РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

Утвърдени със Заповед
на Председателя на агенцията
г.,

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
за определяне на отговорностите на органите на публичната власт за прилагане на Закона
за достъп до пространствени данни по отношение на създаването и достъпа до масиви от
пространствени данни и услуги за такива данни

издадени на основание чл. 21, ал. 2, т. 4 от Закона за достъп до пространствени данни
(Обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010 г.) и Решение на Министерския съвет, прието на заседание от
13 декември 2017 г. (Протокол № 52/13.12.2017 г.)

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Указанията определят отговорностите за прилагането на Закона за достъп до
пространствени данни (ЗДПД), по отношение създаването на масиви от пространствени данни и
услуги за такива данни, както и достъпа до тях, на органите на публичната власт по чл. 4, ал. 1 от
ЗДПД, наричани по-нататък „органи“.
Чл. 2 (1) Органите по чл. 1 имат отговорности като:
1. държатели на референтни пространствени данни - първични администратори на
пространствени данни по силата на нормативен акт, регламентиращ пространствени данни по
смисъла на ЗДПД;
2. държатели на пространствени данни - първични администратори на пространствени
данни по функционална необходимост за осигуряване изпълнението на публичните им функции;
3. методически и координационни органи - по силата на ЗДПД или определени от
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.
(2)
Държателите на пространствени данни могат да бъдат и държатели на референтни
пространствени данни, когато тези данни са създадени по чл. 4, ал. 2, т. 2.
Чл. 3. (1) Органите по чл. 1, за осигуряване изпълнението на отговорностите им по чл. 2:
1.
определят свои подходящи структури (чрез създаване на нови или добавяне на
функционални задължения на съществуващи структури, или създаване на постоянни целеви
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ведомствени работни групи) и механизми за координиране и изпълнение на задълженията си,
произтичащи от прилагането на ЗДПД;
2. създават нови или развиват съществуващите електронни системи, регистри и други
автоматизирани информационни системи, опериращи с пространствени данни, включвайки в тях
функционални модули, които да бъдат елементи от националната инфраструктура за
пространствена информация;
3. планират съответни финансови средства.
(2)
Отчитането на дейностите в изпълнение на Директива 2007/2/ЕС) на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена
информация в Европейската общност (INSPIRE) (OB, L 108/1 от 25 април 2007 г.) е
задължителна част от общия отчет на всеки публичен орган по чл. 1 за всяка календарна година,
катс същата част от отчета се изпраща в националния координиращ орган по изпълнение на
ЗДПД и Директивата.
Чл. 4. (1) Тези указания се прилагат за масивите от пространствени данни, метаданните и
услугите за пространствените данни, които са в предмета на ЗДПД.
(2) Референтни за територията на Република България са масивите за пространствени
данни и услугите за тези данни, които са създадени:
1. по силата/изискванията на действащото законодателство;
2. по изискванията на международните стандарти, представителни са за територията на
страната и нямат аналог, създаден по т. 1.
(3) Масивите от пространствени данни по ал. 2 служат като структурен и
стандартизационен модел за всички други масиви от пространствени данни, попадащи в
тематичния обхват на приложения № 1,2 и 3 на ЗДПД.
Чл. 5. (1) Органите по чл. 1 хармонизират масивите и услугите за пространствените данни
и определят условията за достъп до тях съгласно Регламентите към Директива 2007/2/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за
пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE), ръководствата за тяхното
прилагане, спецификациите и другите технически указания, публикувани от Комитета по
управление към ЕК по чл. 22, nap. 1 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в
Европейската общност (INSPIRE).
(2)
Изискванията по ал. 1 се отнасят и за всички новосъздавани пространствени данни,
попадащи в обхвата на ЗДПД.
Раздел II
Разпределение на отговорностите
Чл. 6. Отговорностите на органите по чл. 1 се разпределят по теми и обектни класове във
