
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКСПЕРТНАТА РАБОТНА ГРУПА КЪМ 

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ 
 
 

СВЕТЛОГОР КИРОВ  

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ,,ДАННИ”,  ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ОПЕРАТИВНА 

СЪВМЕСТИМОСТ“, ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

„ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ 

         

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от заседанието на Експертната работна група към 

Междуведомствения съвет по пространствени данни 

Днес, 10.07.2019 г. в сградата на ДАЕУ, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, в зала 
„Мраморна“, ет.1., се проведе работно заседание на постоянно действащата експертна работна 
група /ЕРГ/ към Междуведомствения съвет по пространствени данни /МСПД/, създадена 
съгласно Заповед ДАЕУ-7298/06.06.2019г. на председателя на Държавна агенция „Електронно 
управление“  

 

След проверка на присъствения списък, бе установено, че ЕРГ има необходимия кворум 
и стартира заседанието при следния дневен ред: 

 
1. Откриване на заседанието. 

2. Представяне на участниците. 

3. Представяне на текущото състояние на дейностите по изграждането на националната 

инфраструктура за пространствена информация в съответствие със Закон за достъп до 

пространствени данни  и Директива 2007/2/ЕО INSPIRE. 

4. Запознаване на членовете на ЕРГ с предприетите действия по отстраняване на 

констатираните нарушения по процедура за нарушение № 2019/2025 на Европейската 

комисия. 

5. Запознаване на членовете на ЕРГ с необходими последващи действия по 

отстраняване на констатираните нарушения по процедура за нарушение № 2019/2025 на 

Европейската комисия и каква ще е тяхната роля в процеса. 

6. Обсъждане на предложение за формиране на тематични и приоритетни работни 

групи по темите от приложения 1, 2 и 3 на ЗДПД и приоритетните теми към Директивата 

ІNSPIRE. 

7. Обсъждане на предложения за промени в правилника за дейността и организацията 

на работа на Експертната работна група към Междуведомствения съвет по пространствени 

данни с оглед утвърждаването му от председателя на ДАЕУ и МСПД. 

 

По т. 1. 

Заседанието беше открито от г-н Светлогор Киров -  началник на отдел ,,Данни”,  

Дирекция „Информационни системи и оперативна съвместимост“, Държавна агенция 

„Електронно управление“ и председател на ЕРГ, който подчерта важността на работата на ЕРГ 

между заседанията на МСПД с цел ускоряване изпълнението на задълженията по ЗДПД и 

Директива 2007/2/ЕО INSPIRE и Плана за действие за отстраняване на констатираните 

нарушения в Официално уведомително писмо от ЕК за нарушение № 2019/2025 относно 



неизпълнение на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) и осигуряване на устойчивост по отношение 

на прилагането на Директивата INSPIRE в Република България. 

 

По т. 2. 

Председателят на ЕРГ запозна присъстващите със Заповед ДАЕУ-7298/06.06.2019г. на 

председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ за определяне поименния състав 

на експертната работна група. Очерта най-важните задачи и помоли присъстващите да се 

представят. Като членове на работната група са привлечени всички администрации, които към 

момента са идентифицирани, като първични администратори на пространствени данни, но 

през септември ще стартира нова инвентаризация на всички първични администратори на 

пространствени данни в страната и поддържаните от тях масиви от пространствени данни, с 

цел създаване на регистър за наличната пространствена информация по темите от приложения 

І—ІІІ към Директивата ІNSPIRE и приоритетните теми към Директивата ІNSPIRE и на базата 

на получената информация ЕРГ ще бъде допълнена с нови членове. Към момента правилника 

за работа на ЕРГ позволява привличането и на други служители от държавната администрация 

и външни експерти, от чиито компетенции се нуждаем при решаване на конкретни казуси.  

 

По т. 3. 

 

На заседанието беше представено постигнатото към момента по проект BG05SFOP001-

1.002-0014 „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)“ по Оперативна програма 

„Добро управление“.  

В рамките на проекта са предвидени две дейности. 

