Цели на администрацията за 2014 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Наименование на администрацията:МИНИСТЕРСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Дирекция „Устройствено планиране на терирорията“
Цели за 2014 г.

Стратегически
цели

Стратегическ
и документ

Дейности

Срок
(месец
през
2014 г.)

Очакван резултат

Индикатор за
изпълнение
Индикатор
за

текущо за

състояние
Подпомагане
на
общините
в
процеса
на
изработване
на
общи устройствени
планове на всички
общини
в
Република
България

Провеждане на
държавната
политика
в
областта
на
устройственото
планиране.

Закон
за
устройство на
територията
(ЗУТ);
Устройствен
правилник на
Министерство
на
инвестиционно
то проектиране
(МИП);
ПМС №3 от 15
януари 2014 г.

Индикатор

Изготвяне
на Декемвр Оказано частично финансово Брой
методология
и и 2014 г. подпомагане и осъществена
подпомогпридружаващите
методическа
помощ
за
я
образци
на
изготвяне на задание за общ нати
документи
за
устройствен план на община
задания –
кандидатстване на
(ОУПО) и за изработване на
общините.
предварителни проекти за 0 бр.
Осъществяване на
ОУПО.
Брой
методическо
ръководство
и
подпомогпомощ
на
нати
общините
в
процеса
на
проекти –
изработване
на
0 бр.
общи
устройствени

целево

състояние
Според броя
на
постъпилите.

планове.
Мониторинг
по
прилагането
на
нормативните
актове в областта
на устройственото
планиране
на
територията.
Промени в Закона
за устройство на
територията като
част от програмата
на правителството
за намаляване на
регулаторната
тежест
Участие в работни
групи
при
разработването на
стратегически,
нормативни
и
други документи.
Организиране
и
осигуряване
дейността
на
Националния
експертен съвет по
инвестиционно
проектиране
(НЕСИП)

Провеждане на
държавната
политика
в
областта
на
устройственото
планиране.

Провеждане на
държавната
политика
в
областта
на
устройственото
планиране.
Провеждане на
държавната
политика
в
областта
на
устройственото
планиране

„Национална
програма
за
развитие:
България 2020“;
Икономически и
социални
приоритети на
правителството
–
„Програма:
Държавност,
развитие,
справедливост“
Закон
за
устройство на
територията

Изработване
на
Закон
за
изменение
и
допълнение
на
ЗУТ
в
съответствие
с
трети пакет от
мерки
за
намаляване
на
регулаторната
тежест, одобрен
от Министерски
съвет.

Продъл
жава от
2013 г.,
съгласув
ане
с
други
ведомст
ва

Изменен ЗУТ, с цел
облекчаване
на
административните
процедури и пречки пред
всички
участници
в
инвестиционния процес при
гарантирана защита на
обществения интерес.

Брой

Брой

разработен

разработени

и

документи -

документи

1 бр.

- 1 бр.

Постоян Изготвени стратегически, Бр.
ен
за нормативни
и
други
2014 г.
документи

Според броя
на
постъпилите

Закони
и
документи
свързани
с
устройственото
планиране

Организира
осигурява
дейността
НЕСИП
разглеждане
устройствени
проекти
правомощията

и Постоян
ен
за
на 2014 г.
за
на
в
на

Разгледани,
приети
и
одобрени
проекти
на
подробни
устройствени
планове и техни изменения
и разгледани и приети
ОУПО в правомощията на
министъра
на
инвестиционното

При

Според броя

постъпване

на

на

постъпилите

устройстве

.

ни проекти

министъра
реда на ЗУТ.

по

проектиране по реда на от
ЗУТ.
компетентн
остта

на

министъра
на
инвестицио
нното
проектиран
е
Предоставяне
на
качествено
обслужване, достъп
до услуги и защита
правата
и
интересите
на
всеки
член
от
обществото

Провеждане на
държавната
политика
в
областта
на
инвестиционнот
о проектиране и
устройственото
планиране

Закони
и
документи
свързани
с
устройственото
планиране

Проучване
и Постоян Изготвени становища,
изготвяне
на ен за
отговори на предложения,
отговори
на 2014 г. жалби и сигнали на
предложения,
физически и юридически
жалби и сигнали
лица, както и на други
на физически и
административни структури
юридически лица
по въпроси, свързани с
по
въпроси,
устройственото планиране
свързани
с
на територията.
устройственото
планиране
на
територията.

По ред на

Според броя

постъпване

на

в

постъпилите

едномесече
н срок

Дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство“
1

2

3

4

5

6

7

Цели за 2014 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

Индикатор за
изпълнение

1.Провеждане
политиката
на
Министерството
на
инвестиционното
проектиране
за
устойчиво
строителство чрез:
1.1. създаване на
нормативни
условия
и
управление
на
техническата
нормативна
уредба
за
проектиране,
изпълнение
и
поддържане
на
строежите,
хармонизирана с
европейското

1. Гарантиране
на
устойчиво
строителство на
територията на
Република
България
чрез
създаване
на
нормативни
условия
за
проектиране,
изпълнение
и
поддържане на
безопасни,
енергоефективни
и
достъпни
строежи (сгради
и
строителни
съоръжения) и

Регламент (ЕС)
№ 305/2011 г. на
Европейския
парламент и на
Съвета от 9 март
2011 г. за отмяна
на
Директива
89/106/ЕИО,
Директива
31/2010/ЕО
(относно
енергийните
характеристики
на сградите),
Директива
2008/96/ЕО(
относно пътната

/месец
през 2014
г./

Индикатор
за текущо
състояние

1. Разработване Декември 1. Подготвени проекти на бр.
на
нормативни 2014 г.
нормативни
актове
в
актове, издавани
областта на безопасността
самостоятелно от
при пожар, канализационминистъра
на
ните системи, достъпностРРБ, или съвмета, енергийната ефективстно с компетенност, детските площадки,
тните ведомства;
строителните продукти.

2.
Постоянен
анализ
на
прилагането на
нормативните
актове
за
проектиране на
строителните
конструкции
и

2. Участие в дискусии,
работни
срещи
по
прилагане на нормативните
актове за проектиране, вкл.
Еврокодовете,
и др.
форми, организирани от
висшите
училища
и
браншовите
камари –

Индикатор
за целево
състояние
8 бр.

