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Очаква се в края на месец ноември да започне приемът на документи по подмярка 4.2. 
Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от ПРОГРАМАТА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 
 

БЕК АД е лицензиран енергиен одитор от Агенция за устойчиво енергийно развитие 
(АУЕР) за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени 
системи, за което притежаваме Удостоверение №00003 и обследване и 
сертифициране на сгради – Удостоверение № 00005. 

Нашата компания е в състояние да Ви изготви доклад от енергиен одит, с който да се 
докаже, че планираните инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната 
ефективност с минимум 10 % за земеделското стопанство и/или предприятието. 

Опитът ни от предходния прием по подмярка 4.2. показа колко е важно навреме да се 
започне работата по подготовката на проектите. 

Получаването на допълнителни точки от критериите за оценка, носят значителна тежест 
при селекцията на проектите и включването им в групата на тези, които ще бъдат 
разглеждани за одобрение. 

Допълнителни точки ще получат проекти, които включват: въвеждане на нови и 
енергоспестяващи технологии; технологии, водещи до намаляване на емисиите; 
инвестиции за покриване стандартите на ЕС; преработка и производство на биологични 
продукти.  

За да се получат бонус точки за енергоспестяване, то трябва да се докаже чрез доклад от 
енергийно обследване, каквито екипът на БЕК АД извършва.  

Резюмето и Доклада от енергийното обследване на промишлена система се 
изготвят по Наредба № Е-РД-04-05/08.09.2016 г.. В тях се доказва процента на 
енергийни спестявания от планираните инвестиции, които трябва да допринесат за 
намаляване на разходите за енергия на предприятието. Когато става въпрос за 
строителство на нови сгради, следва да се има предвид, че се приоритетизират само 
проектите, които покриват повече от задължителните норми за енергийна ефективност.  

Подготовката и изпълнението на европейски проект е голямо предизвикателство, което 
завършва с успех само при правилно планиране и много стриктно спазване на правилата.  

Нашата компания ще Ви изготви документите от енергийния одит качествено и в най-
кратки срокове. 

 
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 
www.velgraf.biz 
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