен енергиен одит през 2007г.  
Обследването е извършено по 
програма за отпускане на 
безвъзмездна помощ за финансиране 
на енергийни обследвания, 
разработена от МИЕ.       

 
13  
  

 
„Оргахим” АД  
Гр. Русе,   
бул. Трети март № 31  
Бойко Шойлеков  
Финансов директор  
082/886 301  
boiko.shoylekov@orgachim.
bg 

 
Извършен енергиен одит през 2007г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на обекта.  
  
     

 

  
14  

  
Хюндай Хеви Индъстрис 
Ко.  
Завод за Трансформатори   
София, Бул. Рожен № 41  
Иван Георгиев  
Директор  
02/803 34 00  
ivan.georgiev@hhi-co.bg 

  
Извършен енергиен одит през 2007г. и 
предложени енергоспестяващи мерки 
за подобряване енергийната 
ефективност на обекта.  
  

 

  

  
15  

  
ЗСК „Стоманобетон” ЕАД  
Гр. София, Кремиковци  
Индустриална зона  
Евтим Вангелов  
Изпълнителен директор  
02/9943464  
zsk1960@abv.bg  

 
Извършен енергиен одит през 2008г.  
Обследването е извършено по 
програма за отпускане на 
безвъзмездна помощ за финансиране 
на енергийни обследвания, 
разработена от МИЕ.   

  
16  
  

  
“Евроетил” АД  
Гр. Силистра  
Ул. Добруджа № 1  
Радослав Шунк  
Изпълнителен директор  
086/820646  
evroetil@abv.bg  

 
Извършен енергиен одит през 2008г. 
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  
   

mailto:office@metalny-izdelia.com
mailto:boiko.shoylekov@orgachim.bg
mailto:boiko.shoylekov@orgachim.bg
mailto:ivan.georgiev@hhi-co.bg
mailto:evroetil@abv.bg


  
17  

  
“Мелта – 90” АД  
Гр. Ловеч  
Кирил Милотинов  
Димчо Първанов  
Изпълнителен директор  
068/603561  
melta@mbox.contact.bg   

 
Извършен енергиен одит през 2008г. 
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  
    

  
  
18  

  
“Мебел” АД  
Гр. Стара Загора  
Кв. Индустриален  
Ангел Мангараков  
Управител  
042/603166  
mmobili@gmail.com  

 
Извършен енергиен одит през 2008г.  
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  

  

  
  
19  

  
“Булджак” АД  
Гр. Бургас  
Косьо Костов  
Изпълнителен директор  
056/871631  
buljac@bginfo.net  

  
Извършен енергиен одит през 2008г.  
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  

  

  
   
20  

  
“Добруджански хляб” АД  
Гр. Добрич  
Дора Малева  
Изпълнителен директор  
058/600834  
dh-ad@netplusdb.bg  

  
Извършен енергиен одит през 2008г.  
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  

   
  
21  

  
“Електростарт” АД  
Гр. Вършец  
Ул. Република № 2  
Ал. Димитров  
09527/2240  
  

  
Извършен енергиен одит през 2008г.  
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  

  
 
22  

 
“Завод за хартия” АД  
Гр. Мизия  
Индустриална зона  
Иван Цонев  
 

 
Извършен енергиен одит през 2009.  
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  

 

  



 
23  

 
“Хром” АД  
Гр. Силистра  
Ул. „Тутракан” № 18  
Никола Филев  
086/820981 
chrom_k@mbox.contct.bg 

 
Извършен енергиен одит през 2009г.  
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  
 

  

 

24  “Лесилмаш-98” АД  
Гр. Силистра  
Индустриална зона  
Тихомир Борчев  
086/821310  
lm-ss@ccpro.com 

 Извършен енергиен одит през 2009г.  
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  
  

  

25  “РАЙС” ООД  
Гр. Пазарджик  
Ул. „Димчо Дебелянов” № 
58  
Нишан Бъздигян  
034/444255 
info@rais-bg.com 

 Извършен енергиен одит през 2009г.  
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  
    

26  “Конпло” АД  
Гр. Казанлък  
Ул. „Х. Димитър”№ 28  
Любен Стойнов  
431/62295 
konplo@mail.orbitel.bg 

Извършен енергиен одит през 2009г.  
Обследването е извършено при 
условията на Схема за безвъзмездна 
помощ за извършване на обследвания 
за енергийна ефективност, 
разработена от МИЕ.  
   