По първата дейност „Изготвяне на анализ на нормативната база и на съществуващи 

портали за пространствени данни в други европейски държави“ бе извършен анализ на 

съществуващите практики и нормативната уредба в областта на инфраструктурата за 

пространствена информация в България и в други европейски страни, с цел подобряване на 

процесите, свързани с обмена на пространствени данни. Тази дейност приключи в края на 

2018г. 

По дейност „Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени 

данни“ се предвижда изграждане и внедряване на Национален портал за пространствени данни 

(НППД). Комисията за избор на изпълнител по обществената поръчка е в процес на 

финализиране на работата си и ще се пристъпи към сключване на договор и стартиране на 

работата по разработването и внедряването на портала.  Членовете на ЕРГ могат да проследят 

напредъка по изпълнението на съответната дейност и да се запознаят с документацията по нея 

на сайта на ДАЕУ в Раздел  ,,ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА”https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/249. 

 

Членовете на ЕРГ бяха запознати с текущото състояние на националния каталог за 

пространствени данни. 

В началото на месец март бе установено наличие на технически неизправности във 

функционирането на националния каталог за пространствени данни. На 18 март 2019 г. същите 

бяха отстранени и се възстанови неговата работата. Прогрес по публикуване на масиви от 

пространствени данни би могъл да се проследи на следните два линка: Priority Data sets in 

Bulgaria – Приоритетни набори от данни в България - http://inspire-

geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=bg&view=details&legislation=all , както и на Data sets 

in Bulgaria – Набори от данни в България - http://inspire-

geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=bg&view=details&theme=none . 

 

Представи се докладването на дейностите по изграждането на националната 

инфраструктура за пространствена информация пред Европейската комисия за 2019г. 

Резултатите от мониторинга се отнасят до наблюдението в продължение на една 

календарна година и се публикуват до 15 май на следващата година. Наблюдението следва 

количествен подход и се провежда всяка година. 

https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/249
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=bg&view=details&legislation=all
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=bg&view=details&legislation=all
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=bg&view=details&theme=none
http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/results.html?country=bg&view=details&theme=none


Председателят на ЕРГ разясни накратко новите изисквания за наблюдение и 

докладване, произтичащ от новите регулаторни разпоредби за мониторинг и докладване 

съгласно Директивата INSPIRE. 

Към 15 май 2019 г. беше актуализиран и изпратен електронен фиш за България 

„Bulgaria - 2018: Country Fiche“, който очаква валидация от Европейската комисия, след което 

ще бъде публикуван на официалното табло за мониторинг на държавите членки. 

 

По т. 4. 

Членовете на ЕРГ бяха запознати с предприетите действия по отстраняване на 

констатациите в Официално уведомително писмо от ЕК за нарушение № 2019/2025 от 8 март 

относно неизпълнение на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE).  

На 24 април 2019 г. Министерския съвет одобри протоколно решение за предприемане 

на мерки за отстраняване на констатираните нарушения в Официалното уведомително писмо.  

В тази връзка, ДАЕУ извърши следните дейности: 

 Изготвен е анализ и актуален списък на първичните администратори на пространствени 

данни съгласно приложения към писмото от Европейската комисия списък с 87 

приоритетни данни; 

 Изготвен анализ за идентифициране на технологичните, финансови и експертни 

ресурси, в който е описано текущото състояние на администрациите, както и 

необходимите последващи действия; 

 Изготвен е План за действие, който цели ускоряване изпълнението на дейностите по 

изграждане на националната инфраструктура за пространствени данни, координация 

на изпълнението на приетите планове, решения и програми в областта на 

пространствените данни, както и прилагането на законодателството на Европейския 

съюз и Република България. 

 

На 3 май 2019 г. е изпратен отговор на официалното уведомително писмо от 

Европейската комисия № С(2019) 1128 от 8 март 2019 г. за Нарушение № 2019/2025 във връзка 

с неизпълнение на Директива, към което е приложено наличността на всички метаданни (общо 

147 бр.) в България съгласно списъка на масиви от пространствени данни, които са 

приоритетни за изпълнението на законодателството в областта на околната среда. Дейността 

е извършена предсрочно до 1 май 2019 г, вместо до 30 май 2019 г. съгласно протоколното 

решение на МС. До края на м. юни 2019 г. бяха създадени 2 (два) броя услуги за изтегляне на 

данни вместо до 31 декември 2019 г., както бе описано в нашия отговор до Европейската 

комисия. 

