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Кои сме ние
Дружеството „ЕЛ Бонус“ ЕООД е създадено през 2005г. с основна дейност търговия с
електроенергия и е част от група дружества с водещ партньор Адвокатско дружество „Гугушев и
партньори“.
„ЕЛ Бонус“ ЕООД осъществява търговия с електроенергия на територията на цялата страна.
На базата на нашия опит и екипа от добри професионалисти успяхме да изградим една от
най-големите стандартни балансиращи групи, състояща се само от производители на
електроенергия от възобновяеми източници. В собствената ни стандартна балансираща група
имаме дял от ВЕИ с мощност близо 400 MW.
„ЕЛ Бонус“ ЕООД е част от най-голямата стандартна балансираща група в България с обща мощност
от около 2500 MW.
Нашата компания инвестира в разработката на иновативна система с изкуствен интелект за
прогнозиране на производство на ВЕИ централи с многократно подобрение на почасовата точност.
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Нашите услуги

Направление индустрия:

Направление ВЕИ производители и търговци:

Прогнози и обмен

Изкупуване на електроенергия по фиксирана цена

Сигурност на доставките

Изкупуване електроенергия по борсов индекс
/плаваща цена/

Индивидуални тарифи и продукти
Устойчива балансираща група
Покритие на всички мрежи
Надеждни системи за управление
на бизнеса

Иновативен модел на балансиране
Посредничество на Българска Независима
Енергийна Борса /IBEX/
Прогнозиране на ВЕИ централи с изкуствен интелект

Енергиен мениджмънт и ЕСКО услуги за
оптимизация на енергийната ефективност

Сигурност на доставките

Генериране и търговия с бели сертификати
от енергийни спестявания

Изграждане на ВЕИ системи

Дългосрочно партньорство

Енергийни услуги
Продажба на гаранции за произход
/зелени сертификати/
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Повече за „ЕЛ Бонус“:

Нашите постижения:

Ключови клиенти:

3% от търгуваните количества на БНЕБ

ФЕЦ „Хелиос Проджектс“ ЕАД
инсталирана мощност 50 MWp

2500 MWh средно на ден търгувани
количества от фотоволтаични електроцентрали на свободен пазар и общо
годишно количество от 900 000 MWh
400 MW инсталирани мощности от ВЕИ
и Ко-генерация в стандартната балансираща група
Най-бързо растящата компания сред
търговците по ВЕИ производители в
стандартна балансираща група след
01.01.2019 г.

ФЕЦ „Би Си Ай Черганово“ ЕООД
инсталирана мощност 25 MWp
ФЕЦ „Бест Солар“ ЕООД
инсталирана мощност 5 MWp
ФЕЦ „Агро Елит“ ЕООД
инсталирана мощност 5 MWp
ВЕЦ „Хидромид“ ООД
инсталирана мощност 0,5 MW
ВяЕЦ „Аргос Енержи“ ЕООД
инсталирана мощност 4,6 MW
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Ключови партньори

Ние от от „ЕЛ Бонус“ ЕООД смятаме, че сме социално
отговорна компания и се стараем да допринасяме за
популяризиране на практиките на отговорния
бизнес, който носи полза на обществото.
Вярваме в устойчивото развитие на отношенията с
нашите партньори и се стремим към следване на
екологични политики за работа в сектора.
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Благодарим за
вниманието!

ЕЛ Бонус ЕООД
България • гр. София 1000 • ул. „Велчо Атанасов“ № 53 • ет. 4 • офис 12
02 815 75 12
trading@elbonusbg.com • www.elbonusbg.com