10 бр.

техническо
законодателство, в
т.ч.
с
европейските
регламенти,
директиви
и
стандарти,
свързани
с
удовлетворяванет
о на основните
изисквания
към
строежите:
носимоспособност
,
пожарна
безопасност,
хигиена, здраве и
околната
среда,
достъпност
и
безопасна
експлоатация,
защита от шум,
икономия
на
енергия
и
топлосъхранение,
устойчиво
използване
на
природните
ресурси,
в
рамките
на
икономически
обоснован
експлоатационен

въвеждане
и безопасност),
прилагане
на
европейските
регламенти,
директиви
и
стандарти
в
областта
на
строителството

съоръженията, в
т.ч. на Еврокодовете и националните приложения
към тях;

КИИП
и
КАБ,
неправителствени
организации.

и

3. Повишаване на
информираността
на гражданите за
новостите
в
нормативната
уредба
и
оказване
на
методическа
помощ
на
общинските
администрации и
на
основните
участници
в
инвестиционния
процес.

3.Участие в. семинари,
конференции и др. форми
за популяризиране и
прилагане на техническата
нормативната уредба;

5 бр.

срок при отчитане
на икономическия
и
обществения
интерес;
1.2. оценка за
въздействието на
нормативни
актове
за
проектиране
и
изпълнение
на
строежите върху
инвестиционния
процес.

2.Провеждане
политиката
на
Министерството
на
инвестиционното
проектиране
в
областта
на
строителните
продукти чрез:
2.1. създаване на
нормативни
условия
за
прилагане
на
Регламент
(ЕС)

Създаване и
управление на
техническа
нормативна
уредба,
хармонизирана с
европейското
техническо
законодателство:
Регламент (ЕС)
305/2011 и

Регламент (ЕС)
№ 305/2011 г. на
Европейския
парламент и на
Съвета от 9 март
2011 г. за отмяна
на
Директива
89/106/ЕИО

1.
Изпълнени
е
на
проект
„Разработване на
информационнокомуникационна
среда на звеното
за
контакт
относно
продукти
в
строителството“,
одобрен
за
финансиране по
програма ОПАК

12.2015 г. Създаване на електронна
страница, която да
Проектът е подпомага изпълнението
на етап
на функциите на звеното
сключване за контакт относно
на договор продукти в строителството

бр.

1 бр.
електронна
страница

305/2011
на Регламент (ЕО)
Европейския
764/2008
парламент и на
Съвета от 9 март
2011
г.
за
определяне
на
хармонизирани
условия
за
предлагането на
пазара
на
строителни
продукти
и
отмяна
на
Директива
89/106/ЕЕС и на
Регламент
(ЕО)
764/2008 относно
установяване на
процедурите,
свързани
с
прилагането
на
някои национални
технически
правила
за
продукти,
законово
предлагани
на
пазара в други
държави членки, и
прилагането
на
националната
система
за

2. Разработване
на
нови
подзаконови
нормативни
актове
или
изменения
и
допълнения
на
действащите
актове.

3.
Участия
в
заседания
на
Постоянния
комитет
по
строителството
към
ГД
„Предприятия и
индустрия” към
ЕК

Проект на наредба за
условията и реда за влагане
03.2014 г. на строителните продукти
бр.
изготвяне в строежите на Република
на
България
проекта
Проект на процедура за
10.2014 г. издаване на разрешения за
Публику- оценяване на строителни
ване в ДВ продукти, както и за
упражняване на контрол
върху дейността на лицата
получили разрешение
Проект на Заповед за
български национални
12.2014 г. изисквания към
(регулярно строителните продукти
по покана
Разработване на
на ЕК)
национални приложения
към стандарти за
строителни продукти
Изразяване на национална
позиция в Постоянния
комитет по строителството

бр.

1 бр.
наредба

1 бр.
процедура

бр.

1 бр.
заповед

бр.

10 бр.

бр.

мин. 4 бр.
заседания

оценяване
на
строителните
продукти;
2.2. управление на
националната
система
за
оценяване
на
строителните
продукти,
оценяване
и
проверка
на
постоянството на
експлоатационнит
е показатели на
строителните
продукти,
включително
за
които все още
няма
хармонизирани
технически
спецификации.

Управление на
националната
система за
оценяване на
строителните
продукти в
съответствие с
Регламент (ЕС)
305/2011 и
Регламент (ЕО)
764/2008

Регламент (ЕС)
№ 305/2011 г. за
строителните
продукти и за
отмяна на
Директива
89/106/ЕИО и
Регламент (ЕО)
764/2008
относно
установяване на
процедурите,
свързани с
прилагането на
някои
национални
технически
правила за
продукти

4.
Осъществя
ване на ежегодни
планирани
проверки
на
място
по
утвърден план

12.2014 г.
(по две
проверки
месечно)

Оценка и оправомощаване
на лица за оценяване на
строителни продукти,
както и осъществяване на
контрол върху дейността
им

планирани
проверки
на място по
утвърден
план

най-малко
18 бр.
проверки

Дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти“
1

2

3

4

5

6

Индикатор за изпълнение

Срок
Цели за 2014 г.

1.
Основната
цел
на
дирекция
„ПФРСИП“ е
подпомагане
стратегическат
а цел на МИП
за постигане на
единна
държавна
политика
в
областта
на
дългосрочното
инвестиционно
проектиране.

