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ЗАКОН ЗА ГЕОДЕЗИЯТА И КАРТОГРАФИЯТА 

Глава първа 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на геодезическите и картографските дейности, основните принципи на организация на тези дейности независимо от тяхното предназначение, както и правата и задълженията на лицата, които осъществяват тези дейности.
(2) Законът не се прилага по отношение на дейности, свързани с научни изследвания, учебна и преподавателска работа, както и за дейностите в подземните минни обекти.
Чл. 2. Законът има за цел формиране на националната политика в областта геодезическите и картографските дейности, чрез:
1. създаване на единна и еднозначна геодезическа и картографска основа за територията на Република България;
2. осигуряване достоверността и качеството на продукцията от геодезическите и картографските дейности;
3. защита на обществените интереси в областта на геодезическата и картографската дейност и свързаните с тях информация, данни и продукция за територията на Република България;
4. осигуряване на взаимодействието и координацията между органите на изпълнителната власт по чл. 19 от Закона за администрацията, както и между тях и българските и чуждестранните физически и юридически лица при възлагане и изпълнение на геодезическите и картографските дейности;
5. осигури професионализъм и защита на трети лица при осъществяване на геодезическите и картографските дейности;
6. осигуряват необходимата геодезическа и картографска основа за : устройство на териториите, включително подземните комуникации и съоръженията към тях; транспорта и навигацията; водните ресурси; екологията и мероприятията по опазване и възпроизводство на околната среда; образованието, туризма и културата с тематични карти и атласи със специално предназначение, общогеографски карти, учебни карти и атласи, включително и археологични обекти; подземните минни и геологопроучвателни обекти; кадастъра и комасацията, включително концесионирането; охраната на граничната зона и граничната ивица; отбраната и сигурността на Република България.
Чл. 3. (1) Основни геодезически и картографски дейности за територията на страната са:
1. създаване, развитие и поддържане на Държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа;
2. създаване, обновяване и поддържане в цифров и графичен вид на държавните карти, издаването и разпространението им;
3. създаване, поддържане и организация на държавния геодезически и картографски фонд и геоинформационната система;
4. стандартизацията и регистрацията на географските имена на територията на Република България, транскрипцията на чуждите географски имена, транслитерация на българските географски имена на латиница и техния правопис и регистрация и създаване на информационна система за географските имена;
5. геодезично, топографско , картографско и хидрографско осигуряване на делимитацията, демаркацията и проверката на местоположението на линията на държавната граница на Република България, делимитацията на водните пространства и определянето на районите за полетна информация.
(2) Геодезическите и картографските дейности за територията на страната са и:
1. създаване, развитие и поддържане на геодезическа мрежа с местно предназначение;
2. създаване на карти за териториите по чл.7 от Закона за устройство на териториите, включително и на карти за подземните комуникации и съоръженията към тях;
3. извършване на проучвателни и проектантски работи за осъществяване на строителството;
4. прилагане (трасиране) на схемите и плановете за устройство на териториите съгласно чл.8отЗУТ;
5. изработване и прилагане на проектите за вертикално планиране;
6. мониторинг за движението на земната кора, включително физически обекти, съоръженията и инженерните работа върху, над и под земята;
7. изследване за деформации на физически обекти, съоръженията и инженерните работи върху, над и под земята в следствие на влиянието на комплекс от природни и техногенни фактори.
(3) Условията и редът за създаването, приемането, поддържането и ползването на материалите и данните по ал. 1, и 2, както и техническите изисквания към тях, се определят с наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството и органите на държавна власт и местното самоуправление осъществяващи тези дейности, въз основа на нормативните актове които ги регламентират и този закон.
Чл. 4. (1) Геодезическите и картографските дейности осигуряват необходимата геодезическа и картографска основа за:
1. устройство на териториите, включително подземните комуникации и съоръженията към тях;
2. екологията и мероприятията по опазване и възпроизводство на околната среда;
3. образованието, туризма и културата с тематични карти и атласи със специално предназначение, общогеографски карти, учебни карти и атласи, включително и археологични обекти;
4. транспорта и навигацията;
5. подземните минни и геологопроучвателни обекти;
6. кадастъра и комасацията, включително концесионирането;
7. водните ресурси;
8. охраната на граничната зона и граничната ивица;
9. отбраната и сигурността на Република България.
Чл. 5. (1) За осигуряване на еднозначността на геодезическите и картографските дейности и свързаните с тях информация, данни и продукция за територията на Република България се установяват:
1. референтна система;
2. държавна геодезическа система;
3. основна геодезическа мрежа;
4. единна височинна система;
5. единна проекция за дейностите по геодезия и картография;
6. номенклатура и разграфка за картните листове от всички мащаби.
(2) Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на отбраната, приема наредба за параметрите на системите, мрежата, проекцията, модела и номенклатурата по ал. 1.
Чл. 6. (1) За осигуряване на достоверността и качество-то на продукцията съответно работата от геодезическите и картографските дейности по чл. 3 се удостоверяват със сертификат, издаден от правоспособно лице регистрирано по този закон. При вписването в регистъра то получава идентификационен номер, който е постоянен за него.
(2) Сертификатът съдържа:
1. текста: "По изисквания, точност и качество отговаря на нормативните актове и техническата уредба по геодезия, фотограметрия и картография.";
2. име, презиме и фамилия и ЕГН на лицето по ал. 1;
3. идентификационният номер за правоспособност на лицето по този закон;
4. саморъчен подпис на правоспособното лице; датата на подписа.
(3) Съдържанието на сертификата по ал. 2 служи и за идентифициращ знак по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
(4) Форматът, мястото и начинът за удостоверяването със сертификат на продукцията от геодезическите и картографските дейности по чл.З, се уреждат с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласувана с ръководителите на заинтересованите ведомства. С наредбата се посочва и мястото на сертификата върху продукцията от геодезическите и картографските дейности по смисъла на ал. 3. предмет на авторско право по този закон.
Чл. 7. За осигуряване защитата на правата и законните интереси на българските и чуждестранни физически и юридическите лица и държавата :
1. геодезическите и картографските дейности по чл. 3, се изпълняват от геодезическо предприятие, регистрирано по този закон.
2. продукцията съответно работата получена в резултат от дейността на геодезическите предприятия по т. 1, се проверява от геодезически бюра, регистрирани по този закон;
3. дейността на лицата по т. 1 и 2 се контролира от органите на управление по този закон.
Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 8. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. провежда държавната политика в областта на геодезията, фотограметрията и картографията;
2. създава условия за осигуряване за територията на страната на геодезическа и картографска продукция, включително стандартизацията и регистрацията на географските имена на територията на Република България, транскрипцията на чуждите географски имена, транслитерация на българските географски имена на латиница и техния правопис и регистрация и създаване на информационна система за географските имена;
3. управлява държавния геодезически и картографски фонд, включително държавната геоинформационна система и свързаната с него геоинформационна система;
4. грижи се за осъществяването и защитата на авторските права на Република България върху авторските разработки, създадени по чл. 3;
5. методически ръководи, координира и контролира специализираната производствена дейност в областта на геодезията, фотограметрията и картографията; дейността на министерствата,   ведомствата,   общинските  и  областните  администрации  и геодезическите предприятия и бюра в областта на геодезията, фотограметрията и картографията независимо от нейното предназначение;
6. създава регистър на геодезическите бюра и определя със заповед реда за воденето му, съхраняването и издаването на документи въз основа на вписванията в регистъра.
7. организира и осъществява контакта и сътрудничество с държавни органи и с юридически лица с нестопанска цел в други държави, с Асоциация "EuroGeographics", както и с други международни организации и институции в областта на геодезията, фотограметрията и картографията.
Чл. 9. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството при осъществяване на правомощията си по този закон, се подпомага от главна дирекция "Геодезия и картография" и служби по "Геодезия и картография" в центровете на районите за планиране и териториален обхват, съгласно Законът за регионално развитие.