всяка тема от приложения № 1, 2 и 3 на ЗДПД, както и в съответствие с чл. 2, съгласно таблицата
„Държатели на данни по темите от Закона за достъп до пространствени данни“ - Приложение №
1 към настоящите методически указания. По смисъла на указанията „обектен клас“ е тематично
обособена част (подтема) от една тема от приложения № 1, 2 и 3 на ЗДПД, съдържаща еднотипни
по вид обекти/елементи и/или сродни по характеристика и предназначение пространствени
данни.
Чл. 7. Отговорностите на органите по чл. 1 могат да се преразпределят при промяна на
законодателството, като се прехвърлят от един орган на друг орган по чл. 1 или се възлагат на
орган на публична власт извън тези по чл. 1.
Чл. 8. (1) Отговорностите по чл. 6 могат да се преразпределят между органите на
публичната власт по чл. 1, по двустранна/многостранна писмена договореност между тях, ако
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това не затруднява изпълнението на разпоредбите на ЗДПД и цели оптимизиране на разходите за
изграждане на технически и експертни способности.
(2) За преразпределянето на отговорностите по ал. 1 се уведомява Междуведомствения
съвет по пространствени данни.
Чл. 9. (1) Органите по чл. 2, ал. 1, т. 3 създават структура на референтни модели на
масивите от пространствени данни по изискванията на чл. 5, ал. 1 и съгласно отговорностите си
по Приложение № 1 към настоящите методически указания, за публикуване в Националния
портал за пространствени данни.
(2) Българската академия на науките подпомага и координира дейностите за постигане на
съответствие на референтните модели по ал. 1 с документите по чл. 5, ал. 1.
(3) Органите по чл. 2, ал. 1, т. 3 разработват методически и технически указания и оказват
специализирана помощ на останалите органи по чл. 1 в тематичните области по приложения № 1,
2 и 3 на ЗДПД, които са тяхна отговорност съгласно Приложение № 1 от настоящите указания.
Раздел III
Достъп до масивите от пространствени данни
и услугите за такива данни
Чл. 10. (1) Органите по чл. 1 предоставят достъп до своите масиви от пространствени
данни и услуги за такива данни при хармонизирани условия и гарантирана оперативна
съвместимост.
(2) Органите по чл. 1 обменят помежду си наличните масиви от пространствени данни и
услуги за такива данни безвъзмездно, когато това е необходимо за изпълнение на законово
определените им публични функции и когато по закон не е регламентиране друго.
(3) Достъпът до масивите от пространствени данни и услугите се предоставя за
изпълнение на политиките и дейностите, които могат да имат пряко или косвено отражение
върху околната среда и когато органите на публичната власт го изискат по ред и условия,
определени в ЗДПД.
(4) Допуска се предоставяне на достъп до пространствени данни и услуги за такива данни
и за други цели, извън свързаните с ал. 2, по взаимна писмена договореност между
предоставящата и приемащата страна.
Чл. 11. (1) Органите по чл. 1 предоставят незабавен достъп до своите масиви от
пространствени данни и/или услуги за такива данни или в срок до 20 работни дни след
получаване на искането, ако е необходима допълнителна обработка на данните или има
технически затруднения.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде продължен по взаимна договореност между органа по
чл. 1 и изискващата институция.
(3) Във всеки случай искането по ал. 1 трябва да бъде в писмена форма, с всякакви
средства (например хартиен носител, електронна поща, уеб съобщение).
Чл. 12. (1) Достъпът до масивите от пространствени данни и услугите за такива данни
може да бъде ограничен в случаите по чл. 17 ал. 2 от ЗДПД.
(2) При ограничаване на достъпа по ал. 1, органите по чл. 1 са длъжни да обосноват
ограниченията, както и да посочват при какви условия достъпът може да бъде разрешен. Отказът
на достъп задължително се мотивира и може да бъде оспорван по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) В случай на ограничен достъп до масиви от пространствени данни и услуги за такива
данни, на основание законово разпореждане, се определят допълнителни мерки за сигурност като
премахване на чувствителна информация, намаляване на точността, ограничаване на обема на
информацията за изтегляне и други, при които е възможен достъпът и използването на данните и
услугите.