27  „М+С Хидравлик” АД,  
 гр. Казанлък 
Инж. Петър Кожухаров  
Главен енергетик  
0431 / 63010/280  
pkojuharov@ms-
hydraulic.com  

Извършен енергиен одит през 2010г. и 
предложени енергоспестяващи мерки 
за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

   
 

28 „Девня Варовик” АД 
Гр. Девня 
Инж. Петър Казаков 
519/95969 
petar.Kazakov@gobvay.com 

Извършен енергиен одит през 2010г. 
съвместно с „Далкия Енерджи 
Сървисиз” ЕАД   и предложени 
енергоспестяващи мерки за 
подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
  

mailto:tborachev@infotel.bg
mailto:info@rais-bg.com
mailto:petar.Kazakov@gobvay.com


29 "Пирин Текс" ЕООД 
гр. Гоце Делчев 
инж. Румен Караджов 
0751/98200 
info@pirintex.com 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

30 „Ломско Пиво” АД 
Гр. Лом 
инж. Желю Желязков 
0971/68 246 
j.jelyazkov@gmail.com 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

31 „СКФ БЕРИНГС 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД  
гр. Сопот 
Нина Павлова 
0335 90 203 
nina.pavlova@skf.com 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
съвместно с „Далкия Енерджи 
Сървисиз” ЕАД   и предложени 
енергоспестяващи мерки за 
подобряване енергийната 
ефективност на завода.  

 
32 „СКФ БЕРИНГС 

БЪЛГАРИЯ” ЕАД 
с. Кърнаре 
Нина Павлова 
0335 90 203 
nina.pavlova@skf.com 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
съвместно с „Далкия Енерджи 
Сървисиз” ЕАД   и предложени 
енергоспестяващи мерки за 
подобряване енергийната 
ефективност на завода.  

 

33 „СКФ БЕРИНГС 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД  
гр. Калофер 
Нина Павлова 
0335 90 203 
nina.pavlova@skf.com 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
съвместно с „Далкия Енерджи 
Сървисиз” ЕАД   и предложени 
енергоспестяващи мерки за 
подобряване енергийната 
ефективност на завода.  

 
34 „БАЛКАН” АД 

 гр. Ловеч 
Анатоли Атанасов 
068/600 921 
anatoli_atanasov@yahoo.co
m 
 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  

 

35 ,,МЕТИЗИ''АД 
гр. Роман 
Николай Петков 
Изпълнителен директор 
09123/25 25 
ts.office@metizi-co.com 
 
 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

mailto:j.jelyazkov@gmail.com
mailto:anatoli_atanasov@yahoo.com
mailto:anatoli_atanasov@yahoo.com
mailto:ts.office@metizi-co.com


36 „АЛУКОМ” АД 
гр.Плевен,  
инж. Илиян Иванов  
Изпълнителен директор 
064/827 997,  
alucom@alucom-bg.com 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

37 „ЦЕНТРОМЕТ” АД 
гр. Враца,  
Борислав Новкиришки  
Изпълнителен директор 
092/661 225 
info@centromet.com 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 
38 „ОСЪМ” АД 

гр.Ловеч,  
Милен Свиленов  
Изпълнителен директор 
068/601 176 
office@ossam-bg.com 

Извършен енергиен одит през 2011г..  
Докладът е използван за 
кандидатстване по ОП „Развитие на 
конкурентноспособността на 
българската икономика 2007-2013”, 
процедура BG161PO003-2.3.01: 
"Инвестиции в зелена индустрия".  

39 „Аркус” АД 
гр. Лясковец 
инж. Банко Банков 
Изпълнителен директор 
062/623 413; 
marketing@arcus-bg.com 
 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 
40 „Аркус” АД 

гр. Лом 
инж. Банко Банков 
Изпълнителен директор 
062/623 413; 
marketing@arcus-bg.com 
 

Извършен енергиен одит през 2011г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

41  „М+С Хидравлик” АД,  
 гр. Казанлък 
Инж. Петър Кожухаров  
Главен енергетик  
0431 / 63010/280  
pkojuharov@ms-
hydraulic.com  

Извършен енергиен одит през 2012г.. 
Докладът е използван за 
кандидатстване по ОП „Развитие на 
конкурентноспособността на 
българската икономика 2007-2013”, 
 процедура BG161PO003-2.3.01: 
"Инвестиции в зелена индустрия". 
 

    

42 „Белопейпър” ЕООД 
Гр. Костенец 
Димитър Тодоров 
Управител 
07142/4325 
d.todorov@belopaper.com 

Извършен енергиен одит през 2013г. 
за кандидатстване по процедура 
BG161PO003-2.3.02: "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" . 
Сключен договор за безвъзмездна 
финансова помощ за реализация на 
мерките от одита. 
 

 

mailto:alucom@alucom-bg.com
mailto:info@centromet.com
mailto:office@ossam-bg.com
mailto:marketing@arcus-bg.com
mailto:marketing@arcus-bg.com


43 „Унитраф” АД 
с. Соколово,  
общ. Дряново 
Юлиян Йорданов 
Изпълнителен директор 
Тел./Факс: 067222275 
office@unitraf.com 

Извършен енергиен одит през 2013г. 
за кандидатстване по процедура 
BG161PO003-2.3.02: "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" . 
Сключен договор за безвъзмездна 
финансова помощ за реализация на 
мерките от одита. 
 