(2) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на главна дирекция 'Геодезия и картография" и служби по "Геодезия и картография" се определят с устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Към министъра на регионалното развитие и благоустройството се създава Съвет по геодезия и картография като постоянно действащ съвещателен орган, който:
1. разглежда и прави предложение за дейностите по чл. 3, т. 1, 2, 3 и 4;
2. изготвя предложение за параметрите на системите, мрежата, проекцията, модела и номенклатурата по чл,5, ал. 1;
3. предлага изработване и актуализация на техническите нормативни документи по този закон, както и разглежда изготвените нормативните актове и дава становища по тях.;
4. оказват методическа помощ и упражняват контрол по състоянието, съхраняването и използуването на материалите и данните на държавния геодезически и картографски фонд.
(4) Съставът на органа по ал. 3 се определя от министъра на регионалното развитие и благоустройството и включва представители на заинтересуваните министерства и ведомства.
(5) Към министъра на регионалното и регистрацията развитие и благоустройството се създава Съвет по стандартизация на географските имена, който е постоянно действащ орган по въпросите на:
1. стандартизацията и регистрацията на географските имена на територията на Република България
2. транслитерация на българските географски имена на латиница
3. транскрипцията и регистрацията на чуждите географски имена;
4. правописа на географските имена по т.2 и 3.
(6) Решенията на съвета по ал. 5 относно правописа и транскрипцията на географските имена, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството, са задължителни за всички ползватели в страната.
(7) Организацията на дейността на Съвета по стандартизация на географските имена се урежда с правилник, приет от Министерския съвет. Чл. 10. (1) Министърът на отбраната:
1. провежда политика в областта на геодезията и картографията за целите на отбраната на Република България;
2. осигурява геодезическа и картографска продукция за целите на отбраната и националното стопанство;
3. ръководи военните архиви в областта на геодезията и картографията;
4. осигурява геодезическа и картографска продукция за осигуряване на навигацията във въздушното и морското пространство;
5. определя редът за удостоверяването със сертификат на продукцията от геодезическите и картографските дейности за целите на отбраната. 
(2) Министъра на вътрешните работи:
1. осигурява геодезическа и картографска продукция за делимитацията на държавната граница, както и за охраната на граничната зона и граничната ивица;
2. управлява специализирания картографски фонд за материалите и данните по т. 1;
3. определя редът за удостоверяването със сертификат на продукцията от геодезическите и
картографските дейности за държавната граница, граничната зона и граничната ивица.
(3) Министърът на транспорта и съобщенията:
1. осигурява геодезическа и картографска продукция за осигуряване на навигацията във въздушното и морското пространство и в останалите области на транспорта;
2. управлява специализирания картографски фонд за осигуряване на навигацията и транспорта;
3. определя редът за удостоверяването със сертификат на продукцията от геодезическите и картографските дейности за осигуряване на навигацията във въздушното и морското пространство. 
(4) Министърът на околната среда и водите:
1. осигурява геодезическа и картографска продукция за дейностите които управлява;
2. създава и управлява специализирания картографски фонд;
3. определя редът за удостоверяването със сертификат на продукцията от геодезическите и картографските дейности.
(5) Другите централни органи на изпълнителната власт, областните управители и кметовете на общините в рамките на предоставената им компетентност:
1. осъществяват функции по координацията и възлагането на геодезическите и картографските дейности по чл. 3, ал. 2;
2. организират създаването и поддържането на специализирани картографски фондове, определени със закон. 
Глава трета
СДРУЖАВАНЕ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ, ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Раздел I
Сдружение на геодезистите
Чл. 11. (1) С цел да се осигури професионализъм и защита на обществения интерес, както и защита на трети лица в областта на геодезическата и картографската дейност по този закон, геодезистите се здружават в Геодезиска камара.
(2) Геодезическата камара, съгласно този закон и закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционно-то проектиране, е секция в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
(3) В Геодезическата камара членуват по право всички инженери по специалностите геодезия, фотограметрия, картография, земеустройство и маркшайдерство.
(4) Геодезическата камара, освен функциите си съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране изпълнява и:
1. регистрира правоспособните по този закон лица и им дава идентификационен номер;
2. съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството приема правила и критерии за работата на експертната комисия определяща компетентността, както и определи структура и съдържание на идентификационния номер, в съответствие с § 2, т. 25 от този закон;
3. издава, прекратява, подновява и отнема удостоверенията на правоспособните лица по т.1;
4. създава и води регистър на правоспособните по този закон лица;
5. регистрира геодезическите предприятия по този закон и им дава идентификационен номер;
6. съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството определя структура и съдържание на идентификационния номер на геодезическите предприятия, в съответствие с чл. 17, ал. 4 и § 2, т. 25 от този закон;
7. създава регистър и обнародва ежегодно до 30 януари в "Държавен вестник'* списък с геодезическите предприятия по този закон. В регистъра се вписват и възложителят за всеки сключен договор на геодезическото предприятие;
8. дава и отнема печатьт по чл. 17, ал. 8;
9. избира експертната комисия по т.2;
10. определя съдържанието и формата на единния печат на геодезическите предприятия, след
съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Раздел II
Правоспособни лица 
Чл. 12. (1) Правоспособно лице по този закон може да бъде дееспособно физическо лице:
1. коего е български гражданин;
2. има завършено висше образование по специалностите геодезия, фогограметрия, картография, земеустройство и маркшайдерство със степен "магистър" или "бакалавър";
3. с петгодишен стаж в областта на дейностите: геодезия, фотограметрия или картография;
4. не е осъждано за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода;
5. член е на Геодезическата камара.
(2) Правоспособного лице не може да бъде:
1. народен представител, министър, кмет или общински съветник;
2. държавен служител.
Чл. 13. (1) Кандидатът подава заявление до председателя на управителния съвет на Геодезическата камара за вписване в регистъра по чл. 11, ал. 4, т. 4 и за издаване или подновяване на удостоверение за правоспособност. В заявлението се посочва обхватът в областта на геодезията и картографията по § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби, за който се иска удостоверение за правоспособност.
(2) Към заявлението се прилагат и:
1. данни за ЕГН и постоянният адрес;
2. копия от дипломите за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър;
3. документ, удостоверяващ членството му в Камарата;
4. две препоръки от работодател-изпълнител или възложител на дейности по смисъла на този закон, за лицата завършили различни от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) учебни заведения, включително и завършилите специалността земеустройство в УАСГ, за посочените обстоятелства във втория абзац на ал. 1 . (3) Експертна комисия, избрана на общо събрание, в състав председател, секретар и трима членове от камарата, както и по един представител на министерството на регионалното развитие и благоустройството, на министерството на отбраната, на министерството на вътрешните работа, на министерството на водите, на министерството на земеделието и гооите и на министерството на
транспорта и съобщенията, проверява наличието на условията по чл. 12, определи диапазона на компетентност и дава предложенията за вписване в регистъра и за издаване на удостоверение за правоспособност.
(5) Вписването в регистъра по чл. 11, ал. 4, т. 3 се извършва в едноседмичен срок от положителното решение на експертната комисия.
(6) Удостоверението за правоспособност съдържа: трите имена, постоянния адрес, ЕГН на правоспособното лице, идентификационен номер от регистъра по чл. 11, ал. 4., т. 4 и се подписва от председателя на управителния съвет на Геодезическата камара.
Чл. 14. (1) Възможността да се извършват дейности по този закон се придобива от момента на вписване в регистъра по чл. 11, ал. 4, т. 5, при спазването на изискванията на чл.7, ал.2.
(2) Регистърът на правоспособните лица по този закон, е публичен.
Чл. 15. (1) Когато не са налице законните условия, комисията по чл. 13, ал. 4 отказва вписването на кандидата в регистъра. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред контролната комисия на Геодезическата камара.
(2) Решението, с което се отхвърля жалбата по вторият абзац на ал. 1, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното производство.
Чл. 16. (1) Удостоверението за правоспособност се отнема и лицето се заличава от регистъра:
1. при смърт;
2. при загубване на българското гражданство;
3. по собствено желание;
4. при възникване на обстоятелства, изброени в чл. 12, ал. 2;
5. при осъждане за умишлени престъпления от общ характер на лишаване от свобода;
6. когато правоспособното лице наруши задълженията си произтичащи от този закон;
7. когато правоспособното лице е представило продукт, съответно работа по този закон, която не отговаря на изискванията, точността и качеството, записани в сертификата.
