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Хидроенергийна Компания АД е оснавана през 2006г.

Досега сме конструирали и успешно пуснали в

експлоатация 4 GWs ФВ в 20 страни. Нашият екип се

състои от висококвалифицирана работна ръка, която

има способността да изпълнява интегрални

фотоволтаични инсталации, механични и електрически

инсталации. Ние сме глобална компания, която

предлага комплексни, висококачествени услуги за

мащабни проекти.

Години15

500+ Служители

Проекти143

Ценности

Устойчива околна среда

Подобряване на качеството на живот

Удовлетвореност и доверие на клиента

Слънчевите технологии да са по-достъпни за потребителите

Дълготрайно положително въздействие върху екосистемата

Мисия

Съкращаване на разстоянието между слънцето и всяко 

домакинство чрез предоставяне на комплексни услуги 

за постигане на въглеродна неутралност.
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Проектиране на ФВ централи. Архитектура. 

Основни компоненти. ФВ инвертори. Софтуер за проектиране
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Етап на проекта;

Цели на проекта; 

Избор на архитектура на 
централата; 

Избор на компоненти. 
Приложими наредби; 

Оптимизиране;

Фотоволтаични инвертори. 
Видове, основни 
характеристики, функции;

Специализирани софтуери за 
различните етапи на 
проектиране.
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Бюджет. Планиране. Анализ на единична цена. Парични потоци

Вариации според различните пазари. 

Проучвателни работи;

Основни видове разходи;

Разходни норми на труд. Анализ на 

единична цена;

Линеен график и диаграма на 

ресурсите;

Структура на бюджет;

Диаграма на паричните потоци;

Фактори влияещи на офертната 

цена: период на изпълнение, 

особенности свързани с 

местоположението, обем на 

работата; график на доставки. 
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Управление на качеството

НАШИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ :

Нулеви дефекти.

Непрекъснато усъвършенстване, удовлетворяване на 

нуждите на клиенти и заинтересовани страни, чрез 

приложими най-добри бизнес и правни практики.

Процесен подход, основан на ефективно управление на 

рискове и възможности, в дългосрочен план.

Унифицирани стандарти за качество в цялата компания, 

при всеки проект, по целия свят.

Интегрирана система за управление, сертифицирана 

от трета страна, внедрена от 2012 г. Днес в сила са най-

новите издания на стандартите по качество ISO 9001: 2015, 

околна среда ISO 14001: 2015 и безопасност ISO 45001: 

2018. 

Добрата работа е безопасната работа, с постоянно 

високо качество и грижа за околната среда!



К о н т а к т и

Адрес:

Свържете се с нас: 

hr@hec.global

www.hec.global

LinkedIn Facebook
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No 15 Индустриална Зона-3
2708, Благоевград, България

Въпроси и отговори 

mailto:contact@hec.global
mailto:contact@hec.global
http://www.hec.global/
https://www.linkedin.com/company/hec-hydroenergy-company-ood-/
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https://www.facebook.com/HydroenergyCompanyLtd
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