Чл. 13. (1) Органите по чл. 1 могат да събират такси за предоставяне на достъп до своите
масиви от пространствени данни и услуги за такива данни при условията и реда на чл. 15 от
ЗДПД.
(2) При поискване, органите по ал. 1 предоставят информация за основанията за
начисляването на таксите.
(3) Когато се искат такси от институции и органи на Европейския съюз се прилага
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (OB, L 298 от 26 октомври 2012 г.)
Чл. 14. (1) Органите по чл. 1, за изпълнение целите на ЗДПД, могат да предоставят достъп
до своите масиви от пространствени данни и услуги за такива данни на трети лица, действащи от
тяхно име и в техен интерес, на основание споразумение или договор.
(2) В случаите по ал. 1, органите по чл. 1 са задължени да въведат съответни мерки и
процедури, които да гарантират избягване на неразрешено използване на масиви от
пространствени данни и услуги за такива данни.
Чл. 15. Органите по чл. 1 разработват мерки, осигуряващи възможност за незабавен и
защитен от нелицензирано използване достъп до своите пространствени данни и/или услуги при
възникване на извънредна ситуация, за сроковете, необходими за адекватен отговор на характера
на ситуацията.
Чл. 16. (1) Органите по чл. 1 определят правилата за достъп, обмен и използване на своите
масиви от пространствени данни и услуги за такива данни.
(2) Условията за достъп, обмен и използване на пространствените данни, включително
определените такси, се дефинират в метаданните на масива от пространствени данни и на
услугата за изтегляне като свободен описателен текст.
(3) Валидните условия за предоставяне на достъп до пространствени данни или услуги за
такива данни на национални институции и органи, както и на такива на Европейската общност,
могат да бъдат указани в елемент 8.1 на метаданните, посочен в част Б от приложението към
Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията от 3 декември 2008 г. за прилагане на Директива
2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните (OB L 326,
4.12.2008 г.).
(4) Допълнителна информация за масиви от пространствени данни, която е извън
конкретната цел за тяхното създаване, се предоставя само при поискване, ако е налична, след
подписване на споразумение.
Чл. 17. (1) Правилата по чл. 16, ал. 1 се определят със споразумения, в съответствие с
условията на ЗДПД и на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март
2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност
(INSPIRE), както и съгласно Регламент № 268/2010 на Комисията от 29 март 2010 г. за прилагане
на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на
институции и органи на Общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива
данни, предоставяни от държавите-членки при хармонизирани условия (OB, L 83 от 30 март 2010
г.)
(2) В съдържанието на споразуменията се използват термините, определенията и
условията, дефинирани в ЗДПД.
Чл. 18. (1) Споразумението, регламентиращо правата и задълженията при достъпа, обмена
и използването на данни и услуги, се формализира чрез лиценз (за масиви от пространствени
данни) или споразумение за определено ниво на обслужване (за услуги), подписани от всички
участващи страни.
(2)
Лицензите/споразуменията могат да приемат различни форми: електронна поща,
декларация за лиценз на уеб страница, лиценз на един клик, споразумение за ниво на обслужване
или договор.
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(3) Всяка форма на споразумението е правно обвързваща за определяне на условията за
употреба на съответните масиви и услуги за пространствени данни.
(4) Използването на официален писмен или електронен лиценз/споразумение не е
задължително, но дори в отсъствието на такъв/такова, условията и/или правилата, произтичащи
от дейностите по чл. 14 са задължителни за прилагане.
(5) Органите по чл. 1 докладват за броя и вида подписани споразумения за обмен на
масиви от пространствени данни и предоставени услуги на националния орган за контакт с
Европейската комисия по смисъла на чл. 20 от ЗДПД.
(6) Въвеждат се като препоръчителни за използване шаблоните на споразумения,
съдържащи се в „Ръководство относно “Регламент за достъп до масиви от пространствени данни
и услуги на държавите-членки от институции и органи на Общността при хармонизирани
условия“ (Guidance on the „Regulation on access to spatial data sets and services of the Member States
by Community institutions and bodies under harmonised conditions“) към Регламент № 268/2010 на
Комисията от 29 март 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета по отношение на достъпа на институции и органи на Общността до масиви от
пространствени данни и услуги за такива данни, предоставяни от държавите-членки при
хармонизирани условия от 09.01.2013 г.
Раздел IV
Допълнителни уточнения и разпоредби
Чл. 19. Настоящите указания въвеждат хармонизирани условия за достъп до масиви от
пространствени данни и услуги за такива данни в съответствие с член 17 от ЗДПД и Директива
2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на
инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
Чл. 20. Във всички документи, отнасящи се до регламентиране достъпа до масиви от
пространствени данни и услуги за такива данни се използват определенията в ЗДПД,
формулирани в член 3 от Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март
2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност
(INSPIRE).
Чл. 21. Не по-късно от шест месеца след влизане в сила на настоящите указания органите
по чл. 1 привеждат съществуващите споразумения и/или други мерки за предоставяне на масиви
от пространствени данни и услуги за такива данни в съответствие с изискванията на указанията.
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Приложение № 1 към чл. 6
ДЪРЖАТЕЛИ НА ДАННИ ПО ТЕМИТЕ О Г ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ
№