8. когато правоспособното лице не е защитило класифицираната информация по този закон, както и представляващата служебна или индустриална тайна, която му е станала известна във връзка с осъществяване на възложената му дейност, ако не подлежи на друго по-тежко наказание.
(2) Решението се взема от управителният съвет на Геодезическата камара. Срещу решението може да се подаде жалба, по която се произнася контролната комисия на Геодезическата камара.
(3) Решението, с което се отхвърля жалбата по вторият абзац на ал.2, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното производство.
(4) Ако са налице причини по чл. 1, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 правоспособного лице, трябва да информира за гова Геодезическага камара.
(5) Лице, което е било заличено от регистъра на правоспособните лица по причини посочени в чл. 1, ал. 1, т. 2, 3 и 4, могат да бъде вписан по реда на чл. 13 в регистъра на правоспособните лица, ако отговарят на условията на чл. 12. Лице заличено от регистъра на правоспособните лица по причини посочени в чл. 1, ал. 1, г. 5, 6, 7 и 8, след като изтече срокът на наложената му наказателна или дисциплинарна мярка, могат да бъде вписан по реда на чл. 13 в регистъра на правоспособните лица, ако отговарят на условията на чл. 12.
(6) На възстановените лица по реда на вгория абзац на ал.5, допуснали повторно обстоятелства посочени в чл. 1, ал. 1, т. 6, 7 и 8, удостоверението за правоспособност се отнема и лицето се заличава от регистьра за винаги.
(7) Списъкът на лицата по ал. 5, се обнародва ежегодно до 30 януари в "Държавен вестник".
Раздел Ш
Геодезически предприятия
Чл. 17. (1) Геодезически предприятия по чл.8, т. 1 могат да бъдат лица, които:
1. са търговци по смисъла на Търговския закон;
2. не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. имат предмет на дейност по този закон;
4. едноличният търговец или един от членовете на органа на управление на юридическото лице са вписани в регистъра на правоспособните лица по чл. 11. ал.4. т. 5 или разполагат с наети по трудово или друго правоотношение поне едно правоспособно по този закон лице, вписано в регистъра по чл. 11, ал. 4, т. 5.
(2) Чуждестранните юридически лица или техни клонове могат да се впишат в регистъра на геодезическите предприятия, ако:
1. са вписани в съдебните или данъчните регистри;
2. разполагат с наети по трудово или друго правоотношение поне с едно правоспособно по този закон лице, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл. 11, ал.4, т. 5.
(3) Кандидатът подава заявление до председателя на управителния съвет на Геодезическата камара за вписване в регистъра по чл. 11, ал.4, т. 7, получаване на идентификационен номер издаване на удостоверение за това вписване и получаване на печат. В заявлението се посочва обхватът в областта на геодезията и картографията в съответствие с чл.8, т. 1 и § 2, т. 25 от този закон, както и отговорното правоспособно лице. Към заявлението се прилагат и:
1. заверено копие от решението за съдебната или данъчна регистрация на юридическото лице или на едноличния търговец;
2. удостоверение за актуалното състояние на юридическото лице или на едноличния търговец;
3. удостоверението за правоспособност на едноличния търговец или член на органа на управление на юридическото лице, което ще упражнява ръководство и контрол на дейността на предприятието по този закон - отговорно правоспособно лице. В случай, че едноличния търговец или член на органа на управление на юридическото лице нямат правоспособност, представят удостоверението на правоспособното физическо лице по трудов договор, което ще изпълнява тези функции - отговорно правоспособно лице.
(4) Вписването в регистъра по чл. 11, ал.4, т.7 се извършва в едноседмичен срок от положителното решение на управителния съвет. В регистъра се вписват:
1. името на предприятието и постоянния адрес;
2. идентификационен номер на предприятието;
3. идентификационен номер на отговорното правоспособно лице в съответствие с чл.13, ал.4;
4. имена на възложителите и постоянният им адрес за всяка една поръчка.
(5) Регистърът на правоспособните лица по този закон, е публичен и се обнародва ежегодно до 30 януари в "Държавен вестник".
(6) Удостоверението за регистрация съдържа: името на предприятието, постоянния адрес, идентификационен номер от регистъра по чл. 11, ал.4., т.7 и се подписва от председателя на управителния съвет на Геодезическата камара.
(7) Удостоверението и печата на предприятието се получава при представяне на валиден документ за самоличност и след заплащане стойността на материалите и услугата.
(8) Печатът на предприятието е единният печат на геодезическите предприятия с отразен в него идентификационният номер на предприятието. Съдържанието и формата на единния печат на геодезическите предприятия се определя от Геодезическата камара след съгласуване с министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 18. (1) Възможността геодезическото предприе да извършват дейности по този закон се придобива от момента на:
1. получаване удостоверението за регистрация и печата на предприятието;
2. предприятието има или е назначило за всеки свой продукт съответно работа от предмета на поръчката, правоспособно лице по този закон.
(2) Печатът на геодезическото предприятие може да се използва, само заедно със
сертификата на лице по ал. 1, т.2.
Чл. 19. (1) Когато не са налице законните условия, както и в случаи, че отговорното правоспособно лице е посочено и в друго предприятие, управителният съвет отказва вписването-на кандидата в регистъра. Отказът се съобщава писмено на кандидата, който в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред контролният съвет.
(2) Решението, с което се отхвърля жалбата по ал. 1, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното производство.
Чл. 20. (1) Удостоверението и печата на предприятието се отнемат и предприятието се заличава от регистъра:
1. при промяна на обстоятелства. избооени в чл. 17. ал. 1 и 2:
2. когато едноличният търговец или някой от членовете на органа на управление на българските и чуждестранни юридическото лице, както и ако правоспособните по тоз№ закон лица наети от тях по трудово или друго правоотношение не са защитили класифицираната информация по този закон, както и представляващата служебна или търговска, технологична и индустриална тайна, която им е станала известна във връзка с осъществяване на възложената им дейност;
3. когато не изпълнява задълженията си произтичащи от този закон.
(2) Решението се взема от управителният съвет на Геодезическата камара. Срещу решението може да се подаде жалба, по която се произнася контролната комисия на Геодезическата камара.. Решението, с което се отхвърля жалбата по вторият абзац на настоящата алинея, подлежи на. обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното) производство.
(3) Едноличните търговци и юридическите лица са задължени при промяна на обстоятелства,, изброени в ал. 1, т. 1. своевременно да уведомят председателят на Геодезическата камара.
(4) Председателят на Геодезическата камара в тридневен срок уведомява възложителя за1 обстоятелството по ал.1.
(5) Предприятие, което е било заличено от регистъра на геодезическите предприятия по> причини посочени в ал. 1, т. 1, може да бъде вписано по реда на чл. 18.
(6) Предприятие заличено от регистъра по причини посочени в ал.1, т.2 и 3, след като изтече;
срокът на наложената му дисциплинарна мярка, може да бъде вписан по реда на чл. 18.
(7) На възстановените предприятия по реда на ал.б, допуснали повторно обстоятелства посочени в ал.1, т.2 и 3, удостоверението и печатът се отнема и предприятието се заличава от' регистъра за винаги. Решението на управителния съвет на Геодезическата камара по предходният абзац не подлежи на обжалване.
Глава четвърта
ДЪРЖАВЕН ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И КАРТОГРАФСКИ ФОНД
И ГЕОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА
Чл. 21. (1) Геодезическите, топографските, картографските, хидрографските, магнитните, гравиметричните материали и данни, както и тези от въздушни, земни и космически снимки и фотограметрични материали, в цифров вид и графичен вид, образуват Държавния геодезически и картографски фонд, наричан по-нататък "фонда". Информацията от материалите и данните на фонда, служат за основа на държавната геоинформационна система.
(2) Условията и редът за създаване, съдържание и поддържане на Държавния геодезически и картографски фонд, на специализирани картографски фондове към ведомствата и общините и на геоинформационната система се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. С наредбата се определят и материали и данни по ал. 1 представляващи държавна тайна съгласно т. 18 от приложение №1 към чл.25 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ).
