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Увод 

 

Споделянето на знание винаги е имало голямо значение за развитието на обществото. 

Съвременните технологии направиха споделянето бързо и ефективно, превърнаха го в 

нормална  част от ежедневието. За щастие освен лична информация можем да обменяме 

общи ценности и добри практики. Така прохождащото българско гражданско общество 

има възможност да проследява примерите на обществата, минали по пътя на развитието 

преди него. На малко хора в България са известни правата им на Европейски граждани за 

достъп до информация за околната среда. Познанието и търсенето на граждански права е 

доказано единствения ефективен начин да се задвижи развитието на държавата, която в 

същината си трябва да служи на обществото.  

Този материал има за цел да разкрие на гражданите тяхното право за достъп до 

пространствена информация за околната среда, средата, в която живеем и без която не 

можем. Също така се стреми и да покаже какви интересни и достъпни начини за 

разглеждане на тази информация предоставят съвременните технологии, как гражданите 

на Норвегия ползват тази информация и правата си за достъп до нея и какво се случва в 

България в тази сфера. По-конкретно ще дадем отговори на въпросите: 

● Какво са пространствени данни и защо те са от интерес за вас като гражданин? 

● Как са уредени правата за достъп до пространствени данни у нас? 

● Как са уредени правата за достъп до пространствени данни в Норвегия? 

● Какви са ползите от улесняването на достъпа и споделянето на пространствена 

информация? 

 



 

 

 

Какво са пространствени данни и защо те са от интерес за вас като гражданин? 

Пространствени данни са всички данни, които пряко или непряко указват 

специфично местоположение или географски район (DIR 2007/2/EC). Това са например 

местоположението на населени места, линеен инфраструктурен обект, течение на река, 

граница на район за планиране и др. По-надолу ще бъдат разглеждани основно въпроси 

за пространствени данни, свързани с опазването на околната среда. Такива данни могат 

да бъдат пространственото разпространение на даден вид животно или растение, нивата 

на замърсяване с тежки метали в почвите или качеството на атмосферния въздух за 

конкретна територия. Голяма част от тях са показателни за качеството на живот на 

отделните граждани и биха обусловали един или друг техен избор, ако гражданите имат 

или знаят как да получат достъп до тази информация.  

Как са уредени правата за достъп до пространствени данни у нас? 

Всеки, на който се наложи да ползва официална пространствена информация в 

България, се сблъсква с един и същ сюжет. Дълго и трудно за структуриране търсене на 

това, къде въобще може да има такава информация, това официалният и единствен неин 

източник ли е, колко е актуална тази информация, какъв е нейният обем, какви са редът и 

условията за достъп. Често редът на търсене в съответното административно звено е 

дълъг и резултатът зависи от упоритостта на търсещия и волята на конкретния 

администратор. При положителен отговор в някои случаи следва и нужда от деклариране 

за неразпространяване на информацията на трети лица и/или забрана за повторното й 

използване.  

Въпреки тази реалност в България съществуват редица закони, уреждащи 

въпросите свързани с достъпа до такива данни или т.нар. достъп до пространствена 

информация, а именно: Закон за достъп до пространствени данни
1
,  Закон за достъп до 
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 http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135667082  



 

 

обществена информация
2
 и Закон за геодезията и картографията

3
, Закон за кадастъра и 

имотния регистър, Закон за авторското право и сродните му права
4
. Голяма част от 

принципите, заложени в тези закони водят началото си от общо Европейски ценности и 

цели.  

На първо място трябва да се спомене Директивата 2007/2/ЕС за създаването на 

инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност, т.нар. Директива 

INSPIRE - (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Основната цел на Директивата е 

да създаде инструмент за подпомагане на политиките по отношение на Околната среда 

на Общността. INSPIRE определя общи правила за създаване на инфраструктура за 

пространствена информация в Европейския съюз, задължавайки държавите-членки да 

създадат национални инфраструктури. Важно е да се отбележи, че Директивата се 

основава на съществуващата пространствена информация, която се управлява от 

дърважите-членки и следва да се сподели, и не изисква събирането на нови 

пространствени данни.  

Какво точно се крие зад понятието инфструктура за пространствени данни? За 

обикновеният поребител това е едно интернет-приложение с възможност за избиране 

върху карта на дадена територия, за която са необходими данни. Като резултат се 

получава справка за съществуващи за тази територия бази данни, които и подробна 

информация за местонахождението, собственика и автора на тези данни, техния 

произход, дата на последна актуализация, лице за контакт, кратко описание и др, но най-

вече и информация за условията, приложими към достъпа и използването на тези данни. 