Стратегически
цели

Стратегически
документи

1.1 Привличане
на външно
финансиране от
европейски
фондове,
насърчителни
инструменти и
други кредитни
институции

Директиви,
Регламенти,
Анализи и
Доклади на ЕС и
други
международни
институции;
както и други
Стратегически
документи на
национално
ниво

1.2 Привличане
на потенциални
инвеститори
чрез директни
контакти

Националната
програма
за
развитие:
България 2020;
Управленската
програма
на

Дейности

1.1.1 Изготвя анализ
и програма за
инвестициите;

1.1.2 Анализира и
изготвя предложения
за източниците на
финансиране;

1.2.1 Работни срещи
с потенциални
инвеститори, които
желаят да навлязат
на българския пазар;

/месец
през 2014
г./

7

Очакван резултат

1.1.1 Изготвен анализ и
програма за инвестициите,
необходими за развитието
на секторите от
компетентност на
Декември министерството;
2014 г.
1.1.2 Анализирани и
изготвени предложения за
източниците на
финансиране;
1.2.1 Проведени работни
срещи с потенциални
Декември инвеститори;
2014 г.
1.2.2 Създаване на връзки,

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор
за целево
състояние

Преглед и
анализ на
стратегически
документи на
национално и
международн
о ниво

Брой
прегледани
и
анализиран
и
стратегиче
ски
документи

Планирани
работни
срещи с
потенциални
инвеститори
и обмен на

Брой
проведени
работни
срещи,
обменени
добри

правителството
и др.;
1.3 Повишаване
на
конкурентоспос
обността
на
българската
икономика
и
постигане
на
стабилен
и
устойчив
икономически
растеж
чрез
насърчаване на
инвестициите в
секторите
от
компетентност
на
министерството
на
инвестиционнот
о проектиране.
Специфичните
цели
за
насърчаване на
инвестициите са
основани
на

Стратегии и
програми в
сферата на
инфраструктура
та,
иновационната
политика,
регионалното
развитие,
данъчната
политика,
малките и
средните
предприятия и
т.н.

1.2.2 Връзки и
партньорства с
релевантни
международни
организации за
насърчаване на
инвестициите;
1.2.3 Контакти с
други звена,
структури и
организации от
публичния сектор с
цел обмяна на добри
практики в областта
на инвестиционното
проектиране

партньорства и контакти с
релевантни международни
организации;

1.2.3 Обмяна на добри
практики в областта на
инвестиционното
проектиране;

1.2.4 Организиране и
посещение на форуми,
кръгли маси и семинари

добри
практики

практики,
организира
ни и
посетени
форуми,
кръгли
маси и
семинари

резултатите от
анализа
на
макроикономиче
ските тенденции
и състоянието на
инвестиционния
процес
в
страната,
и
разработени
в
съответствие със
стратегически
документи
на
българското
правителство.

2. Подготовка и
управление на
проекти,
финансирани
от
европейските
фондове и
други
източници

2.1 Разработва и
реализира
проекти за
изграждане и
укрепване на
административн
ия капацитет на
министерството

Стратегията
„Европа 2020“ и
други
стратегически
документи на
национално и
международно
ниво

2.1.1 Участва в
изпълнението,
наблюдението и
контрола на
проектите,
финансирани от
европейските
фондове;
2.1.2 Изготвя
доклади за напредъка
на проектите;
2.1.3 Периодично

2.1.1 Участие в работни
групи и координиране на
съвместни програми и
проекти с други ведомства
и юридически лица с
Декември нестопанска цел;
2014 г.
2.1.2 Изготвяне на доклади
за напредъка на проектите,
изпълнявани от
министерството;

Планирани
работни
групи и
съвместни
програми и
проекти с
други
ведомства и
организации

Брой
работни
групи,
съвместни
програми и
проекти

въвежда данни в
електронната
система за
управление и
информация относно
напредъка по
проектите,
финансирани от ЕС

2.2 Интегрирани
териториални
инвестиции

3. Открито
управление

3.1 Подобряване
на публичните
услуги;

Политиката на
ЕС за
сближаване за
периода 20142020 г.

Глобална
инициатива за
партньорство за

2.2.1 Обединяване на
финансиранията по
линия на няколко
приоритетни оси на
една или повече
оперативни
програми;
2.2.2 Проследяване
на разпределянето на
средствата за
различните
инвестиционни
приоритети

3.1.1 Организира и
координира
дейностите, свързани

2.1.3 Наблюдение и
контрол на проектите,
финансирани от МИП

2.2.1 Определена
територия и интегрирана
стратегия за териториално
развитие;

2.2.2 Административни
Декември
мерки за управление на
2014 г.
ИТИ;

Пакет от
действия,
които да
бъдат
изпълнени

Интегрира
ният
подход
изисква
нематериал
ните
инвестиции
да бъдат
обвързани
с
инвестиции
във
физическа
инфрастру
ктура

Участва в
работни
срещи,

Публичнос
ти
прозрачнос

2.2.3 Създаване на
„библиотека“/ списък от
чакащи финансиране
проекти
Декември 3.1.1 Изготвя
необходимите документи
2014 г.
за съответните звена в МФ

открито
управление
/ПОУ/

с осигуряване на
публичност и
прозрачност, относно
получените от ЕС и
международни
финансови
институции средства
по проектите,
управлявани от
дирекцията;

във връзка с проектите,
финансирани от ЕС и от
международните
финансови институции,
управлявани от
дирекцията;

3.1.2 Осигурява условия за
независими проверки и
финансов контрол от
компетентните национални
и международни органи

3.1.2 Осъществява
финансовото
управление и
счетоводно отчитане
на проектите;

3.2 По-добро
управление на
публичните
ресурси

3.2.1 Регионална
конкурентоспособно
ст и заетост;
Българското и
международно
законодателство

3.2.2 Осъществява и
координира
съвместни програми
и проекти с други
ведомства и

организирани
и посетени
форуми,
кръгли маси и
семинари

3.2.1 Повишаване
конкурентоспособността
на регионите и заетостта;
Декември
2014 г.

3.2.2 По-ефективно
управление на публичните
средства/ресурси - мерки,
насочени към бюджета,
обществените поръчки,

Междуведомс
твено
сътрудничест
во чрез
съвместни
инициативи и
проекти

т, относно
получените
от ЕС и
междунаро
дни
финансови
институци
и средства
по
проектите,
управляван
и от
дирекцията

Подобрява
не на
качеството
на
инвестиции
те, както и
администр
ативна
ефективнос

институции;

3.2.3 Участва в
организирането и
провеждането на
тръжни процедури
по управляваните
проекти

концесиите, публичните
разходи, използването на
природните ресурси и
средствата от ЕС;

3.2.3 Интегрирано
териториално развитие
чрез мрежи и обмяна на
опит

т

Дирекция „Жилищна политика и среда на обитаване“
1
Цели за 2014 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегическ
и документи

1. Разработване на
проект за ново
издание на
национална
жилищна стратегия
в разширен обхват и
във вида
„Национална
стратегия за
развитие на
жилищната система
и средата на
обитаване“.