ТЕМИ
ПО ПРИЛОЖЕНИЯ № 1,2 и 3

1.

1.1. Координатни системи
Система за уникално рефериране на пространствена
информация, представени с координати (х, у, z) или с
географска ширина и географска дължина и надморска
височина, базирани на геодезически определени
хоризонтални и вертикални данни.
1.2. Система за географски мрежи
Хармонизирана
мрежа
с
мултипространствена
разделителна способност, с обща начална точка и
стандартизирано разположение и размер на клетките.
1.3. Географски имена
Наименования на области, региони, местности, големи
градове, предградия, малки градове или населени места,
или географска или топографска характеристика от
обществен или исторически интерес.

2.

3.

4.

1.4. Административни единици
Административни единици, отделени с административни
граници и отграничаващи раиони, върху които
държавите-членки на Европейския съюз, имат и/или
упражняват юридически правомощия за целите на
местното, регионалното и националното управление.

5.

1.5. Адреси

ДЪРЖАТЕЛИ НА РЕФЕРЕНТНИ
ДЪРЖАТЕЛИ НА ДАННИ
ДАННИ
(произвеждат по специален закон)
АГКК
АГКК;
Чл. 12 от Закона за геодезията и МО-ВГС;
картографията (ЗГК);
ДППИ
МО-ВГС
МВР;
Чл. 12 от ЗГК
ИАППД
АГКК;
МО-ВГС
Чл. 12 (1), т. 5 от ЗГК

АГКК;
МО-ВГС;
ДППИ;
МВР
АГКК
АГКК;
Чл. 7, ал. 4 от ЗГК;
МЗХГ;
МО-ВГС
МВР;
Чл. 9, т. 5 от ЗГК (Държавна МО-ВГС;
топографска карта М 1:25К)
НСИ;
ДППИ
АГКК
АГКК;
Чл. 2, 7 и 23 от Закона за кадастъра и НСИ;
имотния регистър (ЗКИР);
МРРБ;
ГД ГП-МВР
ДППИ
Държавна граница на Република МО-ВГС
България, във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4
от ЗМВР и чл. 45, ал. 2, т. 8 от
Правилника за устройството
и
дейността на Министерство на
вътрешните работи (ПУДМВР), ЗГК и
Наредба № V 12-1720 от 13.05.2014 г.
за едромащабната топографска карта
МРРБ;

1
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6.

7.

Местонахождение, което съдържа данни най-малко за:
държава, област, община, населено място, наименование
на улица, съответно площад или булевард, жилищен
комплекс, квартал, номер, вход, етаж, номер на
самостоятелен обект в сграда, наименование на местност.
1.6. Кадастрални имоти
Част от земната повърхност, включително трайно
покритите с вода, определена с граници съобразно
правото на собственост.
1.7. Транспортни мрежи
Автомобилни, железопътни, въздушни и водни
транспортни мрежи и прилежаща инфраструктура.
Включват връзки между различните мрежи. Включват
също така Грансевропейската транспортна мрежа,
определена в Решение № 1692/96/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно
общностните насоки за развитието на трансевропейска
транспортна мрежа и бъдещо преразглеждане на това
решение.

ОА;
МРРБ-ГД ГРАО;
АГКК
АГКК
Чл. 2 и 23 от ЗКИР

дпнкжи
Чл. 10, ал. 1, т. 8 от Закона за
железопътния
транспорт;
ГДГВА
Чл. 166, ал. 1, т. 15 от Закона за
гражданското въздухоплаване;
ИАППД
Чл.
77
Закон
за
морските
пространства,
вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ) /Бюлетин за
НПО, Бюлетин за хидрологичната
навигационна обстановка/;
АПИ
Чл. 19, ал. 1 от Закон за пътищата;
МО-ВГС - Автомобилни мрежи
Закон за геодезията и картографията,
чл. 9. Точност, отговаряща на
изискванията на М 1.25К;
ГДГП-МВР
Във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗМВР
и чл. 45, ал. 2, т. 8 от ПУДМВР, ЗГК и
Наредба Nq V-12-1720 от 13.05.2014 г.;
ДППИ

МВР;
НСИ;
ДППИ;
ОА
АГКК
МЗХГ
МРРБ
ОА;
ДППИ
МРРБ;
АПИ;
МО-ВГС;
ГД ГП-МВР (Райони на ГКПП,
попадащи е новите гранични карти
и ЕТК съдържащи граничната
линия);
ИА
ППД
Бюлетин
за
навигационно-пътна обстановка,
Бюлетин
за
хидрологичната
навигационна обстановка

2
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8.

1.8. Хидрография
Хидрографски елементи, включително морски райони и
други водни маси и свързаните с тях елементи,
включително речни басейни и подбасейни. По
целесъобразност съгласно определенията, посочени в Ди
ректива 2000/60/ЕС) на Европейския парламент и на
Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за
действията на Общността в областта на политиката за
водите, и под формата на мрежи.

