
 
 

КН - Петнадесета процедура за 

неприсъствено приемане на решение -  IV.2021 г. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ОПЕРАЦИИ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 2014-2020 

І ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.  
Наименование на 

процедурата 

„Национална геопространствена платформа“ 

2.  
Приоритетна/и ос/и № и 

наименование 

Приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-

управление“ (ПО1) 

3.  
Инвестиционен 

приоритет № и 

наименование 

11i - Инвестиции в институционален капацитет и в 

ефикасността на публичните администрации и 

публичните услуги на национално, регионално и местно 

равнище с цел осъществяването на реформи и 

постигането на по-добро регулиране и добро 

управление 

4.  
Специфична/и цел/и № и 

наименование 

ПО1, Специфична цел 2: Увеличаване на достъпните за 

гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по 

електронен път 

5.  
Демаркация и 

допълняемост 

Неприложимо 

6.  
Срок за изпълнение на 

проекта 
2021- 2023 г. 

7.  Териториален обхват Република България 

8.  Вид на процедурата 

Процедура чрез директно предоставяне съгласно чл. 25, 

ал. 1, т. 2 от Закона за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

9.  Бюджет до (в лева) 4 200 000 лв. 

10.  Целеви групи 

 Държавна агенция „Електронно управление“;  

 Структури на държавната администрация; 

 Служители в държавната администрация; 

 Граждани; 

 Бизнес. 

11.  
Друго (добавя се при 

необходимост) 

По тази процедура не могат да бъдат финансирани 

проекти, които са били физически завършени или 

изцяло изпълнени преди подаване на формуляра за 

кандидатстване. 

ІІ СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1.  Цели на операцията 

 Въвеждане на единни стандарти и изисквания за 

унифицирано създаване и представяне на 

геопространствени данни в цифрова 

информационна среда; 

 Осигуряване на споделен свободен достъп до 

геопространствени данни и услуги, чрез 

разработване и внедряване на национална 
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1 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за 

определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета 
2 Допустимите разходи ще бъдат детайлно разписани в Насоките за кандидатстване 

геопространствена платформа; 

 Създаване на условия за споделяне и повторно 

използване на данни от администрацията, 

бизнеса и гражданското общество. 

2.  Допустими кандидати Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) 

3.  Допустими партньори Неприложимо 

4.  

Изисквания към 

кандидатите и 

партньорите (ако е 

приложимо) 

Наличие на административен капацитет за изпълнение 

на проектите, в съответствие с чл. 125, параграф 3, 

буква „г“ на Регламент (ЕС) № 1303/20131 

5.  
Примерни допустими 

дейности 

 Разработване на геопространствена референтна 

архитектура за оперативна съвместимост 

(ГРАОС) и план за нейното прилагане;  

 Разработване и внедряване на Национална 

геопространствена платформа; 

 Интеграция с други информационни системи, за 

осигуряване на автоматизиран обмен на данни; 

 Трансформация и хармонизация на 

съществуващи масиви от пространствени данни 

в съответствие с ГРАОС; 

 Изготвяне на проекти за изменение и допълнение 

на нормативната уредба във връзка с 

прилагането на ГРАОС и функционирането на 

Националната геопространствена платформа; 

 Обучения за служители на ДАЕУ и други 

администрации - първични администратори на 

пространствени данни за работа с платформата. 

6.  
Категории допустими 

разходи2 

 Разходи за услуги;  

 Разходи за нематериални активи; 

 Разходи за провеждане и участие в мероприятия; 

 Разходи за персонал; 

 Непреки разходи (разходи за организация и 

управление и разходи за информация и 

комуникация), съгласно Методологията за 

определяне на размерите на единна ставка за 

финансиране на дейности за организация и 

управление и информация и комуникация на 

проекти/финансови планове по Оперативна 

програма „Добро управление”, одобрена от 

Ръководителя на УО. 

7.  

Минимален размер на 

помощта (в лева) по 

отделните 

проекти/бюджетни 

 

Неприложимо 
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3 Кандидатът може да включи в проектното си предложение и други индикатори по ОПДУ, в случай че 

са приложими към конкретното проектно предложение. 

линии 

8.  

Максимален размер на 

помощта (в лева) по 

отделните 

проекти/бюджетни 

линии 

 

До размера на бюджета на процедурата 

9.  
Съфинансиране от 

страна на бенефициента 

(ако е приложимо) 

 

Неприложимо 

10.  
Друго (добавя се при 

необходимост) 

Всички проектни предложения и дейности в областта на 

електронното управление, информационните и 

комуникационни технологии по тази процедура 

подлежат на утвърждаване от председателя на ДАЕУ в 

съответствие с чл. 7в от Закона за електронното 

управление. 