Създаване
на
балансирана,
съразмерно
развиваща се и
устойчива
жилищна система
чрез осигуряване
на условия за
достъп
до
качествени
жилища и среда
на
обитаване,
които
да
задоволяват
нуждите
на
българските
граждани и да им
осигуряват
достроен живот.

Стара:
„Национална
жилищна
стратегия
на
Република
България“,
приета
с
решение
No
395/14.05.2004
на МС.
Проект:
„Национална
стратегия
за
развитие
на
жилищната
система
и
средата
на
обитаване“.

4
Дейности

5
6
Срок
Очакван резултат
/месец
през
2014 г./

1.
Анализ
на
състоянието
на
жилищния сектор
чрез:
1.1. Анализ
на
текущото състояние Декемв
на жилищния фонд ри
и
средата
на 2014 г
обитаване;
1.2. Анализ
на
средата в която се
развива жилищния
сектор;
2. SWOT анализ
3. Набелязване на
изводи, проблеми
и задачи за
разрешаване;
4.
Формулиране
на адекватни мисия,
цели и програми за
изпълнение
на
целите;

7
Индикатор за
изпълнение
текущо
целево
състосъстояние
яние
Брой
Брой
разрабо- разработени
тени
докудокументи
менти

Набелязване
на
новите
потребности в областта на
жилищната политика, създаване
на взаимно обвързани цели и
програми за задоволяване на
жилищните нужди в съответствие
с новите соцално-икономически 0 бр.
условия
и
програмата
на
правителството.
Създаване
на
условия
за
подобряване качеството на живот
на българските граждани чрез
разрешаване
на
жилищните
проблеми на различни социални
групи: млади семейства, лица с
ниски доходи, възрастни хора,
маргинални групи и др.
Подобряване състоянието на
съществуващия сграден фонд;
Подобряване на състоянието на
средата на обитаване;
Усъвършенстване на
институционалната и
законодателната рамка и

1 бр.

1
Цели за 2014 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегическ
и документи

4
Дейности

5
6
Срок
Очакван резултат
/месец
през
2014 г./

7
Индикатор за
изпълнение
текущо
целево
състосъстояние
яние

повишаване на
административния капацитет,
необходим за провеждане на
жилищна политика.

2. Стартиране
изготвянето на
проект за жилищен
кодекс, включващ
всички аспекти на
жилищната
политика.

Създаване
на
работещ
механизъм
за
осигуряване
на
нови
достъпни
жилища
(
за
покупка
и
отдаване
под
наем).

„Национална
жилищна
стратегия
на
Република
България“,
приета
с
решение
No
395/14.05.2004
на МС.
Национална
програма за
развитие:
България 2020

Проучвания,
- социална политика в подкрепа на
анализи, сформиране
платежоспособността на
на
домакинствата и за намаляване на
междуведомствена
социалните разходи;
работна група за
- адаптирано законодателство към
подготовка за проект
общоопределени европейски
на нормативен акт.
Декемв цели и национални ангажименти,
ри
свързани с активното членство на
2014 г
България в ЕС;
- изграден механизъм за
поддържане и управление на
жилищния фонд с издигане
ролята на социалния жилищен
фонд в т.ч. обхващане на найуязвимите социални групи;

Брой
разработ
ени
докумен
ти

Брой
разработ
ени
докумен
ти

0 бр.

1 бр.

1
Цели за 2014 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегическ
и документи

Икономически
и социални
приоритети на
правителството
– „ Програма :
Държавност,
развитие,
справедливост»
3. Промени в Закона Намаляване
на „Национална
за устройство на
регулаторната
програма за
територията като
тежест
развитие:
част от програмата
България
на правителството
2020“
за намаляване на
Икономически
административната
и
социални
тежест.
приоритети на
правителството
– „ Програма :
Държавност,
развитие,
справедливост»

4
Дейности

5
6
Срок
Очакван резултат
/месец
през
2014 г./

7
Индикатор за
изпълнение
текущо
целево
състосъстояние
яние

- регулирано осигуряване на
достъп до жилища, по-голямо
предлагане на жилища на подостъпни цени с оптимизиране на
съотношението „цена/доход“;

Изработване ЗИД на
ЗУТ в съответствие с
трети пакет от мерки
за намаляване на
регулаторната
тежест, одобрен от
Министерски Съвет.

-Облекчаване на
административните процедури и
пречки пред всички участници в
инвестиционния процес при
гарантирана защита на
обществения интерес.

Брой
разработ
ени
докумен
ти

Брой
разработ
ени
докумен
ти

0 бр.

1 бр.

1
Цели за 2014 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегическ
и документи

4. Проучване и
анализ
на
възможностите за
създаване на фонд
от
социални
жилища,
чиито
собственик
са
общините
и/или
държавата,
чрез
които
да
се
задоволяват
жилищни нужди на
хора и семейства с
ниски
доходи,
възрастни
хора,
студенти и др. в
съзвучие
с водещи практики;

Създаване
на
работещ
механизъм
за
осигуряване
на
нови
достъпни
жилища
(
за
покупка
и
отдаване
под
наем)

„Национална
стратегия
за
развитие
на
жилищната
система
и
средата
на
обитаване“.
Национална
стратегия за
намаляване на
бедността и
Национална
програма за
реформи

4
Дейности

Проучване на
общините относно
необходимостта от
социални жилища,
техния вид,
капацитет и
насоченост към
различни социални
групи нуждаещи се.
Проучване относно
наличния жилищен
сграден фонд и
неговото състояние.
Изготвяне на
социологически и
икономически
анализ с
предварителни
финансови разчети.

5
6
Срок
Очакван резултат
/месец
през
2014 г./
-

Декемв
ри
2014 г
-

Осигуряването на субсидирани
жилище за младите хора ще
създаде условия за задържането
им в страната и ще стимулира
раждаемостта, което от своя
страна ще има положителен
ефект върху демографските
процеси.
В условия на демографски спад и
икономическа криза е
необходимо да се използват
неизползваеми и налични ресурси
на държавата и общините за
създаване на социален жилищен
фонд.

7
Индикатор за
изпълнение
текущо
целево
състосъстояние
яние
Брой
проучва
ния по
общини

Брой
проучва
ния по
общини

0бр.

264бр.

1
Цели за 2014 г.

5. Оказване на
помощ за частично
финансово
подпомагане
на
общините
за
изработване
на
задания и ОПУ.