(3) Средствата за съхраняване на материалите, за създаване, поддържане и управление на фонда се осигуряват от държавния бюджет, дарения и от собствени приходи.
Чл. 22. (1) Държавният геодезически и картографски фонд е частна държавна собственост.
(2) Държавните юридически лица с писмено искане получават копия на картографски и топографски материали, като заплащат само стойността на услугата за подбора на материалите и на копирната услуга.
(3) Другите клиента с писмено заявление и срещу заплащане на такса, съгласно Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа №14), могат да получават копия на картографски и топографски материали и данни от фонда. Тези материали и данни не могат да се преиздават, разпространяват или да служат за изграждане на собствени бази от данни и информационни системи.
Чл. 23. (1) Фондът е длъжно да осигури на всички заинтересовани лица използване на данни от базите геодезични данни за комерсиални цели при еднакви условия. Използване на данни за комерсиални цели е всяко използване с цел печалба.
(2) Лицата по ал.1 в писмено заявление посочват необходимите им материали и данни от фонда и от базата данни на геоинформационната система.
(3) С лице, което е заинтересовано от използването на данни от базите геодезични данни за комерсиални цели, фондът сключва писмен договор, в който определя обсега на данните, целта на използването им и размера на заплащането, диференцирано определено в зависимост от финансовата изгода.
Чл. 24. Информацията, материалите и данните предоставени по реда на чл.23, могат да се ползват само за нуждите, за които са предоставени. Те не могат да се тиражират, разпространяват или да служат за изграждане на собствени бази от данни и информационни системи.
Чл. 25. Българските и чуждестранните физически и юридически лица, притежаващи геодезически и картографски материали, могат да предоставят оригиналите или копия от тях на Фонда чрез дарение, завещание или покупка от техните създатели или от лицата, които са ги придобили.
Глава пета
ФИНАНСИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И
КАРТОГРАФСКИ ДЕЙНОСТИ
Раздел I
Финансиране
Чл. 27. (1) Основните геодезически и картографски дейности се финансират от републиканския бюджет.
(2) Геодезическите и картографските дейности по чл.З, ал.1 се финансират целево от републиканския бюджет.
(3) Със средства от бюджета на министерствата, общините, ведомствата и организациите се финансират геодезически и картографски дейности, които те управляват и осъществяват.
(4) Със средства на българските и чуждестранните граждани и юридически лица се финансират геодезически и картографски дейности, осъществявани за техни нужди.
(5) Финансирането се извършва съгласно действащото законодателство.
Раздел II
Възлагане
Чл. 28. (1) Геодезическите и картографските дейности се възлагат:
1. по чл.З, ал.1, т-1, 2, 3 и 4 от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
2. по чл.З, ал.1, т.5 от министъра на вътрешните работа;
3. по чл.З, ал.2 от компетентните органи в рамките на техните правомощия;
4. за отбраната и сигурността на страната от министъра на отбраната.
(2) Възлагането по ал. 1 се извършва съгласно действащото законодателство.
(3) Авторските права върху материалите и данните по чл.З, ал.1, и ал.2, т. 1 и 2 получени по реда на ал. 1, със създаването на авторската разработка се прехвърлят на Република България. Тези материали и данни се предават във Фонда.
Чл. 29. (1) Българските и чуждестранните граждани и юридически лица могат да възлагат на геодезическо предприятие или да изпълняват по условията на този закон, за свои нужди, извършването на геодезически и картографски дейности за територии, за които фондът няма необходимите актуални информация или данни.
(2) Геодезически и картографски дейности, възложени или изпълнени по реда на ал. 1, се извършват върху територии, определени съобразно документите на заинтересувани собственици и изискванията на този закон.
(3) Лицата по ал. 1, писмено уведомяват министьра на регионалното развитие и благоустройството за обхвата, съдържанието и времетраенето на изпълняваните или възлаганите от тях дейности по този закон. В писмото се посочва и дата за започване работата на приемателната комисия, както и своите представители в нея.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството в рамките на посоченото времетраене съгласно ал.З и не по късно от десет дни преди дата за започване работата на приемателната комисия, писмено уведомява лицата по ал. 1 за назначаването на комисия и нейният състав.
(5) Копия от материалите и данните със сертификат, получени по реда на ал.1 и ал.2 се предават във Фонда по реда на чл.25.
(6) Материалите и данните получени по реда на ал. 1 са обект на авторско права по смисъла на ЗАПСП.
(7) Авторските права върху материалите и данните по чл.З, ал.1, и ал.2, т.1 и 2 получени пес реда на ал. 1, още със създаването на авторската разработка се прехвърлят на Република България[ Тези материали и данни се предават във Фонда.
Чл. 30. (1) Възложителите на геодезически и картографски дейности:
1. сключват договор за изпълнение на поръчката, само с геодезическо предприятие отговарящо на условията по чл.18. В договора задължително се вписва w идентификационните номера на геодезическото предприятие и отговорните правоспособни лица за продуктите съответно работа, предмет на поръчката;
2. сключват договор за контрол по изпълнение на продукта съответно работата, с геодезическо бюро регистрирано по този закон. В договора задължително се вписва № идентификационните номера на геодезическото бюро и правоспособни лица отговарящи за продуктите съответно работа, предмет на поръчката. Контролът се извършва по ред и условия определени с този закон.;
3. в три дневен срок от датата на договора уведомяват писмено съответните областни управители и кметове на общини за начало-то и времетраенето на работите, както и зга лицата по т. 1 и 2;
4. в едноседмичен срок от датата на договора уведомяват писмено председателят на Геодезическата камара за началото и времетраенето на работите, както и за лицето по> т.1. Уведомлението по първия абзац е основание за вписването на възложителя bi регистъра по чл. 11, ал.4, т.7.
5. в едноседмичен срок от датата на договора уведомяват писмено органът по чл.З за лицето по т.2. Уведомлението по първия абзац е основание за вписването на възложителя в регистъра по чл.8, ал.1, т.б.
(2) Възложителите, могат едностранно да прекратят договора по ал. 1, т. 1 в срока на договора! при следните обстоятелства:
1. геодезическото предприятие е отписано от регистъра по чл.11, ал.4, т.7 по причини! посочени в чл.20, ал.1, т.1;
2. геодезическото предприятие подмени отговорното правоспособно лице записано bi договора, по причини различни от посочените в чл. 16, ал. 1.
(3) За обстоятелството по ал.2, възложителите незабавно уведомяват председателят на Геодезическата камара.
(4) Възложителите, могат едностранно да прекратят договора по ал. 1, т.2 в срока на договора1 при следните обстоятелства:
1. геодезическото бюро е отписано от регистъра по чл.8, ал.1, т.б по причини посочени bi чл.20, ал.1,т.1;
2. геодезическото бюро подмени отговорното правоспособно лице записано в договора, по» причини различни от посочените в чл.1б, ал.1;
3. органът на управление или членовете на органа на управление на геодезическото бюро, както и наетите от тях правоспособни лица, по трудово или друго правоотношение работят в геодезическото предприятие изпълнител на поръчката, както и когато са. свързани с него лица по смисъла на Търговския закон.
(5) За обстоятелсгвого по ал.4, възложителите незабавно уведомяват органът по чл.8.
(6) Възложителите извършват окончателно разплащане по сключения договор след приемане на геодезическата и картографската продукция по реда на този закон.
(7) Възложителите по чл.28, ал.1, т.1, 2 и 3 предават в геодезическия и картографския фонд копие на геодезическата и картографската продукция със сертификат. 
Раздел  III 
Изпълнители 
Чл. 31. Изпълнителите на геодезически и картографски дейности по този закон са длъжни: -
1. да предават в геодезическия и картографския фонд копие от материалите и данните за новосъздадените станции и точки от Държавнага геодезическа система и основната геодезическа мрежа със сертификат;
2. да съобщава за направени промени и открити грешки в Държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа;
3. да предава резултатите със сертификат за точността от геодезическите измервания и данните за определяне на станциите и точките от Държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа;
4. връщат в геодезическия и картографския фонд предоставените по реда на чл.23 информация и данни. 
