
 
 

Bərpa olunan enerji sektorunda SEQ-in 
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İlkin seminar: SEQ-in əhatə dairəsinin 
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SEQ pilot layihəsində yanaşma və 
metodologiya 

 

 Marina Xotuleva, Ekolayn 

Martin Smutni, Inteqra Konsaltinq 



Strategiyanın əsas xüsusiyyətləri  
• Siyasət sənədi   

• Bərpa olunan enerjinin inkişafı üçün əsas 
prioritetləri şərtləndirir 

• Müxtəlif bərpa olunan enerji ehtiyatları üçün 
potensial imkanları göstərir 

• Spesifik layihələr və ya tədbirlərlə bağlı hər 
hansı  təfərrüatla təmin etmir 

 
• Sənəd Hökumət tərəfindən təsdiq olunmuşdur  
• Davamında Fəaliyyət Planının olacağı güman 

olunur  



SEQ üsul yanaşması  
SEQ onun əlaqələndirilə 
biləcəği real planlama 
prosesinin olmadığını hesab 
etməyə ehtiyac duyur, 
beləliklə 

1. SEQ Strategiya əsasında 
aparılacaq 

2. Məsləhətlər əlavə 
planlamaya 
yönləndiriləcək 

Strategiya  

SEQ  

Fəaliyyət 
Planı  



SEQ Pilot layihəsinin mərhələləri  

1. Əhatə dairəsinin müəyyənləşdirilməsi və təməl təhlili: 
Mart – May 2015  

2. Təsirlərin təhlili və yüngülləşdirici tədbirlərin xülasəsi :  
May – İyul 2015   

3. SEQ məruzəsinin layihələndirilməsi : İyul – Avqust 2015  

 

4. SEQ məruzəsinin layihəsi ilə bağlı konsultasiyalar: 
Sentyabr 2015  

 

 

 

 Planlama və qərar verməyə yönəlik 
töhvələr ??? 

Planlama və qərar verməyə yönəlik 
töhvələr ??? 

Planlama və qərar verməyə yönəlik 
töhvələr ??? 



Praktiki hazırlıq işləri  

• Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Alternativ və 
Bərpa Olunan Enerji Ehtiyatları üzrə Dövlət Agentliyi 
əsas maraqlı tərəflərdir. 

• SEQ milli və beynəlxalq ekspertlərdən ibarət komanda 
tərəfindən həyata keçiriləcək. 

• Qafqaz  Regional  Ekoloji Mərkəzinin Azərbaycan filialı 
tərəfindən koordinasiya olunacaq 

• UNECE (BMT-nin Avropa üzrə İqtisadi Komissiyası) 
nümayəndələri bütün prosesə nəzarət edəcək 

 



Konsultasiyalar və gözlənilən töhvələr  

• İki mövzuda rəsmi seminar  
• Əhatə dairəsinin müəyyənləşdirilməsi və təməl təhlili 
• SEQ məruzəsinin layihəsi 

 
• Əlaqəli hökumət təşkilatları və digər qurumlar ilə qeyri – 

rəsmi  xüsusi konsultasiyalar 
 

• Konsultasiyalar aşağıdakı töhvələri təmin etməlidir: 
• İnformasiya və rəqəmlər 
• Strategiya ilə bağlı mümkün risk və imkanların 

müəyyənləşdirilməsi 
• SEQ  və/və ya Strategiya və sonrakı planlama zamanı nəzərdə 

tutulmuş variant və tədbirlərin müəyyənləşdirilməsi 
• Aralıq və yekun SEQ nəticə və yekunlarının təsdiqi 



Suallar, şərhlər? 

Diqqətinizə görə təşəkkürlər! 