2
Стратегически
цели

Държавна
политика Чл. 125, ал.1 и ал.2
от ЗУТ и
параграф 123, ал.3
от ПЗР към ЗИД
на ЗУТ от 2013

3
Стратегическ
и документи

4
Дейности

Изготвяне на
методология и
придружаващите я
образци на
документи за
кандидатстване на
общините за
реализация на
социалните проекти.

5
6
Срок
Очакван резултат
/месец
през
2014 г./

Обезпечаване на всички общини
със задание и ОУП.
Декемв
ри
2014 г

7
Индикатор за
изпълнение
текущо
целево
състосъстояние
яние
Брой
подпомо
гнати
задания

Брой
подпомо
гнати
задания

0

44

Дирекция „Инвестиционно проектиране“
Цели за 2014 г.

1

Стратегически
цели

2

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

/месец
през
2014 г./

Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние

3

4

5

6

7

8

Комплексна дейност
по приемане и
подготовка на
проектните
документации за
разглеждане,
съгласуване,
одобряване и
издаване на
разрешения за
строеж

Януари –
Декември
2014 г.

Качествени проектни
предложения одобрени за
реализация.

бр.

Според
броя на
постъпил
ите

бр.

2

1. Съгласуване,
одобряване на
инвестиционни
проекти и издаване
на разрешения за
строеж в
правомощията на
МИП;

Одобряване и
разрешаване на
качествени
проекти за
реализация и
подпомагане
усвояването на
средства от ЕС.

Оперативна
програма
„Околна среда
2007-2013“;

2. Усъвършенстване
на нормативната
уредба за
проектиране,
изпълнение и
поддържане на
строежите;

А) Закон за
изменение на
Закона за
устройство на
територията;
Б) Изготвяне на
проект за
Наредба по чл.

Решение на
Изготвяне на
Министерски
нормативни актове.
съвет №
90/17.02.2014 г.
за намаляване
на
административ

Оперативна
програма
„Транспорт
2007-2013“

Подобряване
екологичното състояние
на населените места,
предмет на проектите и
повишаване качеството на
жизнената среда,
транспортната достъпност
и безопасност.
1. м. Март А) Намаляване на
2014 г.;
административната тежест
в сферата на устройството
на територята.

2. м.

Б) Прецезиране,

Цели за 2014 г.

Стратегически
цели

1

Стратегически
документи

2
56 от Закон за
устройство на
територията
(Наредба за
преместваемите
обекти на
територията на
Република
България)

Дейности

Срок

Очакван резултат

/месец
през
2014 г./

3

4

ната тежест.

Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние

5

6

Окомври
2014 г.

актуализиране и
уеднаквяване подхода по
отношение разполагането
и статута на
преместваемите обекти,
рекламните елементи и др.
на територията на
страната.

7

8

3. Участие в работни групи при
разработването на
нормативни и други
административни
актове, свързани с
дейността на
дирекцията.

-

-

Януари –
Декември
2014 г.

Синхронизиране на
нормативните изисквания.

бр.

Според
броя на
постъпил
ите

4. Изготвяне на

-

Изготвяне на

Януари –

Изготвени становища и

бр.

Според

-

Цели за 2014 г.

1
становища и
отговори по
постъпили
преписки, както и
съгласувателни
процедури по реда
на чл. 32 от
Устройствения
правилник на
Министерски съвет
и неговата
администрация.

Стратегически
цели

2

Стратегически
документи

3

Дейности

Срок

Очакван резултат

/месец
през
2014 г./

4

5

становища и
отговори по искане
на други държавни
органи, отнасящи се
до инвестиционни
дейности и свързана
с тях проблематика.

Декември
2014 г

Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние

6
отговори.

7

8
броя на
постъпил
ите

Дирекция „Благоустройство“
Цели за 2014 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документи

Дейности

Срок

Очакван резултат

/месец
през
2014 г./

1

2

3

4

Провеждане
политиката на
Министерството на
инвестиционното
проектиране за
реализация на
проекти в областта
на изграждане и
развитие на
техническата
инфраструктура,
свързана с
подобряване на
достъпността на
средата,
благоустрояване и
осъществяване на
проекти със

Трайно
подобряване
качеството на
физическата и
жизнената среда
на населението
от малките
населени места
чрез участие в
подготовката и
реализация на
инвестиционни
проекти за
обекти, свързани
с
благоустройство
то, инженерната
инфраструктура

Публична
инвестиционна
програма
"Растеж и
устойчиво
развитие на
регионите"

Изпълнение на
Процедура за
подпомагане на
малките населени
места за
изпълнението на
благоустройствени
дейности,
техническа
инфраструктура и
проекти със
социална
насоченост,
включващо:
1. Обявяване на
процедура за
набиране на

5

Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние

6

7

8

бр.

15-30 бр.

Март – Население,
Декември облагодетелствано от
подобрената жизнената
2014
среда; изградени паркове,
градинки, улици,
тротоари, детски
площадки, В и К мрежи,
осветление и др.;
обновени социални,
образователни и културни
центрове; обновени и
съхранени исторически
паметници и паметници
на културата.
Март
2014

Проектни предложения
одобрени за реализация.

Цели за 2014 г.

1
социална
значимост чрез:
1. Анализ на
предоставената от
общините
информация и
проектни
предложения за
благоустройствени
дейности и
мероприятия,
инженерна
инфраструктура и
проекти със
социална
насоченост;
2. Съдействие на
общините за
благоустрояването
на населените места,
като участва в
подготовката и
реализацията на

Стратегически
цели

2
и проекти със
социална
насоченост.

Стратегически
документи

3

Дейности

Срок

Очакван резултат

/месец
през
2014 г./

4

5

проектни
предложения;
2. Стартиране на
Март
процедура за
2014
изготвяне на
необходимата
документация за
осъществяване на
инвестиционния
процес в МИП;
3. Изготвяне на
тръжни
Май 2014
документации и
технически
спецификации;
4. Стартиране на
процедури по
възлагане на
Май –
обществени поръчки;
Август
5. Изпълнение на
2014
договорите и
приемане на
дейностите от

Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние

6

7

8

Изготвени вътрешни
правила за
инвестиционния процес в
МИП.

бр.

1 бр.