9.

1.9. Защитени обекти
Район,
определен

или

управляван

съгласно

Чл. 115м, ал. 1, т. 8 и 10 от
ЗМПВВППРБ;
МОСВ
ИА МА
Чл. 4, ал. 1, т. 11 от Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция
„Морска администрация “
МОСВ
4-ТЕ
БАСЕЙНОВИ
ДИРЕКЦИИ
Закон за водите;
МО-ВГС
Хидрографски елементи, включително
морски райони и други водни маси ЗГК, чл. 9. Точност, отговаряща на
изискванията на М 1:25К;
ГД ГП-МВР
Във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗМВР
и чл. 45, ал. 2, т. 8 от ПУДМВР, ЗГК и
Наредба № V-12-1720 от 13.05.2014 г.;
ИАППД
Чл. 77 ЗМПВВППРБ; Устройствен
правилник на И А ППД /чл. 21, ал. 1 т. 1/
Бюлетин
за
хидрологичната
навигационна обстановка;
ДППИ
Съгласно чл. 8: ал. 3 и ал. 4 от Наредба
№
9
за
изискванията
за
експлоатационна
годност
на
пристанищата и специализираните
пристанищни обекти. Наредбата е
издадена на основание чл. 95, ал. 1 от
ЗМПВВППРБ
МОСВ-НСЗП
Закон за защитените територии и

МОСВ
(повърхностни
водни
телакатегория реки и езера);
БАН-НИМХ;
МО-ВГС;
ГД
ГП-МВР
(Хидрографски
елементи
и
гранични
реки
попадащи в новите гранични карти
и ЕТК съдържащи граничната
линия);
ИА
ППД
Бюлетин
за
хидрологичната
навигационна
обстановка;
МРРБ

МОСВ-НСЗП (защитени зони, за
щитени територии);
3
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международното право, правото на Европейския съюз или Закон за биологичното разнообразие;
законодателството на държавите-членки на Европейския мк-нинкн
съюз, за постигане на определени цели за опазване на На основание чл. 19, ал. 1, т. 6, чл. 60 и
такива обекти.
чл. 68, ал. 1 от Закона за културното
наследство (ЗКН)

.

10

.

II. 1. Релеф
Цифрови релефни модели за земната, морската и ледената
повърхност. Включва земен релеф, батиметрия и брегова
линия.
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II.2. Земно покритие
Физическа или биологична покривка на земната
повърхност, включително изкуствени повърхности, сел
скостопански райони, гори, (полу-) естествени райони,
влажни зони, водни маси.

12.

II.3. Ортоизображение
Данни за геореферирано

изображение

на

земната

МК (НИНКН) - предоставяне на
данни относно статут и режими
(териториален
обхват
и
предписания за опазване) на
недвижими културни ценности по
ЗКН;
МВР;
МРРБ;
ИАОС
МО-ВГС
АГКК;
ЗГК, чл. 9. Точност, отговаряща на МО-ВГС;
изискванията на М 1:25К;
МВР;
МВР
МРРБ;
ЗМВР, ЗГК и НАРЕДБА № V-12-1720 от МОСВ;
13.05.2014 г.;
МЗХГ;
ГД ГП-МВР
ИАППД
Във връзка с чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗМВР
и чл. 45, ал. 2, т. 8 от ПУДМВР, ЗГК и
Наредба № V-12-1720 от 13.05.2014 г.;
БАН-Институт по океанология
(батиметрия на Черно море);
Закон за водите, чл. 171, ал. 3
МОСВ-ИА ОС
CORINE земно МЗХГ;
покритие
МРРБ;
ИАОС е Национален координационен МО-ВГС;
център към ЕАОС, по програма МВР;
Коперник (Copernicus);
БАН-НИГГТ;
ГД ГП-МВР
МОСВ
Във връзка с чл. 30, ал. 1, т.4 от ЗМВР
и чл. 45, ал. 2, т. 8 от ПУДМВР, ЗГК и
Наредба № V-I2-1720 от 13.05.2014 г.;
МЗХГ-ИАГ
МЗХГ;
МЗХГ;
МО-ВГС
МВР;
4
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повърхност, направено от сателитни или самолетни ЗГК, чл. 3
снимки.
13.

