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РЕШЕНИЯ  

 

на Експертната работна група към Междуведомствения съвет по пространствени данни, 

създадена съгласно Заповед № РД–08–431/14.08.2015 г. на министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, от заседанието на 16.09.2015 г. 

 

 

1. Експертната работна група приема предложените изменения и допълнения на Правилника 

за дейността, структурата и организацията на работа на Междуведомствения съвет по 

пространствени данни (МСПД). Председателят на Експертната работна група да ги внесе за 

разглеждане на заседанието на МСПД през месец септември 2015 г. 

2. Експертната работна група приема Правилника за дейността и организацията на работа на 

Експертната работна група (ЕРГ). 

3. Експертната работна група одобрява създаването на тематични работни групи, като 

подгрупи към нея, по теми от приложения 1, 2 и 3 на ЗДПД, както следва: 

- Група по тема „Административни единици“ с представители на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър (АГКК), Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Националния 

статистически институт (НСИ), с координатор – представителят на АГКК; 

- Група по тема „Адреси“ с представители на АГКК, Главна дирекция ГРАО, НСИ и Национално 

сдружение на общините в Република България, чийто координатор ще бъде определен по-късно. 

4. Удължава се до 25.09.2015 г. срокът за предложения за национални и ведомствени точки за 

контакт по изпълнението на ЗДПД и Директивата INSPIRE. Председателят на ЕРГ да ги внесе за 

разглеждане и одобрение на заседанието на МСПД през месец септември 2015 г. 

5. Експертната работна група препоръчва да продължи работата по изготвяне от ведомствата 

с членове в ЕРГ на анализ за състоянието, на графици за изпълнение и на работни варианти на 

разчети за финансиране. 

6. Да се разработи и предложи за утвърждаване от МСПД, на заседанието му през месец 

декември, постановление на Министерския съвет на Република България за отговорностите на 

институциите, от които се прилага ЗДПД. 

7. Удължава се до 25.09.2015 г. срокът за предложения за коригиране на работния вариант на 

таблицата с държателите на данни и референтни данни по 34-те теми на ЗДПД. Таблицата да е 

основа за постановлението на Министерския съвет за отговорностите на институциите, от които 

се прилага ЗДПД. 

8. Чрез електронен обмен на предложения, до 25.09.2015 г. да се уточни решението за името 

на домейна на Националния портал за пространствени данни - nsdip.bg (съкратено от „National 

Spatial Data Infrastructure Portal“). 

 

 

 



9. На заседанието на МСПД през месец септември да се внесе предложение за допълване 

състава на ЕРГ с представители на Министерството на земеделието и храните, ГД ГРАО на МРРБ 

и на други ведомства или техни подчинени структури, по предложение на съответните ведомства, 

изпратени до секретаря/техническия секретар на групата до 25.09.2015 г. по електронен път. 
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