ІІІ ИНДИКАТОРИ ПО ОПДУ, ОТНОСИМИ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА3 

 За изпълнение 

Създадена Национална геопространствена платформа 

Брой нормативни актове, за които са извършени оценки 

на въздействието 

ІV ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОЦЕДУРАТА 

Процедурата е насочена към разработването и внедряването на Национална 

геопространствена платформа, която ще действа като централен хъб за данни и ще 

осигурява споделен свободен достъп до геопространствени данни и услуги. 

Изпълнението й ще допринесе за постигането на Стратегическа цел 1: „Трансформиране 

на администрацията и публичните институции в цифрови“, Специфична цел 1.3. 

„Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на 

електронното управление“ от Актуализираната стратегия за развитие на електронното 

управление на Република България 2019-2023 г. 

Част от административните органи, лицата, осъществяващи публични функции и 

организациите, предоставящи обществени услуги са изградили и поддържат свои 

технологични средства и предприемат организационни мерки, като разходват съществен 

ресурс за събиране, обработка и използване на геопространствени данни, заедно с 

придружаващите ги атрибутни данни.  

Изграждането на национална платформа за обмен на геопространствени данни ще 

позволи достъп до налични масиви от данни,  създавани от различни субекти, в т.ч. 

държавни институции на централно и местно ниво, лица по чл. 1, ал. 2 на ЗЕУ, научни 

организации, бизнеса и гражданското общество. По този начин ще се спестят усилия и 

ресурси за създаване и съхраняване на вече съществуващи данни, като ще се осигури 

възможност за тяхното директно използване. Данните ще могат да се трансформират, 

съхраняват, визуализират в различни слоеве, филтрират, групират и агрегират по 

различни критерии. Сътрудничеството между собствениците на данните и техните 

потребители ще спомага създаването на общи проекти, свързани със създаване, 

споделяне и повторно използване на данни, с цел изготвяне на анализи, прогнози и 

последващи препоръки, които да са в полза на бизнеса и развитието на обществото като 

цяло. 

Предвижда се разработването и утвърждаването на Геопространствена референтна 
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архитектура за оперативна съвместимост (ГРАОС), която ще регламентира формата, 

способите и инструментите за унифицирано създаване и представяне на 

геопространствени данни в цифрова информационна среда. За целта ще бъде извършен 

анализ на нормативни, стратегически и технически документи на национално и 

европейско ниво в областта на геопространствените данни, както и на съществуващите 

информационни системи и технологични средства за създаване и обработка на 

пространствени данни в публичните органи, лица, осъществяващи публични функции и 

организации, предоставящи обществени услуги. 

Ще бъде изготвен План за прилагане на ГРАОС, включващ конкретни мерки за 

привеждане на геопространствените данни, описващите ги метаданни и свързаните с тях 

услуги в съответствие с ГРАОС. В плана ще бъдат описани поне 300 ключови масиви от 

пространствени данни, идентифицирани по време на анализа, които приоритетно следва 

да бъдат трансформирани и хармонизирани в съответствие с предложената референтна 

архитектура и стандарти. 

Платформата ще предоставя мрежови услуги, които съответстват на изискванията 

за качество, дефинирани в съответните стратегически и нормативни документи, както и 

общоприети на европейско и световно ниво технически документи, свързани с 

мрежовите услуги. Тя ще бъде интегрирана с Националния портал за пространствени 

данни (по Директива 2007/2/ЕО INSPIRE), Портала за отворени данни, хоризонталните 

системи на електронното управление и интеграционния слой на електронното 

управление. Ще се създадат интерфейси за извличане и визуализация на пространствени 

данни от различни източници. 

Платформата ще се достъпва чрез уеб базиран портал, на който ще се публикуват 

стратегически и нормативни документи, информация за важни национални и 

международни събития, съобщения и др., свързани с геопространствените данни. Най-

малко 50 ключови масиви от данни ще бъдат трансформирани, хармонизирани и 

визуализирани чрез платформата. 

Предвиждат се обучения за минимум 8 администратори на Националната 

геопространствена платформа от ДАЕУ и минимум 80 потребители - служители от 

първични администратори на пространствени данни, които по силата на нормативен акт 

събират, създават и разпространяват бази от пространствени данни. 

 


