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2. Относно енергийното консултиране
Важно е да се разграничат два вида енергийни консултанти - сертифицираните
енергийни консултанти са лица вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1, от ЗЕЕ, изготвящи
енергийни обследвания и сертификати за енергийни характеристики на сгради; и
неоторизирани енергийни съветници, изготвящи опростени енергийни обследвания,
анализи и консултации по конкретни инициативи и проекти.
Енергийните консултанти, вписани в регистъра по чл. 44, ал. 1, от ЗЕЕ могат да
извършват обследвания за енергийна ефективност, сертифициране на сгради,
изготвянето на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и изготвянето на
оценки за енергийни спестявания. Съгласно ЗЕЕ, това са търговци по смисъла на
Търговския закон; разполагат с необходимите технически средства, определени с
наредбата по чл. 44, ал. 9; имат средно техническо образование, висше образование
или придобита научна степен в област на висшето образование "Технически науки";
имат придобит стаж по специалността след завършване на образованието – не помалко от 6 години за лицата със средно техническо образование, не по-малко от 3
години за лицата с образователно-квалификационна степен "бакалавър" и не по-малко
от две години за лицата с образователно-квалификационна степен "магистър" и за
лицата с научна степен; притежават удостоверение за успешно положен изпит за
повишаване на квалификацията за извършване на дейностите по тази алинея във
висши училища, обучаващи по специалности в област на висшето образование
"Технически науки", професионални направления "Енергетика", "Електротехника,
електроника и автоматика" и "Архитектура, строителство и геодезия", акредитирани по
Закона за висшето образование.
Несертифицираните енергийни съветници могат да бъдат лица, които не е
задължително да имат завършено образование в областта на техническите науки, нито
да имат предишен опит в областта на енергийната ефективност. Тези лица могат лесно
да бъдат обучени за енергийни съветници по отношение на системата за учене през
целия живот, която ще може да изпълнява различни задачи, свързани с консултиране в
областта на енергийната ефективност, управление на енергията и да извършват
опростени енергийни одити за домакинствата.
Настоящата обучителна програма е предназначена за несертифицирани енергийни
съветници, неправителствени организации, социални предприятия, лица, заети в
местните и регионални власти, които се занимават със социални и енергийни
проблеми, безработни и всички, които се интересуват от енергийна ефективност.
Общи компетенции, които могат да придобият лицатa, завършили обучението за
енергийни съветници:
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Основните компетенции и знания, които ще придобият лицата, които се възползват от
обучителната програма за енергийна бедност са следните:
•

разбиране на основни термини и понятия за енергията, енергийния източници,
идентифициране на потенциални начини за постигане на енергийни и
финансови спестявания в домакинствата;

•

способност за изчисляване на потреблението на енергия (електрическа,
топлинна енергия, природен газ, гориво и вода); изчисляване на топлинни
загуби и идентифициране на възможности за предотвратяване на топлинни
загуби в сгради;

•

знания за потенциално използване на възобновяеми енергийни източници в
домакинства;

•

разбиране какво е енергийната бедност и какво я причинява; социални и
екологични аспекти на проблема;

Къде могат да работят енергийните съветници?
Лицата, квалифицирани за енергийно консултиране, могат да създават и провеждат
обучения за гражданите, изложени на риск от енергийна бедност, но също и за тези,
които просто искат техните домове или работни места да бъдат по-ефективни; за МСП,
които искат да направят бизнеса си по-енергийно ефективен; да дават съвети за
начините за пестене на енергия в домакинствата, за граждани изложени на риск от
енергийна бедност; да помагат за изчисляване на потреблението на енергия и
посочват потенциалните финансови спестявания в домакинствата; да извършват
прости одити и подготвят доклади за извършени одити с препоръки за прилагане на
прости мерки за енергийна ефективност в домакинствата, изложени на риск от
енергийна бедност.
Енергийните съветници могат да дават съвети на уязвимите домакинства, но и на други
потребители, като МСП и местните власти, относно финансовите мерки, които са в сила
в някои страни и които допринасят за облекчаване на енергийната бедност и за
повишаване на енергийната ефективност.
Енергийните съветници могат да консултират крайните бенефициенти, принадлежащи
към категорията на уязвимите потребители, относно мерките за енергийна
ефективност, финансирани по национални и общински програми.
Енергийните съветници могат да бъдат наети в градски комунални компании,
информационни центрове в града или в местните и регионалните власти, организации
на гражданското общество и доставчици на социални услуги или в сектора на
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здравеопазването, където те могат да консултират гражданите относно мерките за
енергийна ефективност, но и за отворени финансови мерки, насочени към насърчаване
на енергийната ефективност.
Енергийните съветници могат да бъдат назначени в различни публични и държавни
органи, занимаващи се с енергийна ефективност, строителство, опазване на околната
среда и социални мерки за лица с по-ниски доходи, чиято цел е да се облекчи
бедността, следователно енергийната бедност.
Енергийните съветници също могат да бъдат самостоятелно заети или наети от
различни организации, които имат за цел да помагат на енергийно бедните.
Мерките за енергийна ефективност пряко допринасят за намаляване на енергийната
бедност; следователно ролята на енергийните съветници е изключително важна. След
като бъдат обучени да прилагат мерките за енергийна ефективност в домакинствата, те
могат пряко и косвено да повлияят на промяната в поведението на гражданите чрез
обучение на членовете на домакинствата за възможностите за намаляване на
потреблението на енергия, като анализират съществуващото енергопотребление в
домакинствата, и потенциални мерки за повишаване на енергийната ефективност.
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