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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ  

СЪВЕТ ПО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ 

 

ВАЛЕРИ БОРИСОВ (п) 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, 

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБ-

ЩЕНИЯТА 
 

 

РЕШЕНИЯ  

на постоянно действащата Експертна работна група  

към Междуведомствения съвет по пространствени данни  

от заседанието на 24.11.2015 г. 

 

1. Експертната работна група (ЕРГ) приема предложението на Министерството на земе-

делието и храните за ведомствена точка за контакт по изпълнението на Закона за достъп до 

пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE. Председателят на ЕРГ да го внесе за 

одобрение на заседанието на Междуведомствения съвет по пространствени данни (МСПД) през 

месец декември 2015 г. 

2. ЕРГ удължава срока за представяне на становища и предложения за изменение и до-

пълнение на проекта на постановление на Министерския съвет „относно определяне на отго-

ворностите на органите на публичната власт за прилагане на ЗДПД по отношение на създава-

нето и достъпа до масиви от пространствени данни и услуги с такива данни“ до 03.12.2015 г. 

След тази дата проектът да се счита за приет по процедура на „мълчаливо съгласие“ и предсе-

дателят на ЕРГ да го внесе за разглеждане и одобрение на заседанието на МСПД през месец 

декември 2015 г. 

3. ЕРГ приема по принцип съдържанието на проект на Пътна карта за подготовка в пъ-

лен обем на необходимите данни, метаданни и услуги за тях по изискванията на ЗДПД и Ди-

ректива INSPIRE. До 03.12.2015 г. участващите в ЕРГ ведомства да попълнят незаетите полета 

на Пътната карта, в съответствие със своите компетенции и отговорности. След тази дата оста-

налите празни полета да бъдат попълнени от секретаря на ЕРГ, в съответствие с приетите сро-

кове в Плана за действие, изпратен в отговор на запитване от Европейската комисия № 

7517/15/ENVI. Председателят на ЕРГ да внесе проекта на Пътна карта за разглеждане и одоб-

рение на заседанието на МСПД през месец декември 2015 г. 

4. Експертната работна група приема постъпилите предложения за актуализиране на 

теми № 9, 15, 16 и 17 от таблицата с държателите на данни и референтни данни по приложени-

ята на ЗДПД. Председателят на ЕРГ да ги внесе за разглеждане и одобрение на заседанието на 

МСПД през месец декември 2015 г. 

 

 

Георги Гладков  (п) 

Председател на Експертната работна група 

Съгласувано с:   

Красимир Симонски (п) 

Изпълнителен директор на ИА ЕСМИС 


