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Приложение към отговор на запитване от Европейската комисия № 7517/15/ENVI 

 

План за действие 

Обща цел: 

Изграждане, поддържане и използване на инфраструктура за пространствена информация, 

съгласно изискванията на Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE), осигуряване на достъп до 

пространствени данни и предоставяне на услуги чрез гарантиране на съвместимост и 

сигурност при обмена на данни с портала на ЕС 

Специфични цели: 

1.Създаване на условия за публичен достъп до метаданни, масиви от пространствени 

данни и услуги. 

2.Хармонизиране на пространствените данни и осигуряване на оперативна съвместимост 

на електронния обмен между Република България и геопортала на ЕС. 

3.Удовлетворяване изискванията на Директива INSPIRE за създаване на инфраструктура 

за пространствена информация в Европейската общност. 

Очаквани резултати: 

1.Ускоряване на работата по изпълнение на Директивата INSPIRE и наваксване на 

закъснението в изграждането на инфраструктурата за пространствена информация, 

осигуряването на достъпа до пространствени данни и предоставянето на услуги за 

данните в областта на околната среда.  

2.Подобрено съгласуване на усилията на национално равнище на всички ангажирани 

институции и собственици на пространствени данни. 

Участници: 

-Министерски съвет (МС) на Република България 

-Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС); 

-Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” 

(ИА ЕСМИС); 
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-Органи на публична власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, 

поддържат и разпространяват актуализирани бази от пространствени данни във връзка с 

осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги, свързани с тях 

(накратко „органите“); 

-Междуведомствен съвет по пространствени данни; 

-Гражданите и бизнеса. 

Период за изпълнение: 

1.Незабавни действия - до 31.08.2015г. 

2.Краткосрочни действия - до средата на 2016г. 

3.Средносрочни действия - до края на 2017г. 

4.Дългосрочни действия - до края на 2020г. 

N: Описание Изпълнител Срок 

I. Незабавни действия   

1. Актуализиране състава на Междуведомствения 

съвет по пространствени данни 

МТИТС  юни 2015г. 

2 Заседание на Междуведомствения съвет, на 

което да се разгледа и приеме план за ускоряване 

на работата по изпълнение на Директивата 

INSPIRE 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

юни 2015г. 

2.1 Обсъждане на предложения за промени в 

правилника за дейността на Междуведомствения 

съвет 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

юни 2015г. 

3. Формулиране на конкретни мерки на 

национално ниво за реализиране на всички 

неизпълнени дейности по Директива INSPIRE 

МТИТС до 

31.08.2015г. 

3.1 Определяне на ролите на отговорните ведомства 

като първични администратори на 

пространствени данни 

Постоянно 

действащата 

работна група към 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

 

3.2 Подготовка  на регламент (указания) за 

съдържателите на референтни данни в 

Република България. Определяне ролята на 

Постоянно 

действащата 

работна група към 
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отговорните ведомства за  референтните данни. Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни  

3.3 Разработване на Пътна карта за подготовка на 

метаданни по приложения 1, 2 и 3 от 

Директивата 

МТИТС  

3.4 Формиране на тематични работни групи по 

приложения 1, 2 и 3 от Директивата 

MTИТС, 

„органите“ 

 

4. Стартиране на процедура за изработване на 

начална функционалност на Националния 

портал за пространствени данни 

ИА ЕСМИС, 

бизнеса 

след 

01.07.2015г. 

5. Провеждане на обучение по Закона за достъп до 

пространствени данни и изискванията на 

Директивата INSPIRE 

МТИТС, ИА 

ЕСМИС и 

„органите“ 

юли 2015г. 

II. Краткосрочни действия   

А. Административно-координационни дейности   

1. Осъществяване на срещи на ръководно ниво с 

представители на Главна дирекция „Околна 

среда“ на ЕК и на експертно ниво със 

съвместния изследователски център (JRC). 

Определяне и поддържане в актуален формат на 

точки за контакт (национални и ведомствени). 

МТИТС и ИА 

ЕСМИС 

 4-то 

тримесечие 

на 2015г. 

2. Регулярни заседания на Междуведомствения 

съвет по пространствени данни 

МТИТС, 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

заседания 

през 

септември и 

декември 

2015г. и 4 

заседания 

през 2016г. 

2.1 Изготвяне и приемане на проект за наредба на 

МС, детайлизираща задълженията и 

отговорностите на „органите“ при изпълнение на 

ЗДПД, с последващо внасяне за приемане от МС 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни, МТИТС и 

ИА ЕСМИС 

заседание 

през 

декември 

2015г. 