Глава шеста
ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ И ДО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 Чл. 32. Областните управители и кметовете на общини:
1. оказват необходимото съдействие на лицата, на които е възложено по реда на този закон да извършват, съответно да проверяват и контролират, геодезически и картографски работи;
2. съобщават за предстоящо извършване, времетраенето и обхвата на геодезически и картографски работи; съобщението се прави с обявление, поставено на видно място в съответната община и кметство, и се съобщава на населението по подходящ начин;
3. предоставят достъп или ползване на документа, необходими за пряката работа на лицата, на които е възложено по реда на този закон да извършват, съответно да проверяват и контролират, геодезически и картографски работи. В случаите когато тези документа представляват служебна или индустриална тайна, се предоставят само на отговорното правоспособното лице което ще серфитицира, проверява или контролира геодезическата и картографската продукция съответно работа.
Чл. 33. (1) Собственик, съответно ползвател или обитател, на недвижим имот:
1. осигурява достъп в недвижимия имот на лицата. на които е възложено по реда на този закон да извършват, съответно да проверяват и контролират, геодезически и картографски работи;
2. при поискване от отговорното правоспособно по този закон лице представя конструктивната част от строителните книжа на сградата и документи за собственост на земята, когато недвижимият имот попада в съдържанието на картографската работа.
(2) Собствениците и ползвателите имат право на обезщетение за вредите, причинени при изпълнение на работите по ал.1.
(3) Размерът на обезщетението се определя по споразумение или по общия исков ред.
Чл. 34. За достъп до документи и имоти, свързани с отбраната и сигурността на страната, е необходимо разрешение от органите по чл.10, ал.1, 2 и 3.
Чл. 35. (1) Лицата, които извършват геодезически, картографски и контролни дейности, както и проверки по този закон, имат право да преминават през чужди поземлени имоти. Те са длъжни да опазват земята, оградите, съоръженията, оградите, подобренията, насажденията и движимите вещи в имота.
(2) При нанесени вреди се дължи обезщетение съгласно чл.ЗЗ, ал.2 и 3.
Глава седма
СТАНЦИИ И ТОЧКИ ОТ ДЪРЖАВНАТА ГЕОДЕЗИЧЕСКА СИСТЕМА И
ОСНОВНИТЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ.
Чл. 36. (1) Държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа са база за топографските и кадастралните карти и за геодезическите измервания в сферата на всички стопански дейности.
(2) Станциите и точките от Държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа са публична държавна собственост.
(3) Създаването и поддържането на станциите и точките от Държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа се извършват от правоспособни по този закон лица.
Чл. 37. (1) Станциите и точките от Държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа се изграждат в недвижими имоти публична държавна собственост.
(2) В изключителни случаи се допуска станциите и точките от Държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа да се изграждат в недвижими имоти извън тези по ал. 1.
(3) Отчуждаването на части от имоти по ал.2 и обезщетяването на собствениците се извършват по реда на Закона за държавната собственост.
Чл. 38. (1) Гражданите и юридическите лица са задължени да опазват станциите и точките от Държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа.
(2) Печатът- на геодезическото бюро (предприятие) може да се използва, само заедно със сертификата на лицето по 41. ал.З, т.4.
(3) Сертификатът за извършените проверки, съдържа:
1. текста: "По изисквания, точност и качество отговаря на нормативните актове и техническата уредба по геодезия, фотограметрия и картография.";
2. име, презиме и фамилия и ЕГН на отговорното лицето по този закон;
3. идентификационният номер за правоспособност на лицето по т.2;
4. идентификационните номера на лицата извършили проверка на продукта съответно работата на изпълнителя в диапазона на своята компетентност;
5. саморъчен подпис на отговорното правоспособното лице; датата на подписа. (4) Формати, мястото и начинът за удостоверяването със сертификат по ал.З, се уреждат с наредба по чл.б, ал.4.
Чл. 43. Геодезическото бюро не може да изпълнява контрол, когато:
1. органът на управление или членовете на органа на управление на геодезическото бюро, както и наетите от тях правоспособни лица, по трудово работят в геодезическото предприятие изпълнител на поръчката, както и когато са свързани с него лица по смисъла на Търговския закон;
2. геодезическото бюро или лица от състава му в по-ранен етап са били изпълнители на поръчката или на част от нея, осъществена по този закон.
Чл. 44. (1) Когато не са налице законните условия, министъра на регионалното развитие и благоустройство-то или упълномощеното от него лице отказва вписването на кандидата в регистъра. Отказът се съобщава писмено на кандидата, кой-то в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалва отказа пред министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощеното от него лице.
(2) Решението, с което се отхвърля жалбата по ал. 1, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното производство.
Чл. 45. (1) Удостоверението на бюрото се отнемат и бюрото се заличава от регистъра:
1. е отписано от регистъра на геодезическите предприятия;
2. когато едноличният търговец или някой от членовете на органа на управление на българските и чуждестранни юридическото лице, както и ако правоспособните по този закон лица наети от тях по трудово правоотношение не са защитили класифицираната информация по този закон, както и представляващата служебна или индустриална тайна, която им е станала известна във връзка с осъществяване на възложената им дейност;
3. когато не изпълнява задълженията си произтичащи от този закон.
(2) Решението се взема от министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощеното от него лице. Срещу решението може да се подаде жалба, по която се произнася министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощеното от него лице. Решението, с което се отхвърля жалбата по вторият абзац на настоящата алинея, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното производство.
(3) Едноличните търговци и юридическите лица са задължени при промяна на обстоятелството, изброени в чл.17, ал.1 и 2, своевременно да уведомят министъра на регионалното развитие и благоустройството или упълномощеното от него лице.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощеното от него лице в тридневен срок уведомява възложителя за обстоятелството по ал.2.
(5) Бюро отписано от регистъра по чл.8, ал.1, т.6, коего е възстановено в регисгъра на геодезическите предприятия по реда на чл.20, ал.5, може да бъде вписан по реда на чл.41, ал.З.
(6) Бюро отписано ог регистъра по чл.8, ал.1, т.6, за обстоятелсгва по ал.1, г.2 и 3, удостоверението се отнема и бюрого се заличава ог регисгъра за винаги. Решениего на министърът на регионалното развитие и благоустройсгвого или упълномощеното ог него лице по предходния абзац не подлежи на обжалване. Обстоягелсгвого по първия абзац е основание за решение на управителния съвет на Геодезическата камара по смисъла на чл.20, ал.7.
(7) Министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощеното от него лице в тридневен срок уведомява председателят на Геодезическага камара за обстоятелствого по ал,6.
Раздел II
Контрол
Чл. 46. (1) Административният контрол на геодезическите и картографските дейности се;
организира и осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез;
Главна дирекция "Геодезия и картография.
(2) На административен контрол подлежат:
1. геодезическата и картографска продукция независимо от нейното предназначение;
2. предаването на материалите, резултатите и копия на продукцията в Държавния е геодезически и картографски фонд, предвидени в чл. 25 и 31;
3. възложителите по чл.28, ал1, т.1 и 3 - относно предвидените условия за извършване на дейностите по този закон;
4. агенцията по кадастър - относно предвидените условия за извършване на дейностите пои този закон;
5. геодезическите предприятия и бюра - относно предвидените условия за извършване на дейностите по този закон и ЗКИР;
6. правоспособните лица - относно задълженията им по този закон и ЗКИР. 
(3) Министърът на регионалното развитие и благоустройството по предложение на. директорът на Главна дирекция "Геодезия и картография със заповед отменя:
1. незаконосъобразно извършени вписвания в регистьра по чл.8, ал.1, т.б и чл.11, ал.1, т.4 и т.7;
2. сертификати, издадени в нарушение на този закон;
3. решения на приемателни комисии, приети в нарушения на този закон.
(4) Заповедта се издава въз основа на констативен акт, съставен от определени от органа по ал. 3 длъжностни лица.
Раздел Ш
ПРИЕМАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА
Чл. 47. (1) Приемането на геодезическата и картографската продукция се извършва от комисия, назначена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, за дейностите, които той осъществява по този закон.
