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Национална геобазирана информационна 
система за потенциала, производството 

и потреблението на енергия от 
възобновяеми източници

Проектът се осъществява от Агенция за устойчиво енергийно развитие с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд



Портал за предоставяне на електронни услуги

Основен изглед на сайта за предоставяне на 
електронни услуги на Агенция за устойчиво енер-
гийно развитие

Основен изглед на страница за подаване на „За-
явление за издаване и прехвърляне” на гаранции 
за произход на енергия от възобновяеми източ-
ници на енергия
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Основен изглед на сайта за подаване на триме-
сечна и годишна информация



Осигурява се достъп до списък с документи (входящи, изходящи и документи за 
съгласуване) и се управлява пътя на документа

Страница „Карта“ предоставя инструменти за: 
 Провеждане на търсене на регистриран в системата обект;
 Визуализация на местоположението на регистриран в системата обект;
 Навигация по картата;
 Поставяне на обект в кошница с цел прикачване към документ.

2 Автоматизирана информационна система на АУЕР

Основен изглед на страница „Документи”
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Най-голямото предизвикателство за нас в този нов век 
е да се вземем една идея, която изглежда абстрактно–
устойчивото развитие - и да го превърнем в реалност 
за всички хора по света.

Кофи Анан (1938), ганайски дипломат, генерален 
секретар на ООН

Преди да се очаровате твърде много от прекрасните 
приложения и хипнотизиращи видео дисплеи, поз-
волете ми да ви напомня, че информацията не е зна-
ние, знанието не е мъдрост, и мъдростта не е пред-
видливост. Всяко от тях израства от другото и ние се 
нуждаем от всички тях.

Артър Кларк (1917-2008), британски писател и изобре-
тател

Изглежда, че всяка революционна идея предизвика 
три фази на реакция. Те могат да бъдат обобщени с 
фразите: 1. Това е напълно невъзможно. 2. Възмож-
но е, но не си струва да го правим и 3. През цялото 
време ви казвах, че това е добра идея.

Артър Кларк (1917-2008), британски писател и 
изобретател

Всяка достатъчно напреднала технология е неразли-
чима от магия.

Артър Кларк (1917-2008), британски писател и изобре-
тател