 

44 Печатница на „Сиела 
Норма” АД  
Гр. София 
Веселин Тодоров 
Изпълнителен директор 
Тел./Факс: 029030100 
vtodorov@ciela.net 

Извършен енергиен одит през 2013г. 
за кандидатстване по процедура 
BG161PO003-2.3.02: "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" . 
Сключен договор за безвъзмездна 
финансова помощ за реализация на 
мерките от одита.  

45  „Пиринпласт”  АД,  
 гр. Гоце Делчев 
Стоя Вакареев  
Изпълнителен директор 
0751/69021  
irinplast@pirinplast.com 

 Извършен енергиен одит през 2013г. 
за кандидатстване по процедура 
BG161PO003-2.3.02: "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" . 
Проектното предложение е внесено в 
Управляващия орган за сключване на 
договор за безвъзмездна финансова 
помощ.  
 

   

46 “РАЙС” ООД  
Гр. Пазарджик  
Нишан Бъздигян  
034/444255 
info@raisbg.com 

 Извършен енергиен одит през 2013г. 
за кандидатстване по процедура 
BG161PO003-2.3.02: "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" . 
Проектното предложение е внесено в 
Управляващия орган за сключване на 
договор за безвъзмездна финансова 
помощ.  
 

  

47 “Кенди” ООД  
Гр. София, р-н Банкя  
Ул. София № 101 
Светломир Костадинов 
Управител  
02/9977374 
office@kendy.com 
 

Извършен енергиен одит през 2013г. 
за кандидатстване по процедура 
BG161PO003-2.3.02: "Енергийна 
ефективност и зелена икономика" . 
Проектното предложение е внесено в 
Управляващия орган за сключване на 
договор за безвъзмездна финансова 
помощ. 

 

 
 

48 „Оберьостерайхише 
биодизел България” ЕООД 
Гр. Русе, бул. Тутракан 100 
Димитрин Стефанов 
Управител 
082/817408 
ober-bg@mail.bg 
 

Извършен енергиен одит през 2013г. 
за кандидатстване по процедура 
BG161PO003-2.3.02: "Енергийна 
ефективност и зелена икономика"  
по ОП „Конкурентноспособност. 
Сключен договор за безвъзмездна 
финансова помощ за реализация на 
мерките от одита  
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49  “Електростарт” АД  
Гр. Вършец  
Ул. Република № 2  
Ал. Димитров  
Изпълнителен директор 
09527/2240  
office@electrostart.com 
  

Извършен енергиен одит през 2013г. 
за кандидатстване по процедура 
BG161PO003-2.3.02: "Енергийна 
ефективност и зелена икономика"  
по ОП „Конкурентноспособност. 
Сключен договор за безвъзмездна 
финансова помощ за реализация на 
мерките от одита.   

50 „АЛУКОМ” АД 
гр.Плевен,  
инж. Илиян Иванов  
Изпълнителен директор 
064/827 997,  
alucom@alucom-bg.com 

Извършен енергиен одит през 2016г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

51 „ЦЕНТРОМЕТ” АД 
гр. Враца,  
Борислав Новкиришки  
Изпълнителен директор 
092/661 225 
info@centromet.com 

Извършен енергиен одит през 2016г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 
52 „ОСЪМ” АД 

гр.Ловеч,  
Милен Свиленов  
Изпълнителен директор 
068/601 176 
office@ossam-bg.com 

Извършен енергиен одит през 2016г..  
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

53 „ЕТЕМ България” ЕАД 
гр. София 
Пламен Калоянов 
Мениджър производство 
02/ 921 91 11 
02/ 931 12 39 
etem.bg@etem.com 
 

Извършен енергиен одит през 2016г..  
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

54 „СТОМАНА 
ИНДЪСТРИС“ АД 
гр. Перник 
инж. Асен Петков 
076/681 023 
076/681 951 
apetkov@stomana.bg 

Извършен енергиен одит през 2016г., 
съвместно с „Център за изпитване и 
европейска сертификация” ЕООД – гр. 
Стара Загора. 

 

55 "Бисер Олива 98" АД, 
площадка с. Червена вода, 
общ. Русе 
Инж. Севдалин Щилянов 
042/ 600 918 
042/ 605 382 
gradusrusse@mail.bg 

Извършен енергиен одит през 2016г..  
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
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56 Идеал  Стандарт - Видима 
АД, ЗСА - работна 
площадка гр.Севлиево 
Стефан Радков 
067/530351 
067/530809 

Извършен енергиен одит през 2016г..  
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

57 „Пресков“ АД - гр.Стара 
Загора 
Инж. Коста Грунов 
042/ 252 083; 
042/ 627 327 
marketing@preskov.com 

Извършен енергиен одит през 2016г..  
и предложени енергоспестяващи 
мерки.  
Изготвена оценка на постигнати 
енергийни спестявания на 
реализирани мерки за енергийна 
ефективност.  