(2) Комисията по ал. 1 се състои най-малко от трима членове, които са държавни служители, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в областта на геодезията и картографията. Комисията се председателства от представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството. В комисията могат да участват и други експерти съобразно заповедта на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(3) Комисията по ал. 1 приема и геодезическата и картографската продукция, възложена по реда на чл.29. За назначаването и работата на комисията, лицата по чл.29 заплащат таксата, определена в Тарифа №14.
Чл. 48. (1) За приемането на геодезическата и картографската продукция, възложена от компетентните органи в техните правомощия по чл. 3, възложителят назначава комисия и определя нейния председател.
(2) В комисията по ал.1 участва представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Чл. 49. (1) Пред комисията по чл.47 и 48 се представят:
1. изработена геодезическа и картографска продукция;
2. сертификат на продукцията;
3. протокол от извършена проверка;
4. документ от геодезическия и картографския фонд за върнати информация и данни, предоставени по реда на чл.23.
5. копие на продукцията със сертификат, заверено от изпълнителя и предназначено за геодезическия и картографския фонд.
(2) Материалите и документите по ал. 1 се представят от правоспособно по този закон лице.
(3) Материалите и документите по ал. 1, т. 5 се представят във вид и обем съобразно изискванията на Наредбата по чл.21, ал.2.
Чл.50. Възнагражденията на членовете на комисията по чл.38 и 39 и всички разходи, свързани с дейността и, са за сметка на възложителя.
Чл. 51. Условията, редът и изискванията за контрол, проверки и приемане по тази глава се определят в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Глава девета АДМИНИСТРАТИВОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 52. (1) Който извършва дейности по този закон без удостоверение за правоспособност в случаите, когато се изисква такова, се наказва с глоба от 5 000 до 15 000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или от физическо лице -търговец, се налага имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв.
(3) При повторно извършено нарушение глобите и имуществените санкции са в двоен размер.
Чл. 53. (1) Който самоволно премести, повреди, разруши станция или точка от Държавната геодезическа система и от основната геодезическа мрежа или наруши режима на ползване, установен за сервитутна зона, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., ако по друг закон не подлежи на по-тежко наказание.
(2) При повторно извършено нарушение глобата е в двоен размер на глобата по ал.1.
(3) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или от физическо лице -търговец, се налага имуществена санкция от 3000 до 10 000 лв.
Чл. 54. Който препятства или пречи на лицата, които извършват преки геодезически, картографски и контролни работа по този закон, ако това не представлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 200 лв.
Чл. 55. Който не изпълни задълженията по чл.23 и 31 или не спази предвидения за това срок, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв.
Чл. 56. (1) Който предава или представя продукция по чл. 25 и 40 без сертификат, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. (2) Който преиздава или разпространява информация, данни и материали, получени или предоставени по реда на чл. 16 и 17, и който изгражда бази от данни въз основа на тях, ако това не представлява престъпление, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.
(3) Когато нарушенията, посочени в ал. 2, са извършени от юридическо лице или от физическо лице - търговец, се налага имуществена санкция в троен размер на санкцията по ал. 2.
(4) При повторно извършено нарушение глобите по ал. 1 и 2 и имуществените санкции по ал.З са в петорен размер.
Чл. 57. Длъжностно лице, което приеме продукция или материали в нарушение на изискванията на чл. 40, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.
Чл. 58. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(2) Наказателните постановления се издават от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице.
Чл. 59. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Проектите на нормативни актове, които се изготвят от заинтересувани министерства и ведомства, се съгласуват с министъра на регионалното развитие и благоустройството в частта им, засягаща геодезически и картографски дейности по този закон.
§ 2. Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за необходимата за страната точност на всеки продукт, съответно работа, получен в резултат от геодезически и картографски дейности по чл.З от този закон.
§ 3. По смисъла на този закон:
1. "Геодезия" е управленската, техническата и производствената дейност за определяне на координатите на точки от земната повърхност и тяхното изменение във времето, методите и измерванията за изобразяване на земната повърхност. за определяне фигурата, размерите и гравитационного поле на Земята, за проучване, за проектиране, за строителство и благоустройство, за експлоатация на инженерии съоръжения;
2. "Картография” е управленската, техническата и производствената дейност за изобразяване и изследване на обектите и явленията в природата и обществото с помощта на умалени пространствени модели и условии изображения и тяхното изменение във времето;
3. "Геодезист" е специалист с висше образование и диплома по геодезия, фотограметрия, картография, земеустройство и маркшайдерство;
4. "Отговорното правоспособно лице" са български граждани, завършили висше образование в Геодезическия факултет при Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) или учебно заведение различно от УАСГ и притежават документ от УАСГ за призната квалификация Инженер-геодезист, с образователна степен "магистьр" или "бакалавър". Това са професионални лица с техническа квалификация и техническо умение да прилагат на практика науката за измервания; да събират и оценяват земна и географски свързана информация; да използват тази информация за целите на планирането и осъществяването на ефикасно администриране на земята, морето и съоръженията, свързани с тях;
5. "Референтна система" е съвкупността от физически и геометрически величини, конвенции и теории, предназначена за дефиниране на отправно начало за определяне на пространственото положение и силата на тежестта в точки на Земята и пространството около нея.
6. "Държавна геодезическа система" е референтната система на територията на Република България, материализ Ирана посредством съвкупност от точки, определени в Европейската референтна система;
7. "Европейска референтна система" (EUREF) е общоевропейската референтна система, която се материализира на територията на континента Европа, от едноименните пространствена, височинна и гравиметрична мрежа и в изпълнение на резолюциите на Международния съюз по геодезия и геофизика;
8. "Основна геодезическа мрежа" са пространствено определените основни геодезически точки, от които се извършва измерване, трасиране, заснемане и които служат за картографиране;
9. "Основни геодезически точки" и "точки от основната геодезическа мрежа" са точките от:
а) държавната астрономо-геодезическа мрежа и геодезическите мрежи с местно предназначение;
б) държавната нивелачна мрежа;
в) държавната гравиметрична мрежа;
г) държавната GPS- мрежа.
10. "GPS"(Global Positioning System) e глобалната навигационна и позиционираща система за определяне на време и координата в тримерното пространство чрез радиотехнически наблюдения и обработка на информация, получена от изкуствени спътници на Земята;
11. "Единна височинна система" е височинната система, която се реализира на територията на Република България, посредством геодезически точки от Европейската височинна система;
12. "Проекция" е математическата основа, съобразена с меридианите и паралелите на Земяга, която служи за пренасяне на картографското изображение на земната повърхност в равнината на картата.
13; "Карта" е условно изображение, като резултатът от геодезически, фотограметрични и картографски дейности, които съдържа ситуационните и релефните елементи на земната повърхност, естествените и изкуствените форми, хидрографията, растителната покривка, границите, сградите и наименованията на местности, населени места и географски обекти;
В зависимост от мащаба топографските картите се подразделят на:
а) кадастрална - в мащаб от 1:500 до 1:2000 включително;
б) едромащабна - над 1:2000 и до 1:10 000 включително;
в) средномащабиа - над 1:10 000 и до 1:100 000 включително;
г) дребномащабиа - над 1:100 000 и до 1:250 000 включително.
14. "Общогеографска карта" е картата, изработена в мащаб по-дребен от 1:250 000, на базата на топографски карги, в която някои елементи са пропуснати или генерализирани и която позволява добра нагледност на по-големи територии;
15. "Цифров вид" е резултатът от приложението на специална технология, при които графичното картографско съдържание се представя чрез цифрова информация за координатите и вида на точките и линиите и може да бъде непосоедствено въведено в компютъо:
16. "Геодезически и картографски работа" е процесът на създаване чрез измерване,. трасиране, координиране, маркиране, геодезическо и фотограметрично заснемане, дешифриране и обработка, геодезическо прилагане на проекти за устройство на територия и за вертикално планиране, с помощта на технически средства и с крайна цел - получаване на геодезическа и;
картографска продукция;
17. "Фотограметрично заснемане" е специален процесът на изготвяне на въздушни, земни и космически снимки във фотографски или цифров вид, предназначени за измерване и създаване на. карти и фотопланове;
18. "Информация и данни" са резултатите от преки и непреки геодезически и други измервания, организирани и за компютьрна обработка.
