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Проект: “Създаване на информационна платформа за постигане на 

оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за 

ползване от държавната администрация и гражданите по отношение 

на възобновяемите източници на енергия” 

 Финансиране  

Оперативна програма “Административен капацитет”  

 Европейски съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 Приоритетна ос III “Качествено административно обслужване и развитие на 

електронното управление”, подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-

комуникационна среда и оперативна съвместимост” 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 
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    Обща цел - Гарантиране на модерно обслужване на гражданите и бизнеса 

в областта на възобновяемите източници на енергия (ВИE) чрез прилагане на 

съвременни информационни и комуникационни технологии и осигуряване на 

оперативна съвместимост 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 

Проект: “Създаване на информационна платформа за постигане на 

оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за 

ползване от държавната администрация и гражданите по отношение 

на възобновяемите източници на енергия” 

Продължителност на проекта: 18 месеца 

Стойност на проекта: 632 677 лева с ДДС 

Очаквани първи резултати: март 2013 г. 

  

 

Продължителност на проекта: 18 месеца 

Стойност на проекта: 632 677 лева с ДДС 

Очаквани първи резултати: март 2013 г. 



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

4 

 

 Специфични цели на проекта: 

 По-добро административно обслужване в сферата на производството, 

потреблението и потенциала на енергия от възобновяеми източници 

(ЕВИ) от страна на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)   

 Спестяване на време и средства на инвеститорите и потребителите и 

гарантиране на прозрачност относно предоставяните от АУЕР услуги за 

възобновяеми източници на енергия (ВИЕ) в съответствие със Закона за 

достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE 

 Подобряване координацията в дейностите на АУЕР с други държавни и 

общински администрации при изпълнение на нормативните задължения, 

свързани с дейностите по оценка на потенциала, производството и 

потреблението на ЕВИ 

 Повишаване на удовлетвореността на гражданите и бизнеса, 

включително на гражданите в неравностойно положение, повишаване на 

общественото доверие към АУЕР и насърчаване на активното участие 

на обществото в процесите на вземане на решения и контрол по 

въпросите на ЕВИ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 
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 Целеви групи: 

 

 

 Агенция за устойчиво енергийно развитие 

 

 Централна, областни и общински администрации 

 

 Гражданите и представители на бизнес средите 
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 Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници 

 Енергийна стратегия на Република България 

 Законът за енергията от възобновяеми източници (17.07.2012) предвижда 

създаването на Национална информационна система за потенциала, 

производството и потреблението (ППП) на енергията от възобновяеми 

източници (ЕВИ)  

 Директива INSPIRE 

 Закон за достъп до пространствени данни (ЗДПД)  

 Наредба за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и 

признаване на гаранциите за произход на ЕВИ  

 Наредба за набирането и предоставянето на информацията чрез 

Националната информационна система за потенциала, производството и 

потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република 

България 

 

 

 

 

  Нормативна рамка 
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  Директива на ЕС за пространствени бази данни - INSPIRE  
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Създаване на инфраструктура за интеграция на пространствена 

информация в ЕС (INSPIRE) - Държавите-членки следва да осигурят 

описание на наличните  пространствени данни под формата на 

метаданни и услуги  

 

  Закон за достъп до пространствени данни (ЗДПД) 

 



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

 Анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги от и към 

АУЕР в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВИE) и 

информационното им обезпечаване 

 Проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с добрите 

практики и законовата уредба (Закон за енергията от възобновяеми 

източници (ЗЕВИ), Закон за електронното управление (ЗЕУ), Закон за 

достъп до пространствените данни (ЗДПД) и др.)  

