
МЕЖДИННА КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

ПРОЕКТ  
 

“Надграждане на съществуващи информационни 
системи и развитиена  

е-услуги от АГКК за по-добро административно 
обслужване” 

 
финансиран по договор с ОПАК: 12-32-13 от 23.11.2012г. 

 
Виолета Коритарова  

ръководител на проекта  
 

 07.11.2013 г., хотел "Golden tulip – Business Hotel Varna"- зала "Дали",  

гр. Варна 



Дейност 1:  
 Надграждане на информационната система  за 

специализирани данни за охранителните зони “А” и “Б” и за 
обектите в имотите - публична държавна и общинска 

собственост на територията на Черноморското крайбрежие 
 

Очакван резултат:  

 
• Надграждане и внедряване на  информационната система за 

специализирани данни за Черноморското крайбрежие 
 
• Създаване на предпоставки за отразяване на зоните и 

обектите от  Черноморско крайбрежие 
 

• Създаване предпоставки за реализация на нови електронни 
административни услуги, обединяващи данни от 
кадастралната карта и зоните и обектите от Черноморско 
крайбрежие  



Дейност 2:  
Развитие на електронните административни услуги от  

Държавния геодезически, картографски и  
кадастрален фонд (Геокартфонд) 

 

Очакван резултат:  
 
• Електронен регистър и цифров архив на 

съществуващите геодезически, картографски и 
кадастрални материали и данни 
 

• Специализиран софтуер за управление на цифровия 
архив на Геокартфонда, интегриран към портала на 
АГКК за предоставяне на електронни услуги 

 
• Предоставяне на съвременни интерактивни начини за 

извеждане на пространствени и текстови данни 



Дейност 3:  
Създаване на Регистър на географските имена  

 

Очакван резултат:  

 
• Спецификация за структурата и съдържанието на базата 

данни географски имена  
 

• Информационна система за управление на цифровата база 
данни на географските имена, която да обезпечава 
регистриране, съхраняване, обновяване, поддържане и 
извличане на желана информация от базата данни 
 

• Разработено уеб-базирано приложение, интегрирано в 
портала на АГКК, позволяващо извършване на справки и 
услуги, свързани с географските наименования и атрибутите 
към тях. 



Дейност 4: 
Привеждане на наличните геоданни в АГКК съгласно 

изискванията на INSPIRE  

 

Очакван резултат  
 
• Програмна стратегия и пътна карта на АГКК за прилагане на 

Директива 2007/2/EО и ЗДПД 
 

• Технология и структура от метаданни за данните в АГКК 
 

• Списък на масивите от пространствени данни, както и масивите 
несъответстващи на INSPIRE, групирани по теми 

 
• Предложение за реализация на нови административни услуги за 

институции, свързани с ползването пространствените данни и 
пространствената инфраструктура чрез геопортали 



Целеви групи на проекта  

 
Администрации 

 

• АГКК & 28 регионални служби  

• Ведомства; Общини 

• Научни институти   

 

Граждани и бизнеса 

  

• Граждани; Нотариуси; Търговски банки;  

• Инвеститори; Геодезически фирми  



 
БЛАГОДАРЯ ЗА  

 
ВНИМАНИЕТО! 

 
 

инж.Виолета Коритарова  

ръководител на проекта  