19. "Номенклатура и разграфка на картните листове" е разделянето на картните листове в определен порядък и номерирането им по определен ред за всички мащаби;
20. "Геоинформационна система" е комплексът от резултатите, получени от геодезическите и картографските дейности, математическите, програмните, техническите и организационните начини за тяхното съхранение, обработка и използване;
21. "Мониторинг" е наблюдението, регистрирането и интерпретацията на резултатите от движението на земната кора и обектите под, над и върху нея;
22. "Геодезически измервания" е комплексът от прилагане на специална технология, технически средства и умения за пространствено определяне на точки от земната повърхност;
23. "Достоверност и качество" е представянето в съвкупност от количествено и качествено зададени изисквания към характеристиките на обекта, позволяващи тяхното установяване при проверка;
24. "Геодезическа и картографска продукция" е достоверен, качествен, сертифициран, еднозначен и приет по този закон резултат от геодезически и картографски работи, който е предназначен за използване и потребление, независимо от това дали е нов, използван или обновен;
25. "Диапазон на компетентност" е обхватът в областта на геодезията и картографията, за който се издава удостоверение за правоспособност, както следва:
а) проектиране и създаване на:
- държавна астрономо-геодезическа мрежа;
- мрежа с местно предназначение;
- държавна нивелачна мрежа;
- държавна гравиметрична мрежа;
- държавна GPS- мрежа;
б) създаване на карти за устройство на териториите по чл. 3, ал. 1;
в) прилагане на проекти за устройство на териториите;
г) изработване и прилагане на проекти за вертикално планиране;
д) мониторинг на физически обекти, съоръжения и инженерни работи върху, над и под земята;
е) дистанционни изследвания, земна и въздушна фотограметрия и обработка;
ж) изработване и обновяване на топографски карти, изготвяне на издателски оригинали и в цифров вид;
з) изработване и издаване на тематични карти и атласи със специално предназначение, общогеографски карти, учебни карти и атласи;
и) създаване на географски информационни системи за картографията и на геодезически бази от данни;
к) геодезическо проектиране и изпълнение на геодезически работи в строителството.
26. "Транскрипция на географските имена" е писменото предаване на съвременния звуков състав на чужди географски имена със средствата на българския език;
27. "Стандартизация на географските имена" е дейност, която има за цел да постигне максимално практическо унифициране в предаването - устно или писмено - на всички географски имена, при което от националния орган по географските имена са приети и утвърдени едно или повече имена за даден обект, точната писмена форма и условията за тяхната употреба.
28. "Необходима за страната точност" е точност, която позволява осигуряването на проследимостта, точността и достоверността на всеки продукт съответно работа получен в резултат от геодезически и картографски дейности по този закон.
29. "Проследимост" е свойство на резултат получен чрез непрекъсната верига от сравнения на всеки продукт съответно работа получен в резултат от геодезически и картографски дейности по този закон с необходимата за страната точност.
30. "Делимитация" е определянето на държавната граница по местоположение;
31. "Демаркация" е определянето на държавната граница в съответствие на международни договори.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ §4. В Закона за кадастъра и имотния регистър се правят следните изменения и допълнения:
Обн„ДВ,бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от.01.2001 ,изм. и доп. ДВ, бр. ... от......
1. Чл. 12 да добие вида:
"Чл. 12. Агенцията по кадастъра:
1. осъществява дейностите по кадастъра съгласно този закон;
2. поддържа държавния кадастрален фонд, който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Държавния архивен фонд ред кадастрални материали и данни;
3. осигурява координацията на дейностите по кадастъра;
4. разработва формат на записа на цифровата карта и регистрите към нея, който се одобрява от Министерския съвет;
5. осигурява поддържането на квалификацията на служителите;
6. осъществява координацията при международния информационен обмен, включващ кадастрална информация.
7. регистрира и води регистър на лицата, правоспособни да извършват услуги по кадастъра;
8. организира и провежда модулен курс (за неюристи) с насока, правни рамки и норми в административните дейности, включително защита на държавната, общинската и частна собственост при извършване на дейности по този закон. Датите за провеждане и продължителността на курса, както и таксата за него се определят със заповед на директора на Агенцията по кадастъра, съгласувано с министъра на регионалното развитие и благоустройството и в съответствие с действащото законодателство.
9. възлага на правоспособни лица регистрирани по изискванията на Закона за геодезия и картография(ЗГК) и по условия и ред на този закон, да изпълняват дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно глава пета;
10. възлага на правоспособни лица регистрирани по изискванията на ЗГК и по условия и ред на този закон, да проверяват съгласно изискванията на наредбата по чл.50, продукцията съответно работата получена в резултат от дейността на лицата по т. 9
11. възлага на правоспособни лица регистрирани по изискванията на ЗГК и по условия и ред на този закон, да извършват услуги по кадастър;
12. е администратор на приходите от таксите, глобите и имуществените санкции, събирани по този закон, който са планирани в собствения и бюджет за съответната година;
13. изпълнява и други функции, определени с устройствения правилник."
2. В чл. 13, т.2 след думата "измервания" се добавя изразът "за кадастъра;".
3. Чл. 16 да добие вида:
"Чл. 16. (1) Дейностите по създаване на кадастъра се изпълняват от геодезически
предприятия и бюра, регистрирани по изискванията на Закона за геодезия и
картография(ЗГК).
(2) Възможност геодезическото предприе или бюро да извършват дейности по този закон
се придобива при следните условия:
1. има удостоверение за правоспособност по кадастър и печат;
2. има отговорно правоспособно лице по кадастър, притежаващо документ удостоверяваш преминаването на курса по чл. 12, т.8;
3. има или е назначило за всеки свой продукт съответно работа от предмета на поръчката правоспособно лице, регистрирано съгласно ЗГК.
4. има застраховка за времето на всяка поръчка съответно работа по този закон за вредите, който могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители.    Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по кадастъоа.
(3) Печатът на геодезическото предприятие или бюро може да се използва, само заедно със сертификата по чл. 7, ал.2 или чл.42, ал.З от ЗГК на лицата по ал.1, т.2 и 3.".
4. Създават се нови чл. чл. 1ба, 166 и 1бв:
"Чл.1ба. (1) Продукцията съответно работата получена в резултат от дейността на лицата по чл. 16, ал. I, се проверява от геодезическо бюро, регистрирани по ЗГК. (2) Възможността геодезическото бюро да извършват дейности по този закон се придобива придобива при следните условия:
1. има удостоверение за правоспособност по кадастър и печат;
2. има отговорно правоспособно лице по кадастър, притежаващо документ удостоверяващ преминаването на курса по чл. 12, т.8;
3. има или е назначило за всеки свой продукт съответно работа от предмета на поръчката правоспособно лице, регистрирано съгласно ЗГК.
4. има застраховка за времето на всяка поръчка съответно работа по този закон за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите задължения, както и на задълженията на негови служители.    Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по кадастъра.
(3) Печатът на геодезическото бюро (предприятие) може да се използва, само заедно със сертификата по чл.42, ал.З от ЗГК на лицето по ал.2, т.З.
(4) Геодезическото бюро не може да изпълнява проверки, когато:
1. органът на управление или членовете на органа на управление на геодезическото бюро, както и наетите от тях правоспособни лица, по трудово правоотношение работят в геодезическото предприятие изпълнител на поръчката, както и когато са свързани с него лица по смисъла на Търговския закон;
2. геодезическото бюро или лица от състава му в по-ранен етап са били изпълнители или под-изпълнители на поръчката или на част от нея, осъществена по този закон.
Чл.166. Лицата по чл. 16 и 16а са задължени да извършват възложените им работи по кадастъра в съответствие с нормативните изисквания.
Чл. 1бв. (1) Правоспособността се загубва и възстановява:
1. за лицата по чл. 16, съгласно условията и редът на чл.20 и чл.45 от ЗКГ;
2. за лицето по чл. 1ба, съгласно условията и редът на чл.45 от ЗКГ;
3. когато правоспособните лица по т. 1 и 2 нарушават задълженията си по чл.20.