 Изграждане на Национална геобазирана информационна система за 

потенциала, производството и потреблението (ППП) на ЕВИ  

 Въвеждане на електронни административни услуги (е-Услуги)  

 Обучение на служителите от АУЕР, централната, областните и 

общински администрации 

 Доставка и монтаж на хардуерни сървъри 

 Дейности за информация и публичност. Провеждане на 

информационна кампания 

 Одит и финален одитен доклад  
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   Обхват на проекта – дейности:  



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

 Проектиране и прототипиране на геобазирана информационна 

система за ППП на ЕВИ  (Проектиране)  

 Доставка на базов ГИС софтуер (Доставка)   

 Създаване на цифров модел на геобаза данни с ресурсите и 

производителите на ЕВИ (ГБД) 

 Разработване на Националната информационна система за ППП на 

ЕВИ  с модул за автоматизиране административните процеси във 

връзка с издаване на гаранции за произход, прехвърляне и отмяна на 

тези гаранции (Разработка) 

 Публикуване на пространствени данни (Публикуване) 

 Внедряване на системата и съпровождане (Внедряване) 

 Виртуализация на хардуерни компютърни системи (Виртуализация) 

 

9 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 

  Изграждане на Национална геобазирана информационна система 

за потенциала, производството и потреблението (ППП) на ЕВИ 

(Система) 

 



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

  

 Оптимизирани административни процеси в АУЕР, свързани с ВИЕ и 

съобразяването им с добрите практики, изискванията на ЗЕВИ и Закона 

за електронното управление (ЗЕУ)  

 Създадена и въведена Национална информационна система за 

потенциала, производството и потреблението на ЕВИ, в съответствие с 

оптимизираните процеси и нормативните изисквания  

 Въведени електронни административни услуги за ЕВИ – предоставяне на 

справки от регистри, администрирани от АУЕР  

 Подобрено административно обслужване на настоящите и нови 

инвеститори в ЕВИ чрез публичната информационна система и 

въведените електронни услуги  

 Обучени специалисти в АУЕР, централната, областните и общински 

администрации 

 Реализирана информационна кампания за популяризиране на новите 

възможности за гражданите и бизнеса и резултатите от проекта 
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   Очаквани резултати  



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

  Акценти на системата - да се удовлетворят потребностите на всяка от                           

целевите групи  

 Агенцията за устойчиво енергийно развитие – ще се постигне 

качествено подобрение в дейността по отношение на услугите за 

гражданите и бизнеса както при формирането на политиката за ВИЕ, така и 

за обществен контрол при изпълнението на съответните програми, проекти 

и планове 

 Централна, областни и общински администрации – ще се осигури 

технологична възможност за обмен на информация в реално време между 

специалистите от АУЕР с други държавни структури (министерства и 

ведомства), областните управи и общините за информиране и контрол по 

изпълнението на мерките за повишаване дела на ЕВИ, както и за 

разпространяване на добрите практики в съответните общини или отрасли.  

 Гражданите и бизнесът – ще се постигне качествено по-високо ниво на 

обслужване на гражданите и бизнеса 

 Възможности за анализ и вземане на управленски решения чрез ГИС 

 

 

 

 

11 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ИНВЕСТИЦИИ В ХОРАТА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

“АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” 



АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ 

 Намаляване на риска от недостоверност на информацията 

 

 Значително подобряване производителността на персонала 

 

 Използването на уеб–базирани технологии 

 

 Технологично развитие на Интернет-сайта на АУЕР и надграждането му до 

интерактивен портал за предоставяне на електронни административни 

услуги - за гео-базирани услуги в съответствие с ЗДПД и директивата 

INSPIRE  

 

 Системата е подготвена за сертификация съгласно раздел Седми от глава 

Шеста на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и 

информационна сигурност 
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 Предимства  на системата  
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Индикатори за изпълнение (съгласно насоките за кандидатстване по 

процедурата и сключения договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ) 

Описание на индикаторите 
Мерна 

единица 

Заложени 

стойности 

Изградена Национална информационна 

система за ППП на ЕВИ  
Брой 1 

Административни услуги, предоставяни 

онлайн  
Брой 3 

Изготвен доклад с предложения към „Наредба 

за набирането и предоставянето на 

информацията чрез Националната 

информационна система за потенциала, 

производството и потреблението на енергия от 

възобновяеми източници в Република 

България“ 

Брой 1 
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Проект: “Създаване на информационна платформа за постигане на оперативна 

съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната 

администрация и гражданите по отношение на възобновяемите източници на 

енергия” 