МРРБ;
МО-ВГС;
ДПНКЖИ
П.4. Геология
МЕ
МЕ;
Геология, определена според състава и структурата. Закон за подземните богатства (чл. 7, МОСВ - 4-ТЕ БАСЕЙНОВИ
Включва земен слой (консолидирани и неконсолидирани ал. 2, т. 2)
ДИРЕКЦИИ
скали), воден слой (водоносни хоризонти), както и
Закон за водите (подземни водни
морфоструктурни елементи и форми на релефа.
тела)

14.

III.1. Статистически единици
НСИ
Единици, разпространяващи или ползващи статистическа Чл. 7 Закон за статистиката;
информация.
Чл. 37 Закон за административнотериториалното
устройство
на
Република България

15.

III.2. Сгради
Географско разположение на сградите.

АГКК
Чл. 23 от ЗКИР

16.

III.3. Почва
Почви и подпочви, определени според дълбочина, строеж,
структура, механичен състав и съдържание на органични
материали, каменливост, ерозия и по целесъобразност
среден наклон и предполагаема водопопиваемост.
Ш.4. Ползване на земята
Територия, определена според настоящите и бъдещите й
планирани функционални параметри или социалноикономическо предназначение (например: жилищна,
промишлена,
търговска,
селскостопанска,
горска,
почивна).
III.5. Здраве и безопасност на човека
Географско разпределение на преобладаващите патологии

МЗХГ
Чл. 6 ичл. 30 от Закона за почвите

МЗХГ;
ИПАЗР „Н. Пушкаров“

МЗХГ-ИАГ

МЗХГ;
МРРБ

МЗХГ;
M3

M3;
МЗХГ;

17.

18.

1.НСИ;
2.Ведомства
поддържащи
статистически единици, към които
може
да
бъде
привързана
статистическа информация;
ИАППД
АГКК;
МЗХГ;
МРРБ;
МВР;
ОА

5
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(алергии, рак, болести на дихателните пътища и др.),
информация за въздействието върху човешкото здраве
(биомаркери, намаляване на раждаемостта, епидемии) или
за физическото състояние на човека (умора, стрес и
други), пряко свързани (замърсяване на въздуха,
химикали, изтъняване на озоновия слой, шум и др.) или
непряко свързани (храна, генетично модифицирани
организми и др.) с качеството на околната среда.

19.

III.6. Комунално-битови и обществени услуги
Включват инфраструктура за комунално-битови услуги,
например
напоителни
системи,
управление
на
отпадъците, електроснабдяване и водоснабдяване,
административни и социални обществени услуги,
например
публични
администрации,
обекти
на

Регистър на лечебните заведения
Съгл. чл. 49, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения, Регистъра на
лечебните заведения съдържа:
1. номер и дата на разрешението за
лечебна дейност;
2. данни за лечебното заведение - име,
седалище,
капитал,
Единен
идентификационен код и единен ре
гистрационен номер, адрес на осъ
ществяване на дейността;
3. ниво на компетентност на съот
ветните структури;
4. име от документа за самоличност за лицата, членове на управителните и
контролните органи на лечебното
заведение;
5. видове лечебни дейности, за които е
издадено разрешението;
6. дата на отнемане на разрешението и
основанието за това;
7. промени в обстоятелствата по т.т.
1-6.
Регистър на издадените разрешения за
търговия на дребно с лекарствени
продукти
чл. 230, ал.1 от Закон за лекарствените
продукти в хуманната медицина
МОСВ
Само за пречиствателни станции за
отпадъчни води (Закон за водите);
M3
Информационна система за събиране и
обобщаване
на
данните
от

НСИ

МОСВ (пречиствателни станции
за отпадъчни води за населени
места над 2000 екв. ж.);
МЕ;
МРРБ;
МВР;
6
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20.

21.

22.

23.

гражданската защита, училища и болници.

мониторинга на питейните води,
Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за
качеството на водата, предназначена
за питейно-битови цели

III.7. Съоръжения за мониторинг на околната среда
Местонахождението и действието на съоръжения за
мониторинг на околната среда включват наблюдение и
измерване на емисиите, на състоянието на факторите на
околната среда и на други параметри на екосистемата
(биологично разнообразие, екологични условия на
флората и др.), извършвани от органите на публичната
власт или от тяхно име.
1II.8. Производствени и промишлени съоръжения
Промишлени обекти, включително инсталации, обхванати
от Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г.
за комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването, и съоръжения за водочерпене, минни
съоръжения, складови обекти.
III.9. Селскостопански и водностопански съоръжения
Оборудване за селски стопанства и производствени
мощности (включително поливни системи, парници и
обори).
111.10. Разпределение на населението - демография
Географско разпределение на населението, включително
характеристики на населението и нива на дейност,
представено
обобщено
по
координати,
регион,
административна единица или друга аналитична единица.

