
 
 

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. 
 

 

 

 

 

АГЕНЦИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ ВЪВЕЖДАТ НОВА ИНФОРМАЦИОННА 

СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

София, 31.01.2013 

 

   Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) 

стартира изпълнението на проект по Оперативна програма 

„Административен капацитет” на стойност 632 677 лв. Той 

беше официално представен на конференция на 31-ви януари 

2013 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в столичния Бест Уестърн 

Плюс Сити Хотел. На събитието присъстваха представители 

на кметства, областни управи и ресорни министерства, 

неправителствени организации и компании, занимаващи се с 

въпросите за устойчиво енергийно развитие.  

 

Проектът с наименование „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” цели 

предоставянето на по-добро обслужване в сферата на производството, потреблението и потенциала на 

възобновяемите източници на енергия(ВИЕ).  

 

Освен за по-качествената и ефективна комуникация с гражданите и бизнеса, новата система ще 

спомогне и за оптимизиране на разходите. Ще се увеличи прозрачността при предоставяните от АУЕР 

услуги за ВИЕ в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата 

INSPIRE. Финансирането на проекта идва от страна на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
“Една от основните цели на този проект е спестяване на време и средства на инвеститорите при 

избор на технология за производство на енергия от възобновяеми източници и предварително определяне на 

технико-икономическите показатели на енергийния обект, предмет на инвестицията. Тази иновативна 

административна система ще спомогне и за по-ефикасен контрол на изпълнението на планираните мерки, 

свързани с ВИЕ, както и за свободен достъп до информация за състоянието на ВИЕ по региони.”, заяви г-н 

Красимир Найденов, ръководител на проекта. 

 

От информационната система ще се възползват освен представители на бизнеса и 

неправителствените организации, още централна, областни и общински администрации. Очаква се тя да 

заработи в средата на 2014 г. 

 


