
 
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР: НОВО! 
Условия и ред за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в 
експлоатация. Условия и ред за извършване на обследване за енергийна ефективност 
на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление. 
Издаване, прехвърляне и отмяна на удостоверения за енергийни спестявания, както 
и издаване две или повече удостоверения за енергийни спестявания за количество 
спестявания

ПРОГРАМА:

1.      Условия и ред за извършване на обследване за енергийна ефективност на сгради в експлоатация.

-          Обследване и сертифициране на сграда в експлоатация за която няма налични данни за разхода на енергия за 
отопление/охлаждане за нито една от последните три календарни години, предхождащи обследването;

-          Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на съществуваща сграда в областта на хотелиерството със 
сезонно обитаване (лято или зима);

-          Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради в експлоатация и на части от сгради в експлоатация 
с плувни басейни;

-          Обследване за енергийна ефективност след изпълнението на мярката/мерките за енергийни спестявания или 
прилагане на методики.

2.       Условия и ред за извършване на обследване за енергийна ефективност на предприятия, промишлени системи и системи за 
външно изкуствено осветление.

3.       Издаване, прехвърляне и отмяна на удостоверения за енергийни спестявания, както и издаване две или повече удостоверения 
за енергийни спестявания за количество спестявания.

-          Условия, ред и форма за издаване на удостоверенията за енергийни спестявания.

-          Прехвърляне и отмяна на удостоверенията за енергийни спестявания.

-          Издадени две или повече удостоверения за количество спестявания;

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и презентация по програмата на 
семинара, подготвено от лектора. 

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лектора практически казуси и да получат консултация по важни 
проблеми.

Предварително могат да се задават въпроси на имейл: office@ocenki.eu

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. Може да заявите участие през сайта, по 
имейл или телефон и да внесете таксата в деня на курса в залата, след предварителното записване.

Цена: 190 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една организация, 
цената е с отстъпка – 175 лв. с ДДС. В цената е включена кафе-пауза, безалкохолни напитки, материали за семинара.

Банкова сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД .

Контакти и записване: София, ул. „Дунав“ 36, ет. 1, офис 3, 
тел. 02/983 58 58, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане: 11.04.2019, четвъртък, 9.30 -13.00 ч.

Място: София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А, Конгресен център

Лектор:  Йордан Шопов - Началник на отдел „Контрол по енергийна ефективност“ в АУЕР 

www.ocenki.eu