МОСВ-ИА ОС
Закон за опазване на околната среда чл. 144 и др. специализирани закони

МОСВ
4-ТЕ
БАСЕЙНОВИ
ДИРЕКЦИИ
(за промишлени обекти с комплексни
разрешителни; за промишлени обекти с
разрешителни за водовземане) (Закона
за водите)
МЗХГ

МОН;
M3;
МО-ВГС - Електроснабдяване и
топлоснабдяване - ЗГК. Точност,
отговаряща на изискванията на М
1.25К.
МОСВ

МИ;
МОСВ
(промишлени обекти с комплексни
разрешителни; промишлени обекти
с разрешителни за водовземане)
МЗХГ

НСИ
НСИ
Нормативна база за демографските
данни:
1. Закон за статистиката;
2. Регламент (ЕО) 223/2009 на
Европейския парламенти и на Съвета
от 11 март 2009 година;
3. Регламент (ЕС) № 1260/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от
20 ноември 2013 година относно
7
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24.

111.11. Управление на територията /ограничени/
регулирани зони и отчетни единици
Зони, управлявани, регулирани или използвани за
докладване на международно, европейско, национално,
регионално и местно равнище. Включват складови
обекти,
санитарно-охранителни
зони
около
водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване,
уязвими от замърсяване с нитрати зони, контролирани
морски проходи или големи вътрешни водни пътища,
райони за складиране на отпадъци, зони с наложени
ограничения върху шума, проучвателни и минни райони,
райони на речни басейни, съответни отчетни единици и
зони за управление на брегови райони.

25.

111.12. Природни рискови зони
Уязвими райони, определени в зависимост от вида
природен риск (всички атмосферни, хидрологични,
сеизмични, вулканични и огнени явления, които поради
местонахождението, силата и честотата на проявление
могат да засегнат сериозно обществото), например
наводнения, свличане и пропадане на земни маси, лавини,
горски пожари, земетресения, изригвалия на вулкани.

европейската
демографска
статистика
4. Регламент за изпълнение (ЕС) №
205/2014 на Комисията от 4 март 2014
г.;
5. Закон за гражданската регистрация
МОСВ
(Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.
за условията и реда за проучване,
проектиране,
утвърждаване
и
експлоатация
на
санитарноохранителните
зони
около
водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово
водоснабдяване
и
около водоизточниците на минерални
води,
използвани
за
лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни
нужди);
4-ТЕ БАСЕЙНОВИ ДИРЕКЦИИ
Закон за водите
МОСВ
4-ТЕ
БАСЕЙНОВИ
ДИРЕКЦИИ
(Гпава девета, раздел II и раздел III от
Закон за водите; Закон за защита при
бедствия и наредбата по чл. 6, ал. 2)
БАН-НИГГГ
Национален план за защита при
бедствия,
Решение
1004
на
Министерския съвет от 12.12.2012 г.
на основание чл. 62, ал. 2, т. 2 от
Закона за защита при бедствия
Карта на сеизмичното райониране на
Република България
Възможни огнищни зони (ВОЗ) и

МРРБ;
МОСВ;
МИ;
МЗХГ;
МТИТС;
МВР;
ИАППД

МОСВ;
МРРБ;
МЗХГ;
Държавни дружества за геозащита;
БАН-НИГГГ
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26.

111.13. Атмосферни условия
Физически атмосферни условия. Включва пространствени
данни, основаващи се на измервания, на модели или на
комбинация от двете, както и местата, където са
направени измерванията.

27.

111.14. Метеорологични географски характеристики
Атмосферни условия и измерването им; валежи,
температура, евапотранспирация, скорост и посока на
вятъра.

28

111.15. Океанографски географски характеристики
Физическо състояние на океаните (течения, соленост,
височина на вълните и други).