Изготвени тръжни
документации и
технически
спецификации.

бр.

20-60 бр.

Сключени договори за
изпълнение на проектите.

бр.

20-60 бр.

Цели за 2014 г.

1
инвестиционни
проекти,
финансирани от
републиканския
бюджет и/или от ЕС
и др. източници на
финансиране,
насочени към
трайното
подобряване
качеството на
физическата и
жизнената среда и
интегрирането на
хора в
неравностойно
положение;
6. Участие в
работни групи при
разработването на
нормативни и други
административни
актове, свързани с

Стратегически
цели

2

Стратегически
документи

3

Дейности

Срок

Очакван резултат

/месец
през
2014 г./

4
изпълнителите.

5

Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние

6

Септември Изградени обекти.
–
Декември
2014

Изготвени
административни актове.

7

8

бр.

15-30 бр.

бр.

2-6

Цели за 2014 г.

1

Стратегически
цели

2

Стратегически
документи

3

Дейности

Срок

Очакван резултат

/месец
през
2014 г./

4

5

Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние

6

7

8

бр.

Според
броя на
постъпил
ите

дейността на
дирекцията и
въвеждането им в
съответствие с
европейските норми
и стандарти;
7. Изготвяне на
становища и
отговори по
постъпили
преписки, както и
съгласувателни
процедури по реда
на чл. 32 от
Устройствения
правилник на
Министерски съвет
и неговата
администрация.

Изготвени становища и
отговори.

Дирекция за национален строителен контрол
1

2

3

4

5

6

Срок
Цели за 2014 г.

1. Предоставяне
на качествено
обслужване,
достъп до услуги
и възможност за
защита на
правата и
интересите на
всеки член на
обществото

Стратегиче
ски цели

Стратегическ
и документ

Провеждане
на
държавната
политика в
областта на
националния
строителен
контрол.

Бюджетна
програма №2
"Нормативно
регулиране и
контрол на
инвестиционни
я процес в
строителството
“ от Политика в
областта на
подобряване на
инвестиционни
я процес чрез
развитие на
устройственото
планиране,
усъвършенства
не на
информационн

Дейности

/месец
през
2014г./

1. Дейност по
обработване на
постъпилите в ДНСК
запитвания, жалби,
сигнали и молби на
физически и
юридически лица
2.Дейност по издаване
на удостоверения или
откази за вписване в
регистъра на
консултанти за
извършване оценяване
съответствието на
инвестиционните
проекти и/или за
упражняване на
строителен надзор,
спиране или

постоян
ен

7
Индикатор за изпълнение

Очакван
резултат

Предоставян
е на
качествено
обслужване,
достъп до
услуги и
възможност
за защита на
правата и
интересите
на всеки
член на
обществото

Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
целево състояние

4864

60000

53

500

2. Контрол върху
извършването на
строежите на
територията на
Република
България и
контрол по
влагането на
качествени
строителни
материали и
изделия с оглед
осигуряване на

Контрол по
спазването
на Закона за
устройство
на
територията
(ЗУТ) и на
нормативнит
е актове по
прилагането
му при
проектиране
то и

ите системи на
кадастъра и
имотния
регистър,
стимулиране на
публичночастното
партньорство,
подобряване
качеството на
превантивния и
текущ контрол
и прилагане на
европейските
стандарти
(общо)

прекратяване на
регистрацията, както
и действието на
издадени от
министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството
лицензи.

Осигуряване
на строежи,
гарантиращи
безопасни и
здравословн
и условия и
в
експлоатаци
онния
икономичес
ки
обоснован
срок

3.Дейност по
въвеждане в
експлоатация на
строежите от І, ІІ и ІІІ
категория.
1.Извършени
проверки на строежи
и на строителни
книжа
Издаване на
административни
актове в резултат на
осъществен контрол
Проведени
административнонака
зателни производства

постоян
ен

Недопускане
на
извършванет
о на
незаконни
строежи и на
ползването
на строежи,
невъведени
в
експлоатаци
я по
установения

230

3300

2214

20000

53

400

23

200

сигурността,
безопасността,
достъпността и
другите
нормативни
изисквания към
строежите.

строителств
ото

срещу виновни
физически и
юридически лица за
нарушение на
разпоредбите на ЗУТ

ред.

3. Премахване на
незаконните
строежи по
влезли в сила
заповеди за
премахване

Отстраняван
е на
незаконно
строителств
о на
територията
на страната

1.Дейност по
премахване на
незаконни строежи

Отстраняван
е на
незаконно
строителств
о на
територията
на страната

Гарантира се
спазването
на
разпоредбит
е на ЗУТ.

постоян
ен

14

350

Агенция по геодезия, картография и кадастър
1
Цели за 2014г.

1. Предоставяне
на пълна и вярна
информация в
регламентираните
нормативни
срокове

2. Улесняване на
достъпа до
услугите на
Агенция по
геодезия,
картография и
кадастър (АГКК)

2
Стратегически
цели

Подобряване
обслужването на
гражданите

3
4
Стратегически
Дейности
документ

Закон за
кадастъра и
имотния
регистър
(ЗКИР), Закон
за геодезията и
картографията
(ЗГК)

Предоставяне
на
информация

5
Срок
/месец
през
2014г./
12'2014

Разкриване на 12'2014
нови изнесени
работни места

6
Очакван резултат

Обслужени клиенти
с кадастрална и
геодезическа
информация

Увеличаване броя на
изнесените работни
места

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние
Получени
приходи за
2013г. 18.1 млн.
лв.
Предостав
ена
информац
ия през
2013г.
/брой
единици/:
2.6 млн.
бр.
Изнесени
работни
места към
31.12.2013
г. - 78
броя.

Индикатор за
целево
състояние
Получени
приходи за
2014г. - 17.5
млн. лв.
Предоставена
информация
през 2014г.
/брой единици/:
2.4 млн. бр.

Изнесени
работни места
към 31.12.2014г.
- 80 броя.