3. Изготвяне и подписване на споразумение между 

МО и МТИТС, включващо: 

-Обявяване на временна роля на портала  на МО 

като „национален“ до разработване на 

национален такъв; 

-Публикуване на INSPIRE метаданните на МО и 

събрани от ИА ЕСМИС и „органите“ до момента  

МО, МТИТС и ИА 

ЕСМИС 

до 

01.09.2015г. 
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метаданни; 

-Определяне на точка за контакт с ЕС по горните 

въпроси. 

3.1 Одобряване на съдържанието на споразумението Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

септември 

2015г. 

4. Предприемане на конкретни мерки на 

национално ниво за насърчаване на обмена на 

масиви от данни и услуги 

  

4.1 Действия на „органите“, които в съответствие с 

изискванията на Закона за достъп до 

пространствени данни следва да подготвят в 

пълен обем необходимите услуги, данни и 

метаданните за тях по изискванията на 

Директива INSPIRE 

„органите“  

4.1.1 Анализ на състоянието и разработване на 

собствени графици за работа 

 до 

01.10.2015г. 

4.1.2 Съгласуване на графиците за работа с 

председателя на Междуведомствения съвет и 

утвърждаването им от съвета   

 до 

01.10.2015г. 

4.1.3 Проверка, валидиране и предоставяне на 

метаданните в ИА ЕСМИС и в геопортала на 

МО (отчита се с доклад до Междуведомствения 

съвет)  

 до 

01.12.2015г. 

5. Изработване на политика за споразумения между 

институциите, осигуряваща изпълнение на 

изискването на ЕК тези споразумения да са в 

съответствие с изискванията на Директивата 

INSPIRE 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

до 

31.12.2015г. 

6. Публикуване на сайта на ИА ЕСМИС 

изпълнението по Плана за действие 

ИА ЕСМИС периодично 

7. Организиране и провеждане на обучения и 

семинари по отношение на Директива INSPIRE 

на специалисти от „органите“ (при възможност с 

участие на специалисти от JRC) 

МТИТС, ИА 

ЕСМИС и 

„органите“ 

периодично 

7.1 Провеждане на семинар с демонстрация на 

възможностите на разработените и внедрени 

портали в администрацията на Република 

България 

МТИТС, ИА 

ЕСМИС и 

„органите“, 

бизнеса 

септември 

2015г. 

7.2 Семинар за запознаване с добрите практики в 

страните от ЕС 

МТИТС, ИА 

ЕСМИС и 

октомври - 

ноември 
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„органите“, 

представители на 

EK и JRC 

2015г. 

8. Подготовка на разчети и искания за  целево 

финансиране през 2016г. за събиране, 

подготовка и трансформиране на данни по 

изискванията на INSPIRE 

МТИТС, ИА 

ЕСМИС и 

„органите“ 

септември 

2015г.  

9. Приемане на промени в правилника за дейността 

на Междуведомствения съвет по пространствени 

данни 

МС до средата на 

2016г. 

Б. Технически и технологични дейности   

1. Стартиране на процес по: МО, МТИТС, ИА 

ЕСМИС и 

„органите“ 

 

1.1 Осигуряване на свързаност на геопортала на МО 

с този на ЕС 

 до 

31.12.2015г. 

1.2 Проверка на всички събрани, от ИА ЕСМИС и 

МО, до момента INSPIRE метаданни 

 до 

31.12.2015г. 

1.3 Проверка и съгласуване с JRC на процедурата по 

публикуване на метаданни за пространствени 

данни и мрежови услуги на портала на ЕС 

 до 

31.12.2015г. 

1.4 Ползване на услуги за намиране, разглеждане и 

изтегляне 

 след 

01.04.2016г. 

1.5 Публикуване на налични валидирани български 

INSPIRE метаданни на портала на ЕС 

 до 

30.06.2016г. 

III. Средносрочни действия   

1. Осъществяване на постоянни контакти и срещи 

на експертно ниво с JRC 

МТИТС и ИА 

ЕСМИС 

постоянен 

2. Преглед и коригиране, при необходимост, дали 

споразуменията между институциите на 

национално ниво за обмен на масиви от 

пространствени данни и услуги съответстват на 

изискванията на Директивата INSPIRE, както и  

предприемане на конкретни мерки за сключване 

на нови споразумения, които изпълняват 

нейните изисквания, избягват създаването на 

пречки и улесняват обмена на данни 

МТИТС и 

„органите“ 

до 

31.12.2016г. 