земетресения с магпитуд над 3.0,
реализирани след 01.01.2004 г.
МРРБ
(Закон за устройство на територията;
Закон за защита при бедствия и
наредбата по чл. б, ал. 2)
м зхг
(Закон за защита при бедствия и
наредбата по чл. 6, ал. 2)
БАН-НИМХ
Закон за водите
Оперативни данни за валежите от 166
станции на НИМХ-БАН;
ИА ППД
Чл. 77 ЗМПВВППРБ.; УП на ИА ППД/чл.
21, ал. 1 т. 1 УП на ИА ППД
Данни от сгтоптични и климатични
наблюдения от 6 хидрометеорологични
станции в българския участък на река
Дунав
БАН-НИМХ
Закон за водите
Оперативни данни за валежите от 166
станции на НИМХ-БАН;
ИА ППД
Чл. 77 ЗМПВВППРБ.;УП на ИА ППД/чл.
21, ал. 1т. 1 УП на ИА ППД
Данни от синоптични и климатични
наблюдения, от 6 хидрометеорологични
станции в българския участък на река
Дунав
БАН-Институт по океанология
Закон за водите, чл. 171, ал. 3

МОСВ;
БАН-НИМХ;
ИА ППД

БАН-НИМХ;
ИАППД

МТИТС;
МОСВ;
БАН
9
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29.

111.16. Морски региони
Физическо състояние на моретата и солени водни маси,
разделени на региони и подрегиони с общи
характеристики.
30. III. 17. Биогеографски региони
Райони с относително еднородни екологични условия с
общи характеристики.
31. III. 18. Местообитания и биотопи
Географски райони, характеризиращи се със специфични
екологични
условия,
процеси,
структура
и
(животоподпомагащи) функции, подпомагащи физически
организмите, които ги обитават. Включват земни или
водни райони, отличаващи се с напълно естествени или
полуестествени географски, абиотични и биотични
характеристики.
32. 111.19. Разпространение на видовете
Географско
разпределение
на
животинските
и
растителните видове, представено обобщено по квадрати,
регион, административна единица или друга аналитична
единица.
33. 111.20. Енергийни източници
Енергийни източници, включително въглеводороди,
водна енергия, биоенергия, слънчева енергия, енергия от
вятър и други. По целесъобразност се включва
информация за дълбочина/височина на района на източ
ника.
34.

БАМ-Институт по океанология
Закон за водите, чл. 171, ал. 3

МТИТС;
МОСВ

МОСВ;
БАН-НИГП

МОСВ

МОСВ-ИА ОС
Закон за биологичното разнообразие

МОСВ;
МЗХГ

МОСВ-ИА ОС
Закон за биологичното разнообразие

МОСВ;
МЗХГ

МЕ
МЕ;
Закон за подземните богатства (чл. 7, МОСВ
ал. 2, т. 4) и Наредба за изготвянето и
воденето на Националния баланс на
запасите, регистъра на откритията и
Специализирания
кадастър
на
находищата на подземни богатства
П1.21. Минерални ресурси
МЕ
МЕ
Минерални ресурси, включително метални руди, Закон за подземните богатства (чл. 7,
индустриални минерали и други. По целесъобразност се ал. 2, т. 4) и Наредба за изготвянето и
включва информация за дълбочина/височина на нахо воденето на Националния баланс на
дището на ресурса.
запасите, регистъра на откритията и
Специализирания
кадастър
на
находищата на подземни богатства
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
1. АГКК - Агенция по геодезия, картография и кадастър;
2. АПИ - Агенция пътна инфраструктура;
3. БАН - Българска академия на науките;
4. ВГС - Военно-географска служба;
5. ГД ГВА - Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“;
6. ГД ГРАО - Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“;
7. ГД ГП - Главна дирекция „Гранична полиция“, ГКПП - граничен контролно-пропускателен пункт;
8. ДП НКЖИ - Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
9. ДППИ - Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”;
10. ЕТК - едромащабна топографска карта;
11. ИАГ - Изпълнителна агенция по горите;
12. ИА МА - Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
13. ИО - Институт по океанология;
14. ИА ОС - Изпълнителна агенция по околна среда;
15. ИА ППД - Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“;
16. ИПАЗР „Н- Пушкаров“ - Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“;
17. МВР - Министерство на вътрешните работи;
18. МЕ - Министерство на енергетиката;
19. M3 - Министерство на здравеопазването;
20. МЗХГ - Министерство на земеделието, храните и горите;
21. МИ - Министерство на икономиката;
22. МК - Министерство на културата;
23. МОН - Министерство на образованието;
24. МО - Министерство на отбраната;
25. МОСВ - Министерство на околната среда и водите;
26. МРРБ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
27. МТИТС - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
28. НИГГГ - Национален институт по геофизика, геодезия и география - БАН;
29. НИНКН - Националният институт за недвижимо културно наследство;
30. НИМХ - Национален институт по метеорология и хидрология - БАН;
31. НСЗП - Националната служба за защита на природата (МОСВ);
32. НСИ - Национален статистически институт;
33. ОА - Общински администрации.
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