 

По т. 5. 

Членовете на ЕРГ бяха запознати с необходими последващи действия по отстраняване 

на констатираните нарушения по процедура за нарушение № 2019/2025 на Европейската 

комисия и каква ще е тяхната роля в процеса. 

До края на 2019 г. се планира създаването на мрежови услуги за масивите от 

пространствени данни, за които са създадени метаданни, в съответствие с Директивата 

INSPIRE във връзка с приоритетния списък на масиви от пространствени данни, както и за 

теми от приложения І—ІІІ към Директивата ІNSPIRE, където има организационна и 

техническа възможност.   

Планира се до края на 2019 г. да се проведе минимум още едно заседание на ЕРГ и поне 

едно заседание на МСПД. 

Представен беше плана за действие, който цели ускоряване изпълнението на 

дейностите по изграждане на националната инфраструктура за пространствени данни, като бе 

подчертано, че той е „жив документ“ и подлежи на актуализация при всяка промяна на 

обстоятелствата вписани в него и/или промени настъпили спрямо изискванията за прилагане 

на Директивата INSPIRE. 

 

 



По т. 6. 

На заседанието на ЕРГ бе обсъдено  предложение за формиране на тематични и 

приоритетни работни групи по темите от приложения 1, 2 и 3 на ЗДПД и приоритетните теми 

към Директивата ІNSPIRE. Тъй като създаваните данни по част от темите по приложенията на 

ЗДПД са съвместна отговорност на 2 или повече ведомства, беше предложено да се създадат 

тематични работни групи по такива теми, които да са подгрупи на ЕРГ, за изработване на обща 

политика по тях.  

Темите на подгрупите могат да бъдат определени съгласно темите от Закона за достъп 

до пространствени данни, а техни членове следва да са съответните държатели на референтни 

данни. 

Бе предложено една от подгрупите да разглежда казуси свързани с околна среда и в нея 

да се включат администрации имащи отношение по темата, като МОСВ, ИАОС и др. Друга 

подгрупа беше предложена да се занимава с тема „Транспорт“, а трета с тема „Статистика“. 

По т. 7. 

 

Беше обсъден ,,Правилникът за дейността и организацията на работа на ЕРГ към 

МСПД. Той бе изпратен предварително на членовете за запознаване. Правилникът за 

дейността и организацията на работа на ЕРГ към МСПД няма съществени промени в 

сравнение с предходния. Промени има единствено в текстовете свързани с организацията на 

работата и сроковете за уведомяване. Членовете бяха помолени ако имат други предложения 

в срок до 31.07.2019 г в режим на проследяване на проблемите да изпратят своите бележки и 

предложения по ел.поща на техническите секретари на групата за обобщаване. 

 

По т. 8. 

 

Освен точките от Дневния ред бяха разгледани и разни: 

Други: 

 Регламент 2019/1010 

 Директива 2019/1024  

 Семинар „Бъдещето на INSPIRE“ 

 нова Работна програма 2020-2024  

 перспектива 2030 

 

Председателят на ЕРГ, представи на участниците в заседанието Регламент (ЕС) 

2019/1010 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 година относно привеждането 

в съответствие на задълженията за докладване в рамките на законодателството, свързано с 

околната среда, и за изменение на регламенти (ЕО) № 166/2006 и (ЕС) № 995/2010 на 

Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/49/ЕО, 2004/35/ЕО, 2007/2/ЕО, 

2009/147/ЕО и 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 338/97 

и (ЕО) № 2173/2005 на Съвета и Директива 86/278/ЕИО на Съвета (текст от значение за ЕИП) 

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1010&from=BG. 

Представени бяха измененията на Директива 2007/2/ЕО. 

