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Кои сме ние?
Българската ветроенергийна асоциация (БГВЕА) към
момента обединява над 60 компании, активни във
ветроенергийния сектор в България, включително,
инвеститори,
предприемачи,
производители
на
ветрогенерaтори и свързани компоненти, финансови
консултанти, застрахователни компании и адвокатски
дружества. Ние обединяваме усилията си с цел да
подобрим средата за вятърна енергия в България.

Who are we?
The Bulgarian Wind Energy Association (BGWEA) currently
unites more than 60 companies, active in the Bulgarian wind
energy
sector,
including
investors,
developers,
manufacturers of wind turbines and related components,
financial consultants, insurance companies and law firms.
We unite our efforts with the aim to improve the
environment for wind energy in Bulgaria.

Как се става член?
Таксата за пълноправно членство на юридически лица в
БГВЕА е 1000 лева годишно, а за пълноправни физически
лица годишната такса е 500 лева. Сумата е дължима през
първия месец на годината. За пълноправни членове,
които се присъединяват към асоциацията през
календарната година, членският внос се изчислява на
месечна база, считано от първия пълен месец на
членство.

How to become member?
The annual fee for full BGWEA membership of legal persons
is BGN 1000 and BGN 500 for natural persons. The
membership fee is payable in the first month of the year. For
full rights members joining during the calendar year, the fee
is prorated on a monthly basis, counting from the first full
month of membership.

От 2013 БГВЕА предлага възможността за ограничено
членство за юридически лица без право на глас с
фиксирана годишна такса от 500 лева.
След получаването на попълнен формуляр за членство,
членството на компанията следва да бъде одобрено от
Надзорния съвет на асоциацията с обикновено
мнозинство, като ще бъдете уведомени за решението по
електронната поща.
Какви ползи носи членството в БГВЕА?
Дейността ни основно може да се определи като усилена
работа за подобряването на законодателната,
регулаторната, политическата, и обществената рамка и
подкрепа за използването на вятърната енергия в
България.
Членството в БГВЕА включва:
 асоциацията организира работни групи и срещи
между членовете и представлява исканията им пред
държавните власти;
 бизнес контакти и свързване с други членове на
асоциацията, например производители на турбини
или юридически кантори, консултанти, фирми,
разработващи проекти;
 регулярна информация за новостите в сектора;
 включване на профил и контакти в годишника на
асоциацията;
 достъп до форума на асоциацията, където могат да
се намерят важни документи, засягащи бизнеса и да
се публикуват съобщения до членовете;
 популяризиране на компанията чрез уебсайта на
асоциацията и бюлетина с новини;
 преференции и отстъпки при посещение на събития,
на които асоциацията е партньор.

As of 2013 BGWEA will be offering limited membership for
legal persons without voting rights and with a fixed annual
fee of BGN 500.
After we receive a completed membership application, your
membership needs the approval of the association’s
Supervisory Board by simple majority and then you will be
notified of the decision by email.

What are the benefits of membership in BGWEA?
Our main activity can be defined as intensive work for the
improvement of the legislative, regulatory, political, and
social framework and support for the utilization of wind
energy in Bulgaria.
BGWEA membership includes:
 the association organizes workshops and meetings for
its members and represents their demands in front of
the state authorities;
 business contacts and connections with other members
of the association, for instance wind turbine
manufacturers or law firms, consultants, project
developers;
 regular information on new developments in the sector;
 publishing company profile and contact details in the
association’s yearbook;
 access to the online forum of the association, where
you can find important documents related to the
business and post messages to members;
 promotion of your company via the website and
newsletter of the association;
 preferential terms and discounts for events to which the
association is a partner.

www.bgwea.org