С INSPIRE се цели в крайна сметка създаването на такъв единен европейски портал - вход, 

предоставящ достъп до пространствени данни от значение за обществото - дефинирани в 

приложенията на Директивата. След кратък преглед на портала  (http://inspire-

                                                
2
 http://lex.bg/laws/ldoc/2134929408   

3
 http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135520647  

4
 http://lex.bg/laws/ldoc/2133094401  



 

 

geoportal.ec.europa.eu/) става ясно, че много от държавите-членки вече са допринесли 

значително, предоставяйки достъп до данни, свързани не само с тяхната държава, но и с 

останалите територии на ЕС.  Голяма част от данните се предоставят безплатно, като 

тяхното повторно използване е позволено, след упоменаване на източника съгласно 

Решение на ЕК от 12 декември 2011г. . 

 

Фиг. 1 Европейският гео-портал Inspire. http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/ (02.08.2014) 

При справка за наличната информация за територията на България (фиг. 1)  става известно 

за съществуванeто на бази данни с пространствена информация за нашата страна, 

предоставени от Австрия, Белгия, Чехия, Германия, Дания, Испания, Румъния и др. 

Въпреки, че в приложението е възможно търсене на всеки един от официалните езици на 

ЕС, включително и на български, информация, качена от български източници към този 

момент явно не е налична.  

Задълженията на Директивата в България са транспонирани в Закона за достъп до 

пространствени данни (ЗДПД). Той определя, че  достъпът до пространствени данни и 

услуги е публичен и може да бъде ограничен при условията и по реда на закона (чл. 5). В 

допълнение, съгласно чл. 4, ал1. законът се отнася до органите на изпълнителната власт и 



 

 

местното самоуправление и организациите, които по силата на нормативен акт събират, 

създават и поддържат актуализирани бази от пространствени данни във връзка с 

осъществяваните от тях правомощия и предоставят публични услуги. Според чл. 4 ал.5 

Обменът на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни се 

осъществява чрез Националния портал за пространствени данни. Според официалната 

информация на Изпълнителната агенция Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи (ИА ЕСМИС) към Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, към момента (август 2014) все още тече 

процеса по изграждането на Портала въпреки, че ЗДПД е в сила от 2010 г. и в него ясно 

фигурира Националния портал за пространствени данни.  

Договорът за изпълнение на проекта “Създаване на информационна и 

комуникационна платформа за постигане на оперативна съвместимост на пространствени 

данни и услуги и предоставяне на достъп за държавната администрация и гражданите” е с 

дата на сключване 16.11.2012 г., срок на изпълнение 18 месеца и е на стойност около 2 

млн. лв. По данни на Агенцията по обществени поръчки (АОП) процедурата за избор на 

изпълнител е стартирала през май 2013 г. (Решение № 0094-1456/08.05.2013 г.) и е била 

прекратена с Решение № 0094-2315 от 01.08.2013 г. съгласно чл. 39, ал. 1 т. 6 от ЗОП, 

според който са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не 

могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 

процедурата. На 12.09.2013 г. е обявена нова обществена поръчка. Нито от страницата на 

ЕСМИС, нито на АОП става ясно дали е избран изпълнител и какво се случва с дейностите 

към настоящия момент (август 2014). Според отчета на Държава-членка България за 

напредъка по INSPIRE 2013 г. “понастоящем не са предприети конкретни мерки на 

национално ниво за насърчаване обмена на масиви от пространствени данни и услуги 

между публичните структури”. И все пак в доклада е посочено, че отделни държавни 

структури са реализирали проекти, насочени към предоставяне на публичен достъп до 



 

 

администрираните от тях пространствени данни и предоставяне на съответни услуги
5
. 

Впечатление прави, че в основата на повечето проекти е надграждането на 

съществуващите информационни системи и не толкова създаване на механизми за 

споделянето на тази информация. Към момента в Отчета се споменава единствено за 

“привеждане на наличните пространствени данни съгласно изискванията на INSPIRE”, но 

не и за постигнати резултати по споделяне на наличната информация и предоставяне на 

достъп до нея.  

Достъпът до пространствена информация за околната среда е регламентиран и с 

още един международен документ, а именно Конвенцията за достъп до информация, 

участие на обществеността в процеса на взимане на решения и достъп до правосъдие по 

въпроси за околната среда (Орхуската конвенция), която е приета на Четвъртата 

министерска конференция “Околна среда за Европа”, проведена в Орхус, Дания на 25 юни 

1988 г. България от своя страна я ратифицира със закон, приет от НС и тя влиза в сила от 16 

март 2004 г.  

