
Дигиталната платформа

в полза на свободния пазар на електроенергия



Какво е elca.bg?
Дигиталната платформа www.elca.bg мотивира и позволява на потребителите
си да бъдат активни участници на свободния пазар на електроенергия в
България.

Лесно и бързо сравняват актуални оферти и условия по договорите на
търговците на ток;

Информират се при взимане на решения за оптимизиране на разходите за
ток или относно смяна на доставчик;

Ориентират се за ситуацията на енергийния пазар и за всички промени,
които ги засягат;

Научават как да се ползват от правата си като клиенти на свободния пазар
на ток.

http://www.elca.bg/


Калкулатор за сравняване на оферти на търговци на електроенергия –
позволява математически да се съпоставят стойностите от различните
видове пазарни тарифи;

Сравняване и на условията по договорите с доставчиците - наличие на 
неустойки, право на промяна по време на действие на договора и други.

Раздели с информация за енергийния пазар и практични насоки към
потребителите, включително отговори на често задавани въпроси

Възможност за справка за отразяване във фирмените фактури на
компенсациите на високите цени на тока в периода на действие на
съответните програми

Как работи elca.bg?



Потребителите на електроенергия за стопански цели

Научават на едно място всичко, което да ги ориентира на енергийния пазар
и възможностите им да участват активно в него, за да оптимизират
разходите на своя бизнес за ток

Платформата обслужва потребители от стопанския и обществения
сектор, включително болници, училища, офиси, заведения, хотели и други
представители на малкия и среден бизнес.

Доставчиците на свободния пазар на електроенергия

Получават още един канал за представяне на техните оферти и за
достигане до добре информирани и активни потребители, както и
възможност да увеличат своите клиенти и познаваемост.

В чия полза са услугите на elca.bg?



За оптимизиране на сметки за електроенергия

Когато потребителите търсят по-добри условия чрез сравнение на
офертите за електроенергия, ползват калкулатора на дигиталната
платформа

Какви проблеми решава elca.bg?

За справки за компенсациите, които получават за високите цени на тока

Когато не разчитат своите фактури, не разбират програмата за компенсации
и т.н., ползват дигиталната платформа за информация и за справки дали
компенсациите са правилното отразени във фактурите им

За информация и съвети

При невъзможност да осъществят контакт или да получат разбиране от
доставчиците на електроенергия за техните предприятия или когато не
могат да се ориентират в информациите за промени на пазара, търсят
информация в сайта или пристъпват към заявка за контакт и консултация



12.2022
Отличена със звезда за „Високи постижения в иновациите“ като финалист в
категория ”Иновативно новостартирало предприятие“ на Националния конкурс
„Иновативно предприятие на годината “

09.2022
Финалист в категория "Иновативна услуга" на Forbes Innovation Forum & Awards 2022

02.2022
Зелена карта от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции

Как се възприема elca.bg?



Екип експерти с над 15 години опит в сферата на енергетиката,
благодарение на които платформата съдейства успешно на
потребителите си да се ползват от възможностите на свободния
пазар на електроенергия.

Финансиране

elca.bg се финансира със собствени средства.
Инвеститор в elca.bg е „Витоша Венчър Партнърс - Фонд I“ КД, чиято
дейност се изпълнява със съфинансиране от Европейския фонд за
регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020.

Кой стои зад разработката на elca.bg?



Благодарим за вниманието!