3. Изработване и внедряване на пълната 

функционалност на Националния портал за 

пространствени данни 

ИА ЕСМИС, 

бизнеса 

до 

31.12.2016г. 

3.1 Технически и технологични дейности за 

осигуряване на връзката на организации от 

ИА ЕСМИС, 

бизнеса 

от 2017г. 
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Република България с геопортала на ЕС, както и 

достъпа до данни и услуги, през изградения 

Национален портал за пространствени данни 

4. Осигуряване на допълнителни източници за 

финансиране на дейности, свързани с 

инфраструктурата за пространствени данни 

МТИТС и 

„органите“ 

постоянен 

5. Организиране обсъждане с организациите, които 

събират, създават и поддържат пространствени 

данни и предлагане на решение за осигуряване 

на система за активно разпространяване на 

информация на национално ниво за това как се 

прилага законодателството на ЕС в областта на 

околната среда 

МТИТС, ИА 

ЕСМИС, 

„органите“, 

гражданите и 

бизнеса 

до 

31.12.2017г. 

6. Засилена координация, с оглед преодоляване 

липсата на капацитет и структури в национален 

мащаб, и оказване на съдействие на 

организациите, които събират, създават и 

поддържат пространствени данни във връзка с 

дейности по Директивата INSPIRE 

ИА ЕСМИС постоянен 

7. Изпълнение на конкретни мерки на национално 

ниво за реализиране на всички неизпълнени 

дейности по Директивата INSPIRE съгласно 

Пътната карта, включително: 

МТИТС, 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

до 

31.12.2016г. 

7.1 Проверка, валидиране и предоставяне на всички 

български INSPIRE метаданни в геопортала на 

ЕС (отчита се с доклад до Междуведомствения 

съвет) 

„органите“, ИА 

ЕСМИС, бизнеса 

до 

30.06.2017г. 

7.2. Органите на публична власт по ЗДПД работят за 

изпълнение на задълженията си по събиране, 

създаване, поддържане и разпространение на 

метаданни, актуализирани бази от 

пространствени данни и предоставяне на 

свързаните с тях публични услуги 

„органите“, ИА 

ЕСМИС 

до 

31.12.2016г. 

7.3 Пространствените данни по приложения I-II и 

услугите да са хармонизирани със стандартите 

на Директивата INSPIRE и да са оперативно 

съвместими съгласно нейните изисквания 

МТИТС, ИА 

ЕСМИС и 

„органите“ 

до 

31.12.2017г. 

8. Заседания на Междуведомствения съвет по 

пространствени данни 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

2 заседания 

през 2017г. 
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9. Публикуване на сайта на ИА ЕСМИС 

изпълнението по Плана за действие 

ИА ЕСМИС периодично 

10. Приемане на наредба на МС, детайлизираща 

задълженията и отговорностите на 

„органите“ при изпълнение на ЗДПД 

МС 2016г. 

IV. Дългосрочни действия   

1. Осъществяване на контакти и евентуални срещи 

на ръководно ниво с представители на Главна 

дирекция „Околна среда“ на ЕК и на експертно 

ниво с JRC 

МТИТС и ИА 

ЕСМИС 

постоянен 

2. Осигуряване на допълнителни източници за 

финансиране на дейности, свързани с 

инфраструктурата за пространствени данни 

МТИТС и 

„органите“ 

постоянен 

3. Реализиране на решение за осигуряване на 

система за активно разпространяване на 

информация на национално ниво за това как се 

прилага законодателството на ЕС в областта на 

околната среда 

МТИТС, 

„органите“, 

бизнеса 

до края на 

2020г. 

4. Изпълнение на конкретни мерки на национално 

ниво за реализиране на всички неизпълнени 

дейности по Директивата INSPIRE съгласно 

Пътната карта, включително: 

МТИТС, 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

до края на 

2020г. 

4.1 Пространствените данни по приложение III да са 

хармонизирани със стандартите на Директивата 

INSPIRE и да са оперативно съвместими 

съгласно нейните изисквания 

МТИТС, ИА 

ЕСМИС и 

„органите“ 

до края на 

2020г. 

5. Заседания на Междуведомствения съвет по 

пространствени данни 

Междуведомствен 

съвет по 

пространствени 

данни 

2 пъти през 

годината 

6. Публикуване на сайта на ИА ЕСМИС 

изпълнението по Плана за действие 

ИА ЕСМИС периодично 

 


