СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СТАНОВИЩАТА, ПОЛУЧЕНИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ПО ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК
ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА
Портал за
обществени
консултации
Бележки и
предложения
от инж.
Виолета
Коритарова ИД на АГКК,
получени с
писмо до
министъра на
отбраната на
09.08.2019 г. с
вх. № 22-2936/09.08.2019 г.

Предложение

Приема /
Мотиви
не приема
предложен
ието
1. В чл. 2, ал. 1 думите Приема се В чл. 3, ал. 1 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) е записано кои
„специализирани дейности“
дейности са основни в областта на геодезията и картографията, като всички
да се замени с „основни и
които са вменени в правомощията на министъра на отбраната са основни, с
специализирани дейности“.
изключение на тези по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗГК.
2. В чл. 3 и в останалите
текстове на проекта на
правилник да отпадне текста
„Постановление № 1 на
Министерски съвет от 2005 г.
за разпределение на задачите
по геодезия и картография с
национално значение“.
3. В чл. 4:
3.1. В т. 1 е посочено, че
Военно-географската служба
„изпълнява задълженията по
географско осигуряване на
въоръжените
сили
на
Република
България,
включително
и
на
колективната
система
за
сигурност,
съгласно
„Географската политика на
НАТО“. Необходимо е да се
дефинира
понятието

Не се
приема

Постановление № 1 на Министерски съвет от 2005 г. за разпределение на
задачите по геодезия и картография с национално значение е действащо, за което
свидетелства и неговото изменение през 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 28 юли 2015 г.). В
Постановлението са описани функции и задачи по геодезия и картография на
структури, които не са уредени в Закона за геодезията и картографията (ГД
„Гранична полиция, БАН и УАСГ)“.

Частично
се приема

Понятието „Географско осигуряване“ е дефинирано в „Доктрина за
геопространствено осигуряване НП-3.11“ утвърдена от министъра на отбраната.
В ДР на проекта на Правилника се създава нов параграф, с който се уточнява, че
използваното понятие е по смисъла на посочения документ. Въвеждането на ново
определение в проекта на Правилника е възможно да доведе до различие в
терминологията.

„Географско осигуряване“ и
терминологията
да
се
уеднакви.
3.2. В
т.
3
думите
„специализирани дейности“
да се замени с „основни и
специализирани дейности“ и
думата „обезпечаващи“ да се
замени с „осигуряващи“.

Приема се

С мотивите по т. 1.

4. В чл. 7, т. 12 в
препратката „по чл. 13, ал. 1,
т. 1, т. 3 и т. 5“ да отпадне „т.
3“.

Приема се

С обнародването в Държавен вестник бр. 41 от 2019 г. изменение и допълнение
на Закона за кадастъра и имотния регистър е изменен и ЗГК. Съгласно новата т. 3
на ал. 4 от чл. 7 от ЗГК (в сила от 22.08.2019 г.) дейностите по създаване и
поддържане на държавната гравиметрична мрежа на територията на страната, са
вменени в правомощията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

5. В чл. 13, т. 6 думите
„Министерство
на
земеделието и храните“ да се
заменят „Министерство на
земеделието,
храните
и
горите“.

Приема се

Редакционна бележка.

6. В чл. 15, т. 4 думите
„Държавната гравиметрична
мрежа“ да отпаднат.

Приема се

С мотивите по т. 4.

7. В чл. 17, ал. 3, т. 7 да се
уточни
дали
Военния
географски
център
само
отпечатва
карти
и
документация, съвместно с
Главна дирекция „Гранична
полиция“ или участва и в
създаването им.

Не се
приема

Текстът ясно определя съвместната дейност на Военния географски център с
Главна дирекция „Гранична полиция“ - МВР.

8. Навсякъде в текста на
правилника
абревиатурата
„GPS“ да се замени с „ГНСС“.

Приема се

Редакционна бележка.

9. Навсякъде
в
текста
думите „Европейска мрежа
постоянно
действащи
станции“ да се заменят с
„Европейска
мрежа
от
постоянно
действащи
станции“.

Приема се

Редакционна бележка.

10. Навсякъде
в
текста
абревиатурата „EUREF“ да се
заменят с „EPN“.

Приема се

Редакционна бележка.

11. В § 2 от ДР думите
„Глабалните
спътникови
позициониращи системи“ да
се
заменят
с
изразът
„Глабалните
навигационни
спътникови системи“.

Приема се

Редакционна бележка.

12. Навсякъде в текста се
използва изразът „географско
осигуряване“, без да е дадена
дефиниция за него. Същото се
отнася и за „геоинформация“,
„геоинформационно
осигуряване“,
„геоинформационни
продукти“ и „географска
информация“. Не е изяснен
въпросът геодезическите и
картографски материали и

Частично
се приема

Понятията са дефинирани в „Доктрина за геопространствено осигуряване НП3.11“ утвърдена от министъра на отбраната и “Геопространствена политика на
НАТО (Geospatial policy MC 296/4)”. В ДР на проекта на Правилника се създава
нов параграф, с който се уточнява, че използваните понятия са по смисъла на
посочените документи.
Навсякъде в текста на проекта на Правилника понятията „геоинформационни
материали“ и „геоинформационни продукти“ се заменят с „географски
материали“ и „географски продукти“.

данни,
геоинформационни
продукти
ли
са
или
географски. В този смисъл е
необходимо и да се уточни
наименованието на отделение
„Геоинформационно
осигуряване“ като отделение
„Геогрфаско осигуряване“.
13. Основното
звено
в
структурата
на
Военногеографската служба (ВГС) е
Военния географски център,
който като подчинено военно
формирование е поставен на
последно място, а в същото
време е основен изпълнител
на дейностите по чл. 9 от ЗГК.
Поради това систематичното
му място следва да е преди
геодезическата обсерватория
и
отделение
„Геоинформационно
осигуряване“.

Не се
приема

Военен географски център (военно формирование 24430 – Троян) е подчинена
структура, поради което правилно e определено неговото място.

