ПРОГРАМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПРОСТРАНСТВЕНИ БАЗИ ДАННИ
No

Теми

Име на проекта

Кратко описание на проекта

Резултат от проекта

посочени са примерни наименования на бъдещи
подзаконови нормативни актове за регламентиране
на процесите, процедурите, правата,
отговорностите и т.н.
А

размерност

забележки

Предварителни
задачи
1

Б

Срок за Приоритет
изпълнен
ие
месеци

1 Идентифициране на организациите, държатели на
пространственни данни

2 Предварителни
задачи

Български представители в структурите на INSPIRE

3 Предварителни
задачи

Подготвителни дейности

Техническа
инфраструктура
4 Техническа
инфраструктура и
субекти

5 Техническа
инфраструктура

Създаване на Национален Координатор на публични данни
по INSPIRE

Български аналог на INSPIRE модела на метаданните

Необходимо е да се идентифицират всички организации в
България, които събират и съхраняват пространствени
данни. На базата на какви нормативни документи се събират
пространствените данни.Трябва да се установи, коя
организация какви данни събира и каква е честотата на
опресняване на данните.Какви са условията за
предоставяне на данните и кои нормативни документи
регламентират достъпа до пространствените данни
съхранявани в дадена организация.
Да се определят българските представители в работните
групи на INSPIRE и да се осигури финансово участието им в
работата на тези работни групи (Целеви бюджет на
национално ниво)
Изисквания на INSPIRE към описанието на метаданните и
определяне на евентуални специфики в България;
Прагматична концепция за инфраструктура на
геопространствени данни.

Конституиране на администрация, персонал,
инфраструктура Поема функция Националния Координатор
по данни в INSPIRE.
Административно звено и Експертен съвет
Да се създаде български аналог на INSPIRE модела на
метаданните като под множество на националния модел на
метаданните (извлечение и допълнение от националния
модел на пространствени данни

6 Техническа
инфраструктура

Изготвяне на карта на съответствие на националния модел- Изготвяне на карта на съответствие между описателите на
схема с този на INSPIRE
пространствеени данни унифицирани от INSPIRE и
описателите на пространствени данни, използвани в
България. Изготвяне на XML описания за всеки описател
(структура). Изработване на софтуерен модул за право и
обратно преобразуване
7 Техническа
1)))Национален регистър на масиви геопространствени
Изготвя реализацията на модел-схема на
геопространствени данни в България: допълнително
инфраструктура и
данни , мета-данни местонахождение и собственост на
субекти
информаицята (чл 3.1)
проекцията му по набор от първични Администратори на
бази данни
2)))Национален регистър услуги за пространствени данни
Изготвя се регистър и граф достъпността на оператори на
геопространствена информация по различните равнища на
,мрежови технологии, механизми за достъп и управление,
мета данни услуги (чл 3.1)
общата национална схема на такива данни
Конституиране на администрация, персонал,
3)))Стартиране на Национален регистър на оператори на
инфраструктура по Националeн Надзор на Оператори на
публични пространствени данни
пространствени данни
Унифицирани работни процеси
Изготвяне на (библиотека) унифицирани работни
8 инфраструктура
процеси/процедури за извличане на пространствени данни
технически нормативи
и субекти
от базите на първичните и други администратори.
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1. Списък на организациите държатели
на пространствени данни
2. Списък на описателите на
пространствените данни съхранявани
във всяка организация (отива към 2а

4 Висок

1. Списък с представители
2. Бюджет

3 Висок

Аналитични доклади

3 среден

1. Действаща администрация напр. под
шапката на ДАИТС или нова Държавна
агенция
2. Експертен съвет

6 среден

СТава въпрос за
стартов проект,
отделно се предвижда
ежегоден бюджет

Компютърен информационен модел на
логическа схема на геопространствени и
свързани с тях данни, възможно в
рамката на цялостна национална схема
на данни

8 Среден

Карта на съответствие между
описателите на пространствеени данни
унифицирани от INSPIRE и описателите
на пространствени данни, използвани в
България

6 среден

Структуриране на до
по смисъла на чл 3 т 1, чл 7 т
100 основни и над 5000 1,т3 и следващи, чл 8 т.2.А,Б
допълнителни
,чл 11 2Б от Директивата
елемента данни при
проучване на над 1000
документа
следва задача 5 !!!

Изчерпателен регистър на
съхраняваните геопространствени данни
в България
База данни - хиперматрица на покритие
между елементите на схемата на
геопространствени данни и списък от
Оператори на данни(доставчици на
услуги)
Регистър на оператори на INSPIRE
услуги с пространствени данни.
Текстови и графични описания на
работните процеси, утвърдени от
Националния координатор на
администраторите на първични
пространствени данни

18 нисък

18 Среден

оценка на дейност на
около 50 различни
организации

СЪГЛАСУВАН
в комбинация от...