3. Документиране
на
пространственото
положение и на
техническите
характеристики на
обектите по чл. 6,
ал. 4 и 5 от ЗУЧК

Създаване на
специализирани
карти и регистри
по Закона за
устройството на
Черноморското
крайбрежие
(ЗУЧК)

Закон за
устройството на
Черноморското
крайбрежие

Създаване на 6'2014
специализира
ни карти и
регистри
извън
морските
плажове, на
останалите
обекти по чл.
6, ал. 4 и 5
ЗУЧК,
включително
охранителни
зони "А" и "Б"
за
територията
на област
Добрич

Наличие на
специализирани
карти и регистри на
обекти по ЗУЧК крайбр. езера,
острови, лагуни,
лимани, влажни
зони,
брегоукрепителни и
брегозащитни
системи и
съоръжения,
включително
охранителни зони
"А" и "Б" за
територията на
област Добрич

Площ на
специализ
ираните
карти към
31.12.2013
г. - 1 493
ха.

Площ на
специализирани
те карти към
31.12.2014г. - 10
946 ха.

Създаване на 12'2014
специализира
ни карти и
регистри
извън
морските
плажове, на
останалите
обекти по чл.
6, ал. 4 и 5
ЗУЧК,
включително
охранителни
зони "А" и "Б"
за
територията
на област
Варна

Наличие на
специализирани
карти и регистри на
обекти по ЗУЧК крайбр. езера,
острови, лагуни,
лимани, влажни
зони,
брегоукрепителни и
брегозащитни
системи и
съоръжения,
включително
охранителни зони
"А" и "Б" за
територията на
област Варна

4. Увеличаване
покритието на
страната с
кадастрална карта
и кадастрални
регистри

Създаване на
кадастъра на Р
България

Дългосрочна
програма за
дейността по
създаване на
кадастъра и
имотния
регистър

Създаване на 12'2014
специализира
ни карти и
регистри
извън
морските
плажове, на
останалите
обекти по чл.
6, ал. 4 и 5
ЗУЧК,
включително
охранителни
зони "А" и "Б"
за
територията
на област
Бургас

Наличие на
специализирани
карти и регистри на
обекти по ЗУЧК крайбр. езера,
острови, лагуни,
лимани, влажни
зони,
брегоукрепителни и
брегозащитни
системи и
съоръжения,
включително
охранителни зони
"А" и "Б" за
територията на
област Бургас

Създаване на
кадастрална
карта и
кадастрални
регистри
(КККР) за
райони на гр.
София Слатина,
Подуяне,
Илинден,
Изгрев,
Красно село,

Изработени
кадастрална карта и
кадастрални
регистри (КККР) за
райони на гр. София
- Слатина, Подуяне,
Илинден, Изгрев,
Красно село,
Възраждане,
Лозенец, Триадица

12'2014

Площ,
покрита с
КК към
31.12.2013
г. – 2 031
хил.
ха;Недвиж
ими
имоти,
обхванати
с КККР
към
31.12.2013

Площ, покрита с
КК към
31.12.2014 г. – 2
222 хил. ха;
Недвижими
имоти,
обхванати с
КККР към
31.12.2014 г. – 6
500 хил. бр.

Възраждане,
Лозенец,
Триадица

Създаване на 09'2014
КККР на
землища на
14 бр.
населени
места
(с.Кичево,
с.Осеново,
общ.Аксаково
, с.Звездица,
с.Казашко,
с.Константин
ово, с.Тополи,
общ.Варна,
гр.Белослав и
др. ) от
обл.Варна,
включени в
зона "Б" по
ЗУЧК

г. – 6 332
хил. бр.

Покритие с КККР на
землища на 14 бр.
населени места
(с.Кичево,
с.Осеново,
общ.Аксаково,
с.Звездица,
с.Казашко,
с.Константиново,
с.Тополи,
общ.Варна,
гр.Белослав и др. ) от
обл.Варна, включени
в зона "Б" по ЗУЧК

Създаване на 12'2014
КККР на
землища на
12 бр.
населени
места (с.
Присад, с.
Равадиново, с.
Росен, общ.
Созопол, с.
Велика и с.
Изгрев, общ.
Царево и др.)
от обл.
Бургас,
включени в
зона "Б" по
ЗУЧК

Покритие с КККР на
землища на 12 бр.
населени места (с.
Присад, с.
Равадиново, с.
Росен, общ. Созопол,
с. Велика и с.
Изгрев, общ. Царево
и др.) от обл. Бургас,
включени в зона "Б"
по ЗУЧК

5.
Усъвършенстване
на законовата и
подзаконова
нормативна
уредба в областта

Създаване на
КККР за
землищата на
14 бр. общ.
центрове (гр.
Аксаково, гр.
Бяла Слатина,
гр. Радомир,
гр. Бяла, гр.
Казанлък и
др.) и 30 др.
населени
места
(включващи и
нас. места в
общини
Шумен и
Ловеч, за
затваряне на
общините и
съд. район
Ловеч)
Приемане от
НС на Закон
за изменение
и допълнение
на ЗКИР

12'2014

Изработени КККР за
землищата на 14 бр.
общ. центрове (гр.
Аксаково, гр. Бяла
Слатина, гр.
Радомир, гр. Бяла,
гр. Казанлък и др.) и
30 др. населени
места (включващи и
нас. места в общини
Шумен и Ловеч, за
затваряне на
общините и съд.
район Ловеч)

12'2014

Приет и обнародван
ЗИД на ЗГК

В процес
на
разработва
не проект
на ЗИД на
ЗКИР

Приет и
обнародван ЗИД
на ЗКИР

на кадастъра

Създаване и
актуализиран
е на
подзаконови
нормативни
актове по
ЗКИР

12'2014

Подзаконова
нормативна уредба,
актуализирана
спрямо промените в
ЗКИР

В процес
на
разработва
не проект
на наредба
за
изменение
и
допълнени
е на
Наредба №
3 за
съдържани
ето,
създаванет
ои
поддържан
ето на
КККР
В процес
на
разработва
не проект
на наредба
за
изменение
и
допълнени
е на
Наредба №
15 за
структурат

Актуализирана
Наредба № 3 за
съдържанието,
създаването и
поддържането
на КККР

Актуализирана
Наредба № 15 за
структурата и
съдържанието
на
идентификатора
на недвижимите
имоти в
кадастъра

аи
съдържани
ето на
идентифик
атора на
недвижим
ите имоти
в
кадастъра
В процес
на
разработва
не проект
на наредба
за
изменение
и
допълнени
е на
Наредба №
19 за
контрол и
приемане
на КККР
В процес
на
разработва
не проект
на Наредба
по чл. 58
от ЗКИР за
предоставя