Основополагащ от гледна точка на достъпа на публична информация като цяло е 

Закона за достъп до обществена информация. Съгласно чл. 3. ал. 1 законът се прилага за 

достъп до обществената информация, която се създава или се съхранява от 

държавните органи, техните териториални звена и органите на местното 

самоуправление, но така също законът се прилага и за публичноправни субекти, 

различни от тези по ал. 1, включително публичноправните организации, както и за 

физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана 

със средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на 

Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми (чл. 3. 

                                                
5
 Изпълнителната агенция по околна среда е изградила национална система за мониторинг на 

биологичното разнообразие с уеб приложение, информационна система за разрешителни и 

мониторинг при управлението на водите; Институтът по почвознание е разработил почвен портал 

GS Soil и две национални дигитални почвени карти и метаданни за почвени данни и карти. 

Посочените приложения не предоставят възможност за споделяне на данните по автоматичен път 

чрез wms услуги. Бел.а. 



 

 

ал.2). В тази връзка, законът се отнася за всички държавни органи и информацията, с 

която те разполагат и дава право на всеки гражданин да поиска право на достъп до тази 

информация (чл.4 ал.1). Важно е да се допълни, че съгласно чл.3. ал.3. организациите от 

обществения сектор са длъжни и да предоставят информация за повторно ползване. 

Друг закон, който има отношение към достъпа и споделянето на пространствени 

данни в България е Закона за авторското право и сродните му права, тъй като 

отказването на достъп до данни може да бъде мотивирано и чрез авторство и свързаните 

с него лицензи за ползване. Според чл. 3 ал. 1 обект на авторското право е всяко 

произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат от 

творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна 

форма. Съгласно този закон обект на авторско право са одобрени Общи и Подробни 

устройствени планове, топографски и кадастрални карти, лесоустройствени планове и др. 

Впечатление прави думата “одобрени”, която се отнася за ОУП и ПУП, съгласно която 

бихме могли да заключим, че неодобрените такива не би следвало да са обект на 

авторското право, освен ако не е изрично посочено. В допълнение, съгласно текста на 

закона не са обект на авторското право новини, факти, сведения и данни. В тази връзка 

данните за реки, води, гори, растителни и животински видове, почви, геология и други 

отделни слоеве, които не са предоставени като база данни и не са оформени като картен 

лист би следвало да не са обект на авторското право, защото те са факти, освен ако няма 

по няколко версии на даден факт и науката спори за него. В това отношение държавата би 

трябвало да влезе в ролята си на регултаор и да приеме единни регистри на 

пространствените обекти. Така например карта с възстановена собственост (КВС) би 

следвало информацията да е факт, защото няма различни версии, а напротив - има един, 

унифициран източник на тези данни, за разлика от водите например, където няма воден 

кадастър и няма единен източник на данни за реки в страната, който би могъл да се 

ползва.  



 

 

Други изводи относно достъпа до основноположни пространствени данни се 

налагат и от Закона за Геодезията и Картографията, според който (чл.6 ал. 1), 

материалите и данните, създадени в резултат на геодезически и картографски 

дейности по този закон, възложени от държавни и общински органи, са публични, с 

изключение на тези, които съставляват класифицирана информация по Закона за 

защита на класифицираната информация. Публични са и кадастърът и имотният 

регистър, дефинирани в Закона на Кадастъра и Имотния регистър. Никъде по 

юридическите текстове не се откриват правна дефиниция на понятието “публичен”. 

Въпреки, че данните са публични и са създадени с публични средства, за достъп до тях в 

повечето случаи се заплащат такси. Според ЗГК (чл. 6, ал. 4) в някои случаи обмена на 

данни по този закон се извършва безвъзмездно. Във връзка. т.4, която урежда случаите, в 

които данни се предоставят безвъзмездно с научни цели, следва да се обърне внимание 

на факта, че много често неправителствените организации извършват научни изследвания 

с публични средства и би следвало данните да се предоставят безвъзмездно и на НПО, 

освен на научни институти и висши училища. Обменът на данни по ЗКИР се осъществява 

срещу заплащане на такси, дори и при предоставяне на общини.  

Как са уредени правата за достъп до пространствени данни в Норвегия? 

 Ползите и необходимостта от споделянето на пространствена информация могат 

да се разгледат чрез пример за това как гражданите на Норвегия ползват правата си за 

достъп до пространствени данни, където достъпа до информация се е превърнал в част от 

ежедневието на обикновените хора. Държавните структури на Норвегия са разработили 

множество портали, на които информацията е не само лесно достъпна, но и e 

представена по любопитен и интерактивен начин, което неминуемо способства за 

повишаване осведомеността на гражданите по въпросите свързани с опазването на 

околната среда.  