по смисъла на чл 3 т.1, т.3, чл
4 т.2, чл 5 т2,чл 11 2Б,Ж,
задача 15
по
смисъла на чл 3 т.1, т.3, чл 4
т.2, чл 5 т2,чл 11 2Б,Ж,
задача 15

по реда на гл 4 чл
11,12,13,14,15

В

9 инфраструктура
Пакет услуги за ползване през комуникационна мрежа на
технически нормативи публични (пространствени) данни от държавна
и субекти
администрация

Организация на публични търгове за отворени
информационни системи на ключови Администратори на
данни в обхвата на Държавната администрация;

грантово финансиране на отделни
подпроекти, включително на други
администрации

инфраструктура
правни нормативи
1 инфраструктура
правни нормативи

Анализ на Европейското законодателство, третиращо
пространствените данни

Анализ и коментар на европейските директиви и препоръки
отнасящи се до пространствени данни

Аналитичен доклад и коментари

2 инфраструктура
правни нормативи

Анализ на Българското законодателство, третиращо
пространствените данни

Изследване и анализ на Българските закони и подзаконови 1. Аналитичен доклад
актове, които имат отношение към събиране, съхранение,
2. Предложения за промени в
обработка и използване на пространствени данни.
нормативни актове (60% от работата)
Идентифициране на взаимно противоречащи нормантивни
актове и изготвяне на предложение за съответни изменения

3 инфраструктура
правни нормативи

Наредба за институт на Националния Координатор на модел- Устройствен правилник на Националния Координатор на
схема на публични данни
масиви на публични данни (в контекста на ЗЕУ!!!)
Устройствен правилник на Националния Координатор на
Наредба за институт на Националния Координатор на
модел-схема на публични данни (в контекста на ЗЕУ!!!)
масиви публични данни и Администратори на публични
данни
Наредба за технически условия и правила на дейност при
Определят се технологични и технически изисквания и
лицензиране на Администратори на геопространствени
правила за лицензиране на Администратори на публични
Данни
данни,
Наредба за юридическа и финансова отговорност на
Фиксира отговорността (административна, финансова,
Администратори на масиви от (геопространствени)
юридическа) на Администратора на публични данни.
данни, лимити на отговорност
Фиксира правила на Първични администратори на масиви
Наредба за юридическа и финансова отговорност на
от данни. Регламентира преходни периоди между
Оператори на Услиги с (геопространствени) данни по
съществуващи Администратори на данни преди INSPIRE и
INSPIRE, лимити на отговорност.
ред на преобразуване на стари Администратори към Нови
такива.
Наредба за лицензиране на унифицирани работни процеси в Кодифициране на основни унифицирани процеси по
системите на Администратори и Оператори на
т.8(техническа инфраструктура) при реализацията им от
геопространствени данни
предоставящи сервизи организации (администрация,
публични и търговски оператори)

Нормативен документ

6 висок

Нормативен документ

4 среден

Нормативен документ

4 среден

чл 24 т1

Нормативен документ

6 Среден

чл 21,чл24

Създаване на национален INSPIRE Gateway

Създаване на национален INSPIRE Gateway с необходимата
организационна структура хардуерни и софтуерни ресурси,
както и годишна финансова издръжка (Оперирането на
националния INSPIRE Gateway би могло да се поеме от
Националния координатор на администраторите на
първични пространствени данни

Национален INSPIRE Gateway:
1. хардуер на системата;
базов и приложен софтуер;
3. администрация

5 инфраструктура
правни нормативи
6 инфраструктура
правни нормативи

8 инфраструктура
правни нормативи

Г

Гейтуей INSPIRE
1 Гейтуей INSPIRE

36 нисък

3 среден

6 нисък
2.

2 Гейтуей INSPIRE

ОнЛайн референтно копие на национална схема на
публични данни

Поддържа в свободен публичен достъп интегрирана схема
на публични данни, най-малко в частта и за
геопространствени данни

1.XML описание на схемата данни ;
2.Речник на съответствие на данните към
стандартните метаданни на INSPIRE

3 Гейтуей INSPIRE

ОнЛайн референтно копие на библиотека метаданни за
геопространствени информационни масиви в България

Поддържа в свободен публичен достъп интегрирана база
метаданни (достъпност) на публични данни, в частта и за
геопространствени данни

Хипер-матрица на връзките: обекти
геопространствени данниадминистратори- процедури на достъп

4 Гейтуей INSPIRE

ОнЛайн регистър на процедури за преформатиране,
регистър на доставчици на сървиси по преформатиране

Поддържа библиотека процедури за преформатиране на
данни от националния формат към формати на ЕС описани
м метаданните на INSPIRE. Във връзка с 10

8 нисък

12 нисък

12 нисък

Общо
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12 Висок

175

(по списък за поне 3050 такива отделни
системи от наличните
160 регистъра в
Администрацията)

Проучване на зялата
документация по
INSPIRE
Критичен анализ на
цялата
административна
правна система
предвиждаща
регистрация на някакви
физически обекти (поне
25 отделни регистъра и
законите покрай тях)
чл 24.т1

изграждане
по реда на чл17,предполага
комуникационна
задача 22,23,24
инфраструктура с
капацитет за обработка
на минимум1000-5000
паралелни запитвания
(до 5-20млн годишно)
Схема в XML и
по чл 10т1
картинки (до 100 схеми)
формат
Дефиниции за поне 500 по чл 10т1
(до 10 000) оператора
на данни, ползващи
геопространствени
данни
по чл 11 т 1 всички