58 „Прогрес“ АД - гр.Стара 
Загора 
Инж. Славин Янакиев 
042/ 605 697 
042/ 605 661 
contact@progress-sz.com 
 

Извършен енергиен одит през 2016г..  
и предложени енергоспестяващи 
мерки.  
Изготвена оценка на постигнати 
енергийни спестявания на 
реализирани мерки за енергийна 
ефективност.  

59 „Средна гора“ АД – гр. 
Стара Загора 
Иван Христов 
042/600 206 
042/600 205 
ih@sg.inetg.bg 

Извършен енергиен одит през 2016г..  
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

60 „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД 
гр. Свищов 
Михаил Колчев 
Изпълнителен директор 
0631/41141 
svilocell@svilosa.bg 

Извършен енергиен одит през 2016г..  
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

61 Уилям Хюз България ООД 
с. Стряма, Индустриална 
зона Раковски 
Бен Форбс Кокс 
032/511278 
032/637007 
emilia@wmhughesbg.com 
 

Извършен енергиен одит през 2016г. 
за кандидатстване по процедура 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 
ефективност за малки и средни 
предприятия” по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020”.  
  

62 “Торгатерм” АД  
Гр. Кюстендил  
Бойко Недялков   
Изпълнителен директор   
078/550935 
office@torgoterm-bg.com  
 

Извършен енергиен одит през 2016г. 
за кандидатстване по процедура 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 
ефективност за малки и средни 
предприятия” по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020”.  
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63 „Монтажинженеринг“ АД 
Гр. Стара Загора 
Живко Стоянов 
Изпълнителен директор 
042/602997 
office@montage-
engineering.com 

Извършен енергиен одит през 2016г. 
за кандидатстване по процедура 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 
ефективност за малки и средни 
предприятия” по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020”.   

64 „Виктория-05“ ООД 
Гр. Горна Оряховица 
Пламен Стоянов 
Управител 
0618 60200 
pl.stoyanov@v05.bg 
 

Извършен енергиен одит през 2016г. 
за кандидатстване по процедура 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 
ефективност за малки и средни 
предприятия” по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020”.   

65 „Удекс“ ЕООД  
 гр. Сливово поле 
Живко Желев  
Управител 
08131/28 26 
woodex@mail.bg 

Извършен енергиен одит през 2016г. 
за кандидатстване по процедура 
BG16RFOP002-3.001 „Енергийна 
ефективност за малки и средни 
предприятия” по ОП „Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020”. 

 
66 ,,МЕТИЗИ''АД 

гр. Роман 
Николай Петков 
Изпълнителен директор 
09123/25 25 
ts.office@metizi-co.com 
 

Извършен енергиен одит през 2017г..  
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на завода.  
 

 

67  Хюндай Хеви Индъстрис 
Ко. България АД 
София, Бул. Рожен № 41  
Елза Василева  
Н-к отдел Енергийно 
стопанство и ремонт  
02/803 30202  
evasileva@hhi-co.bg 

 Извършен енергиен одит през 2017г. 
и предложени енергоспестяващи 
мерки за подобряване енергийната 
ефективност на обекта.  
  
 
 
 
 

  

68 „ЕТЕМ България” ЕАД 
гр. София 
Пламен Калоянов 
Мениджър производство 
02/ 921 91 11 
02/ 931 12 39 
etem.bg@etem.com 

Извършен енергиен одит през 2017г. 
за кандидатстване по процедура   
BG16RFOP002-3.002 „Повишаване 
на енергийната ефективност в 
големи предприятия” на ОП 
„Иновации и конкурентоспособност“ 
2014 – 2020. 
 

 
 

69 Язаки България ЕООД 
Ямбол, бул. Европа № 43  
Димитър Нейчев  
Инженер Поддръжка 
046/901444 
dimitar.neychev@yazaki-
europe.com 

Извършен енергиен одит през 2018г. и 
предложени енергоспестяващи мерки 
за подобряване енергийната 
ефективност на обекта.  
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70 Язаки България ЕООД 
Сливен, ул. „Самуиловско 
шосе“ №5 
Красимир Камоев  
Инженер Поддръжка 
046/901445 
krasimir.kamoev@yazaki-
europe.com 
 

Извършен енергиен одит през 2018г. и 
предложени енергоспестяващи мерки 
за подобряване енергийната 
ефективност на обекта.  
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