Председателят на ЕРГ изказа мнение, че е полезно да се обединят усилията на групата 

и по двете политики за данни - отворени и пространствени, за да е възможно реално да бъде 

оценен потенциала на данните и да се генерират социално-икономически ползи, ползи за 

околната среда, както и иновативни услуги, които са в помощ на голям брой потребители и 

създават добри предпоставки за генерирането на приходи  за малките и средните предприятия. 

На заседанието беше разгледан и обсъден Семинар „Бъдещето на INSPIRE“, новата 

Работна програма 2020-2024 и перспектива 2030. 

В заключение на работната среща, Председателят на групата подчерта, че е 

наложително да се предприемат спешни мерки и своевременно да се реализират  положителни 

резултати, които да бъдат представени на Междуведомствения съвет по пространствени 

данни.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1010&from=BG


В тази връзка, ДАЕУ ще осигури технически ресурси и инструменти за създаване на 

метаданни и мрежови услуги за масиви от пространствени данни, отговарящи на темите, 

изброени в приложения І—ІІІ към Директивата ІNSPIRE и приоритетните теми към 

Директивата ІNSPIRE на администрациите, които нямат експертен и/или технически 

капацитет да изпълняват тези функции. Първични администратори на пространствени данни, 

които нямат възможност сами да публикуват данните си, следва да ги предоставят на ДАЕУ и 

експертите ѝ ще им създадат метаданни, мрежови услуги и ще ги публикува на Националния 

каталог за пространствени данни и респективно на геопортала на ЕС. За тази цел ще бъдат 

изпратени официални писма до съответните администрации. 

 

Работната група единодушно взе следните   

 

 

РЕШЕНИЯ 
 

1. Членовете на  Експертната работна група (ЕРГ) да предоставят по 

електронен път в срок до 31.07.2019 г. (Сряда) на техническите секретари на 

групата своите писмени бележки и коментари относно ,,Правилникът за 

дейността и организацията на работа на ЕРГ към МСПД“. Предложенията за 

изменение и допълнение на правилника да бъдат представени в режим за 

проследяване на промените. След отразяване на предложенията окончателният 

вариант да се предостави за утвърждаване от председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“ и председател на Междуведомствения съвет по 

пространствени данни 

 

2. Създаване на тематични работни групи по теми Околна среда, Транспорт 

и Статистика към Директивата ІNSPIRE.  

 

3. Предоставяне на пространствени данни от първични администратори на 

данни на ДАЕУ, с цел създаване на метаданни, мрежови услуги и публикуването 

им на Националния каталог за пространствени данни и респективно на 

геопортала на ЕС.  

 

Приложения към протокола: 

 

  

1. Дневен ред за заседанието на 10.07.2019 г. на Експертната работна група към 

Междуведомствения съвет по пространствени данни 

2. Заповед № ДАЕУ-7298/06.06.2019г. на председателя на Държавна агенция 

„Електронно управление“ за определяне поименния състав на Експертната работна 

група; 

3. Отговор на официално уведомително писмо от Европейската Комисия № C(2019) 1128 

от 08 март 2019 г. за нарушение № 2019/2025 

4. План за действие за отстраняване на констатираните нарушения в Официално 

уведомително писмо от ЕК за нарушение № 2019/2025 относно неизпълнение на 

Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE) и осигуряване на устойчивост по отношение на 

прилагането на Директивата INSPIRE в Република България. 

5. Приложение към План за действие 

6. Извлечение от Протокол №17 от заседанието на Министерския съвет на 24 април  2019 

година 

7. Проект на „Правилник за дейността и организацията на работа на Експертната работна 

група към Междуведомствения съвет по пространствени данни“ към 10.07.2019 г. 

8. Присъствен списък на членовете на постоянно действащата работна група към 

Междуведомствения съвет по пространствени данни, съгласно заповед № 



ДАЕУ/7298/06.06.2019 г. на председателя на Държавна агенция ,,Електронно 

управление” 

 

 

 

Поради изчерпването на дневния ред заседанието беше закрито. 

 

  

  

  

 