Ролята на национален портал за пространствени данни в Норвегия изпълнява Geonorge  

http://www.geonorge.no/geonetwork/srv/eng/main.home (фиг. 2).  



 

 

Порталът дава възможност за търсене на информация за избрана територия или ключова 

дума, визуализация в интерактивна он-лайн карта или преглед на метаданни от всички 

институции, които предоставят данни. Важно е да се отбележи, че много от тях 

предоставят wms (Web Map Service) услуги. Чрез тях ползвателите могат да работят с 

данните самостоятелно на собствен компютър, осъществявайки връзка в реално време с 

източника.  

Пример за отделен портал са базите данни за видове 

http://artskart.artsdatabanken.no/Default.aspx (виж фиг. 3). Тук е възможно намрането на 

информация за видове животни, растения и тяхното пространствено разпространение. 

Свободно споделена е и подробна научна информация за различните типове 

местообитания, класификация на екосистемите, връзки към международно таксономични 

бази данни и др. Лесно и бързо могат да бъдат създадени карти за визуализации на 

дадена теза. 



 

 

Фиг. 3. Пространствена база данни за разпространение на видове животни и ратсения в 

Норвегия. 

 Друг любопитен пример е порталът на проект Mareano 

http://www.mareano.no/en/maps/mareano_en.html (фиг. 4), посветен на морето на 

Норвегия. След проведени изследвания са открити коралови структури с огромни 

размери (някои от новооткритите рифове достигат височина от 50 м. р дължина над 13 

км) и биоразнообразие, съизмеримо с това на тропическите коралови рифове. Порталът е 

преведен и на английски език, което го прави достъпен за по-широка аудитория.  



 

 

 

Фиг. 4. Порталът на проект Мареано. 

Още една мащабна инициатива от Европа представлява проектът ONE GEOLOGY 

EUROPE http://onegeology-europe.brgm.fr/geoportal/viewer.js, от който могат да бъдат 

ползвани 273 слоя чрез 168 уеб услуги и 208 уеб апликации. Създаването на портала е 

отнело две години (2008-2010 г.) и включва 29 партньора от 20 страни.  

Какви са ползите от улесняването на достъпа и споделянето на пространствена 

информация? 

● Спестяване на време - чрез улеснения достъп се спестява време както на 

търсещите информция, така и на предоставящите я. Държавната администрация не 

трябва да отговаря на множество единични искания за достъп до информация, 

когато е възможно автоматичното й предоставяне и актуализиране.   

● Спестяване на средства - могат да бъдат спестени средства от времето на 

служители,  разходи за хартия, печат и пощенски разходи. Големи количества 

разходи могат да се спестят и от ограничаване на повторното произвеждане на 



 

 

еднотипни данни, в резултат на това че не се знае къде какво се съхранява, колко е 

актуалано и поради  ограничения достъп до него. 

● Едозначност на информацията - ако е ясно коя институция на кои данни е източник 

ще се ограничи съществуването на множество варианти на една и съща 

информация. Еднозначната и коректна информация повишава ефективността на 

редица други процеси - инфраструктурно проектиране, взимане на решения и др.  

● Повишаване на прозрачността на управлението - данните за пространството са в 

основата на много решения при планирането и ползването на споделеното 

пространство. При възможност за самостоятелен достъп и преглед на 

информацията, решенията на управляващите стават много по-ясни на населението 

и това води до  

● Подобряване на възможността за информиран избор и съставяне на активна 

позиция на гражданите по въпросите за опазване на околната среда. 

Тези разсъждания са в съзвучие с изводите на Генералната асамблея на ООН 

(A/RES/63/111), като изразява опасения, че без точна и времеви коректна информация, е 

невъзможно адекватно да се адресират нарастващите проблеми свързани със 

замърсяването, климатичните промени, управлението на екосистемите, загубата на 

биоразнообразие и местообитания и др. Конвенцията по Биоразнообразие също 

акцентира на нуждата от подобряване и споделяне на знания, свързани с 

биоразнообразието съгласно поставената цел 19 в Стратегическия план за 

биоразнообразието 2011-2020г., която гласи: До 2020 г. да се подобрят, споделят широко 

и да се предадат и приложат, познанията, научната база и технологиите по отношение на 

биоразнообразието, неговите ценности, функционирането, състоянието и тенденциите, и 

последиците от неговата загуба.  

С оглед на гореизложеното, може да заключим, че споделянето на пространствена 

информация не само между държавни структури, но и предоставяйки я и на гражданите е 

необходима стъпка не само съгласно българското и международно законодателство, но и 



 

 

съгласно нуждата от развитие на гражданските права и не на последно място - стъпка 

напред към опазването на околната среда.  
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