Актуализирана
Наредба № 19 за
контрол и
приемане на
КККР

Действаща
наредба по чл.
58 от ЗКИР за
предоставяне на
услуги от КККР

не на
услуги от
КККР
В процес
на
разработва
не проект
на наредба
за
изменение
и
допълнени
е на
Наредба №
3 за водене
и
съхранява
не на
регистъра
на лицата,
правоспос
обни да
извършват
дейности
по
кадастър

Актуализирана
Наредба № 3 за
водене и
съхраняване на
регистъра на
лицата,
правоспособни
да извършват
дейности по
кадастър

6. Осигуряване на
геодезически и
картографски
материали и
данни за нуждите
на
инвестиционното
проектиране

Създаване на
геодезически и
картографски
материали и
данни

Закон за
геодезията и
картографията
(ЗГК)

Създаване на 12'2014
Геодезически
мрежи с
местно
предназначен
ие (ГММП)
Извършване
12'2014
на
мареографни
измервания на
нивото на
Черно море и
обработката
им

Налични ГММП,
определени в
БГС2005 при
създаване на ККР
Налични данни за
среднодневни,
средномесечни и
средногодишни нива
на Черно море

В процес
на
разработва
не проект
за
изменение
на Тарифа
№ 14 за
таксите,
събирани в
системата
на МРР, на
МИП и от
областните
управител
и
129 бр.
ГММП

Актуализирана
Тарифа № 14 за
таксите,
събирани в
системата на
МРР, на МИП и
от областните
правители

Налични
данни от
1928г. до
2013 г.,
вкл.

Налични данни
за 2014 г.

165 бр. ГММП

Стъпки към
приключване
на IV-ти
цикъл от
презимерване
ДНМ

12'2014

Преизмерени 12
броя първокласни
нивелачни линии

Създаване на
цифрова ЕТК

12'2014

Стартирала
процедура по
изработване на 800
броя картни листове
от цифровата ЕТК

Създаване на
електронен
регистър и
цифров архив
на
съхраняванит
е
геодезически,
картографски
и кадастрални
материали в
Геокартфонд

12'2014

Наличен електронен
регистър и налична
напълно
структурирана
цифрова база данни
на материалите и
данните,
съхранявани в
Геокартфонд

Преизмере
ни, в
рамките на
IV-ти
цикъл, 44
броя
първоклас
ни
нивелачни
линии от
общо 55
броя.
Липса на
цифрова
ЕТК

Преизмерени 12
броя
първокласни
нивелачни
линии

Сключени
договори и
приключил І
етап от
изработване на
800 броя картни
листове от
цифровата ЕТК
Непълен и Напълно
неструктур структурирана
иран
цифрова база
електроне данни на
н архив от материалите и
материали данните,
те и
съхранявани в
данните,
Геокартфонд;
съхранява Създаден
ни в
електронен
Геокартфо регистър
нд

Създаване на 12'2014
система за
управление на
електронния
архив
Геокартфонд
(СУЕАГ)

Внедрена,
интегрирана с
ИИСКИР и КАИС
СУЕАГ и
реализирани нови
електронни услуги

Липса на
отделна
специализ
ирана
информац
ионна
система за
управлени
е на
материали
те и данни
в
Геокартфо
нд

Внедрена
СУЕАГ,
интегрирана с
ИИСКИР и
КАИС;
реализирани
нови електронни
услуги, в т.ч.
съвременни
интерактивни
начини за
извеждане на
пространствени
и текстови
данни

7.
Усъвършенстване
на нормативна
уредба по
геодезия и
картография

Създаване на
регистър на
географските
имена;
внедряване на
специализира
н софтуер за
управлението
му;
интегриране в
уеб портала
на АГКК на
уеб базирано
приложение,
позволяващо
справки и
услуги
свързани с
географските
имена
Създаване на
подзаконови
нормативни
актове по ЗГК

12'2014

Наличен електронен
регистър на
географските имена;
внедрен
специализиран
софтуер за
управлението му;
интегрирано в уеб
портала на АГКК
приложение,
позволяващо
справки и услуги
свързани с
географските имена

Липса на:
регистър
на
географск
ите имена
и на
специализ
иран
софтуер за
управлени
ето му.
АГКК не
предоставя
справки и
услуги
свързани с
географск
ите имена

Създаден
електронен
регистър на
географските
имена; внедрен
специализиран
софтуер за
управлението
му; налично
интегрирано в
уеб портала на
АГКК
приложение,
позволяващо
справки и
услуги свързани
с географските
имена

12'2014

Усъвършенствана
подзаконова
нормативна уредба
по геодезия и
картография

Проект на
Наредба за
създаване,
обновяван
е,
поддържан
еи
приемане
на
цифрова
ЕТК В М
1:5 000 и

Действаща
Наредба за
създаване,
обновяване,
поддържане и
приемане на
цифрова ЕТК В
М 1:5 000 и М
1:10 000

М 1:10 000

8. Изграждане,
поддържане и
ползване на
инфраструктурата
на
пространствена
информация

Изпълнение на
директивите на
Европейския
съюз хармонизиране
на стандартите за
географска
информация и
метаданни

Закон за достъп
до
пространствени
данни

Приемане от
НС на Закон
за изменение
и допълнение
на ЗГК

12'2014

Приет и обнародван
ЗИД на ЗГК

Създаване на
единна база
данни и
метаданни за
масивите от
данни, обекти
на услугите,
предоставяни
от АГКК

12'2014

Създаване на
метаданни с цел
подобряване на
достъпа до данните,
съхранявани от
АГКК

Структура
на наредба
за ГММП
Структура
на наредба
за
нивелация
I и II клас
В процес
на
разработва
не проект
на ЗИД на
ЗГК
Анализ,
описание и
специфика
ция на
структурит
е от
геоданните
в АГКК и
на
масивите
от
метаданни

Действаща
наредба за
ГММП
Действаща
наредба за
нивелация I и II
клас
Приет и
обнародван ЗИД
на ЗГК

Създадени
метаданни за
масивите от
данни за две от
темите по
Приложения 1, 2
и 3 от ЗДПД

за тях.
Разработва
не на
приложни
схеми за
метаданни
те и
данните.

