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дейност.

Eco Power 

Systems Ltd

"Еко Пауър Системс" ООД 

е основана през 2004г, с 

основен предмет на 

дейност „Енергийна 

ефектвност и 

възобновяеми енергийни 

източници.

За нас – основен фокус и дейности



Горди сме да бъдем:

� Лоялен и надежден 

партньор;

� В крак с последните 

достижения на науката и 

технологиите;

� Партньори за създаване 

и управление на 

високоефективни 

завършени решения;

� Фактор за устойчива и 

щадяща природата 

енергетика;

Гъвкавост и 
адаптивност

Реинвестиция в 
знания, умения 
и технологии

Иновативно 
мислене

Разумна 
ценова 
политика

Високо 
качество на 
решенията

Нашата мисия



Еко Пауър Системс ООД е компания, 

специализирана в проектирането, 

изграждането и експлоатацията на 

възобновяеми енергоизточници. 

Енергината ефективност е наш 

водещ приоритет. Нашият екип от 

висококвалифицирани и 

мотивирани специалисти предлага 

оптимални решения при 

проектиране, доставка, изграждане

и въвеждане в експлоатация на 

вашия енергиен обект.

Как можем да ви бъдем полезни



Високотехнологични решения за енергийна ефективност

� Системи за сградна автоматизация



� Иновативни решения за индустрията и бита

Енергийна ефективност



Възобновяеми енергийни източници

� Фотоволтаични системи и централи



Възобновяеми енергийни източници

� LED осветление възобновяемо и хибридно захранване  



Възобновяеми енергийни източници

� Off-grid решения и системи



За десет години – в цифри:

� Клиенти: 

126

� Обследвания 

и Одити за : 

32608 KWp

� Проекти за:

19763 KWp

� Изпълнени 

„до ключ“:

5637 KWp



Партньорство и нестопански дейности

� През 2007г. Еко Пауър 

Системс ООД става член 

на „Съюз на 

производителите на 

екологична енергия в 

България“.

� През 2010г. Еко Пауър 

Системс ООД , заедно с 

още 6 компании учредява 

„Клъстер възобновяеми 

енергийни източници“. 



Партньорство и международна дейност

� От 2005 Еко Пауър 

Системс ООД е член на 

„Австрийсият бизнес 

кръг“ в България;

� От 2011 Еко Пауър 

Системс е консултант по 

въпросите на ВЕИ на 

Българо – Китайската 

търговска камара.

� От 2013, като член на 

СПЕЕ-БГ, Еко Пауър 

Системс е член на CEDEC .



Контакти:

София 1124, ул. Н. Ракитин 1, ет.2

Тел/факс: +02 943 7757, 02 943 7756

www.facebook.com/ecopowersystems

www.ecopowersystems.net

office@ecopowersystems.net


