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ДЕЙНОСТ 2: Анализ на състоянието на предлаганите и заявя-
вани услуги от и към АУЕР в сферата на възобновяемите източ-
ници на енергия (ВИЕ) и информационното им обезпечаване 

Дейността включва:

1. Описани и анализирани услуги, които АУЕР предоставя 
в сферата на ВИЕ в момента.

2. Описани, класифицирани и анализирани заявяваните ус-
луги в сферата на ВИЕ.

3. Извършено сегментиране на групите потребители по 
различни признаци с оглед оптимизиране на процеса на 
предоставяне на услуги.

4. Направен анализ на информационното обезпечаване 
на текущо предоставяната и искана информация от АУЕР 
във връзка с ВИЕ и необходимостта от подобряване в тази 
сфера. 

5. Проучен и анализиран процесът на информацион-
но взаимодействие между АУЕР, МИЕ, областните и об-
щински администрации и доколко настоящите процеси 
осигуряват изпълнение на Закона за енергията от въз-
обновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за електронното 
управление (ЗЕУ) и наредбите към него. Оценяване и де-
финиране на нуждите от промени и изготвяне на препо-
ръки за осигуряване на оперативна съвместимост и дос-
тъп до пространствени данни.

На база на посочените по-горе дейности е извършена оценка 
на  несъответствието между настоящото състояние и бъдещия 
модел за обслужване в сферата на ВИЕ и изготвяне на препо-
ръки за оптимизиране на процесите и изграждане на модерна 
организационна среда в АУЕР и осигуряване нейното взаимо-
действие с регионалната и местна власт.

РЕЗУЛТАТИ: 

Изготвен Доклад, съдържащ анализ на текущо предлага-
ните и заявявани услуги в сферата на ВИЕ, оценка на  не-
съответствието между настоящото състояние и бъдещия 
модел за обслужване, препоръки за оптимизиране на ад-
министративните процеси и за изграждане на модерна ор-
ганизационна среда за информационно взаимодействие 
между АУЕР, МИЕ, областните и общински администра-
ции и потребителите на услуги по отношение на ВИЕ.

ДЕЙНОСТ 3: Проектиране на оптимизирани процеси, съобразени 
с добрите практики и законовата уредба (ЗЕВИ, ЗЕУ, ЗДПД и др.)

Дейността включва:

1. Проектиране на оптимизирани административни 
процеси по отношение на ВИЕ в АУЕР, в МИЕ, в област-
ните и в общинските администрации.

2. Описани информационни потоци в и между АУЕР, 
МИЕ, областите и общините по отношение на информа-
цията за разполагаемите ресурси на енергията от въз-
обновяеми източници (ЕВИ), и настоящи производители 
на ЕВИ, произведените и реализираните количества ЕВИ.

3. Изготвяне на „карти” на оптимизираните админи-
стративни процеси в сферата на ВИЕ за целите на подо-
бреното административно обслужване.

РЕЗУЛТАТИ: 

1. Проект на оптимизираните работни процеси в АУЕР 
по отношение на ВИЕ.

2. Проект на оптимизираните информационни потоци 
по отношение на ВИЕ в АУЕР, централната, областните и 
общински администрации, съобразени със ЗЕУ и наред-
бите към него.

3. „Карта” на оптимизираните административни про-
цеси в сферата на ВИЕ.

4. Предложение за промени в „Наредба за набирането 
и предоставянето на информацията чрез Националната 
информационна система за потенциала, производството 
и потреблението (ППП) на енергия от възобновяеми из-
точници в Република България”.

Основни дейности на проекта и резултатите от тях:

ДЕЙНОСТ 1: Управление на проекта.



ДЕЙНОСТ 8: Реализирана информационна кампания за пред-
ставяне на резултатите от проекта.

 

ДЕЙНОСТ 4: Изграждане на Национална информационна 
система за ППП на ЕВИ
Дейността включва реализиране на следните поддейности:

4.1. Проектиране и прототипиране на Национална ин-
формационна система за ППП на ЕВИ 

4.2. Доставка на базов ГИС софтуер 

4.3. Създаване на цифров модел на геобаза данни с ре-
сурсите и производителите на EВИ 

4.4. Разработване на Национална информационна сис-
тема за ППП на ЕВИ с модул за автоматизиране админи-
стративните процеси във връзка с издаване на гаранции 
за произход, прехвърляне и отмяна на тези гаранции

4.5. Публикуване на пространствени данни

4.6. Внедряване на системата и съпровождане

4.7. Виртуализация на хардуерни компютърни системи

РЕЗУЛТАТИ:

1. Доставен базов ГИС софтуер и геоданни.

2. Проектирана, разработена и внедрена Национална 
информационна система за ППП на ЕВИ с модул за ав-
томатизиране административните процеси във връзка с 
издаване на гаранции за произход, прехвърляне и отмя-
на на тези гаранции съгласно ЗЕВИ.

ДЕЙНОСТ 5: Въвеждане на електронни административни 
услуги за ВИЕ

В рамките на тази дейност бяха въведени електронни адми-
нистративни услуги за ВИЕ - Предоставяне на информация 
и справки от регистри, администрирани от АУЕР.
Административните услуги включват отговор на заявления 
и предоставяне на информация и справки във връзка с:

- Регистъра на издадените гаранции за произход
- Регистъра на прехвърлените гаранции за произход
- Регистъра на отменените гаранции за произход

РЕЗУЛТАТИ: 

Реализирани електронни административни услуги за 
ВИЕ съгласно ЗЕУ. 

Предоставяне на услугите от сайта на АУЕР.

ДЕЙНОСТ 6: Обучение на служителите
Тази дейност включва провеждане на обучение на служители на 
АУЕР, централните, областните и общински администрации за 
работа с Националната информационна система за ППП на ЕВИ.

РЕЗУЛТАТИ: 

1. Обучени служители от АУЕР, централните, областните 
и общински администрации.

2. Осигурени електронни материали на курсистите за 
последващо опресняване на знанията и допълващо са-
мостоятелно обучение.

ДЕЙНОСТ 7: Доставка и монтаж на хардуерен сървър.

РЕЗУЛТАТИ: 

Доставени и въведени в експлоатация два хардуерни сървъра. 
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“Истината е, и повечето от нас знаят това, 
че глобалното затопляне е реално и хо-
рата са основните причинители, най-вече 
защото разточително горим изкопаеми 
горива.”

Дейвид Сузуки (24.03.1936)
Канадски учен, писател и еко-активист 


