
Сигурният доставчик на електроенергия!



Кои сме ние...

“Енерджи Съплай” ЕООД е лицензиран търговец на електроенергия и координатор на балансиращи групи, 
съставени от крайни потребители и производители.

Компанията започва да развива своята дейност през 2008г., след получаване на първия си лиценз за търговия с 
електроенергия в рамките на Р България в края на 2007г.

От 2012 г. сме координатор на балансираща група в мрежата на ЕСО ЕАД, впоследствие и на такива в Унгария,
Сърбия и Македония. Също така работим и като координатор на комбинирана група с ВЕИ производители.

Винаги се отличаваме като коректен и надежден партньор за доставка и покупка на произвеждана електроенергия. 



С развитието на нашата експертиза успяваме да разширяваме портфолиото ни от услуги в региона на
Централна и Югоизточна Европа. В момента компанията работи като доставчик на електроенергия с развита
мрежа от собствени лицензирани дружества в следните страни: Унгария, Сърбия, Македония, Гърция, Босна
и Херцеговина и Албания.

Също така извършваме доставки на дневна база и в Италия, Турция, Румъния, Словения и Австрия.

Електроенергийният сектор е един от най-динамично развиващите се в Европа и ние като активни участници
допринасяме за добрите промени с гъвкавост. Енерджи Съплай е сред основателите на пазарът за
продължителна търговия в рамките на деня в Унгария, още известен като HUPX Intraday Market.

Дейност извън България



Нашите услуги

Доставка на електроенергия и енергийна експертиза с включени почасово прогнозиране, управление на
отклоненията и поемане на плаващ риск

Закупуване на електроенергия от различни производители, включително и мощности от ВЕИ произход:
Прогнозиране, Балансиране и Оптимизация на разходите

Дългосрочни договори за покупка и продажба на електроенергия с възможност за индексиране по различни
икономически показатели с цел разпределение на риска от пазарна промяна

Краткосрочни договори с високо ниво на гъвкавост: Уикенд тарифи, Отделни часови профили и Доставки на
база 15 - минутни интервали: Изборът е Ваш!

Измерване на произведена и/или потребена електроенергия: Мониторингова система в реално време с 
отдалечен достъп

Оценяване и управление на риска: Поемане на финансова отговорност за недоставка или свръхпроизводство 
като част от търговското ни партньорство 



Очакваме Ви! 

София 1000, ул. "Граф Игнатиев" № 2, ет. 3

тел.: +359 2 9848785

факс: +359 2 9848786

e-mail: office@energysupply-bg.com 

www.energysupply-bg.com