(2) Нарушенията по ал. 1, т.З се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра. Това обстоятелство е основание за заличаване от регистъра на геодезическите предприятия, съответно регистъра на геодезическите бюра.
(3) За обстоятелството по ал.2 се съобщава писмено на правоспособните лица по т.1 и 2, които в двуседмичен срок от получаване на съобщението може да обжалват актът пред министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(4) Решението, с което се отхвърля жалбата по ал.З, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.
(5) За обстоятелството по ал.2, изпълнителния директор на Агенцията по кадастьра, за лицата по чл.1ба незабавно уведомява министъра на регионалното развитие и благоустройството, а за лицата по чл. 16 председателят на Геодезическата камара."
5. Чл. 17 да добие вида:
"Чл. 17. (1) Дейността по извършване на услуги се изпълняват от лица, получили
правоспособност при условията и по реда на този закон.
(2) Правоспособно лице за извършване на услуги може да бъде:
1. геодезически предприятия или бюро, регистрирани по ЗГК;
2. да притежава документ удостоверяващ, че органът на управление или членовете на органа на управление на геодезическото предприятие или бюро, съответно отговорните им лица са преминали курсът по чл. 12, t.s;
3. разполага с подходящо техническо оборудване и помещения, които дават възможност да осъществява дейността си и да работи с клиента.
4. има застраховка за всяка година от времето на дейността си по извършване на услуги за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на неговите
задължения, както и на задълженията на негови служители. Минималният размер на застрахователната сума се определя от Агенцията по кадастъра.".
6. В чл. 18, ал.2 след думата "регистъра" се добавя изразът " и издаване на удостоверение.".
7. Чл. 19 да добие видът:
"Чл. 19. (1) Правоспособността да се извършват услуги се придобива от момента на връчва удостоверение по чл. 18, ал.2. Това обстоятелство се вписва в регистъра по чл. 12, т.
7.
(2) Регистърът на лицата, правоспособни да извършват услуги по кадастъра, е публичен.".
8. Чл. 21 да добие видът:
"Чл. 21. (1) Правоспособността се загубва:
1. по писмено искане на правоспособного лице до Агенцията по кадастъра;
2. геодезически предприятия или бюро е отписано от съответния регистър по ЗГК;
3. когато правоспособното лице нарушава задълженията си по чл. 20, ал. 1.
(2) В случаите по ал. 1, т. 5 Правоспособността се загубва за срок от I до 3 години.
(3) В случайте по ал. 1, т. 1 и 2 изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастъриздава заповед за заличаване на правоспособното лице от регистъра.
(4) Нарушенията по ал. 1, т.З се установяват с акт от длъжностни лица, определени от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, въз основа на който се издава заповед за заличаване. В заповедта се определя срокът, в който правоспособното лице не може да бъде вписано отново в регистъра.
(5) Заповедта на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър по ал. 1, т.З, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението по реда начл. 18, ал. 3 и 4.".
9. Заглавието на Глава четвърта се промени така:
"ДОПЪЛНИТЕЛНИ КАДАСТРАЛНИ ДАНИИ"
10. Чл. 32 да добие видът:
"Чл. 32. При създаването по реда и изискванията на ЗГК специализирани карги, регистри и информационни системи съдържат кадастрални данни, ведомствата, общините и другите юридически лица задължително ползват съответните данни от кадастьра."
11. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
а) изразът "ал. 1, т. 1" се заличава;
б) алинея втора се заличава.
12. Създава се нов чл.34а:
"Чл.34а. (I) Агенцията по кадастър възлага изпълнението по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри съгласно действащото законодателство и изискванията на чл.ЗО от ЗГК.
(2) Авторските права върху материалите и данните възложени по реда на ал.1, още със създаването на авторската разработка - кадастрална карта и кадастрални регистри се прехвърлят на Република България. Лицето по чл. 16 и чл. 16а може да ползва данни от тях само по реда, предвиден в глава седма."
13. В чл. 35, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:
а) след думата "регистри," се добавя изразът "геодезического предприятие или бюро";
б) след изразът "тази дейност" препинателният знак "точката" и изразът "В нея се посочва" се заличават;
в) Създава се ново второ изречение:
"В нея се посочва и геодезическото бюро което ще извършва проверката." 14. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст на чл.35а става ал. 1;
б) създават се нови ал. 2, 3 и 4:
(2) Авторските права върху създадената кадастрална карта и регистри по реда на ал.1, още със създаването на авторската разработка се прехвърлят на Република България-
(3) Информацията, материалите и данните получени по реда на ал.1, могат да се ползват само за нуждите, за който са създадени. Те не могат да се тиражират, разпространяват или да служат за изграждане на собствени бази от данни и информационни системи.
(4) Лицата по ал.1, предоставят оригиналите или копия от тях на кадастралния фонд чрез дарение, завещание или покупка от техните създатели или от лицата, които са ги придобили."
15. В чл. 356, ал.2 се изменя така:
"(2) Заповедта по ал. 1 съдържа местонахождението и границите на имотите, , геодезическото предприятие или бюро, на което се възлага изработването, срока за означаване на границите, както и геодезическото бюро което ще извършва проверката. В случаите по ал. 1, т. 1 изработването се възлага съгласно изискванията на чл. 30 ЗГК на определените от собственика или инвеститора правоспособни лица, а по т. 2 - на лицата, посочено в заповедта по чл. 35, ал. 2.".
16. Създава се нов чл.38а:
"Чл.38а (1) Собственик или друго заинтересувано лице може да възложи по реда на чл.ЗО ЗГК и на правоспособно да извършва услуга лице регистрирано по този закон изработването на скици на поземлени имоти и огради, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания.
(2) Авторските права върху създадените по реда на ал. 1 материалите и данните, още със създаването на авторската разработка се прехвърлят на Република България.
(3) Информацията, материалите и данните получени по реда на ал. 1, могат да се ползват само за нуждите, за които са създадени. Те не могат да се тиражират, разпространяват или да служат за изграждане на собствени бази от данни и информационни системи.
(4) Лицата по ал. 1, предоставят оригиналите или копия от тях на кадастралния фонд чрез дарение, завещание или покупка от техните създатели или от лицата, които са ги придобили.".
17. В чл. 41а се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст на чл.41а става ал.1;
б) създават се нови ал.2:
"(2) Геодезическите измервания по ал. 1 служат за доказателство пред съда.". 18. В чл. 39, ал. 2 думите "геодезическа дейност" да се заменят с "дейност на кадастъра". 20. В чл. 42 се създава нова ал. 3:
"(З) Геодезическите точки по ал. 1 се създават по реда, определен от Закона за геодезия и
картография". §5. В Законът за устройство на територията се правят следните изменения и допълнения:
Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., бр. 43 от 26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр. 65 от 22.07.2003 г.
1. В чл.115 ал.5 текстът "с допълнителни кадастрални данни по чл. 32, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър" да отпадне.
2. В чл. 137 се правят следните изменения и допълнения:
а) Създават се нови ал. 4, 5 и 6:
"(4) На строежи от първа до трета категория в зависимост от характеристиките, значимостта, сложността и разположението им се поставят и наблюдават геодезически контролни точки и репери за изследване на деформациите им и се изпълняват по реда на ал.З.
(5) Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, след съгласуване със заинтересуваните министерства и юридически лица, утвърждава списъка на подлежащи на наблюдение за деформации строежи.
(6) Условията, реда и начина за поставяне и наблюдение на Геодезическите контролни точки и репери се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството,";
б) ал. 4 става ал. 7;
в) ал. 5 става ал. 8.
§6. В Закона за авторското право и сродните му права се правят следните изменения. (Обн., ДВ. бо. 56от29.0б.1993 г.. в сила от 1.08.1993 г.. изм.. бр. 63 от 5.08.1994 г.. изм. и доп.. бо. 10 от
27.01.1998 г, бр. 28 от 4.04.2000 г, в сила от 5.05.2000 г., доп, бр. 107 от 28.12.2000 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., в сила от 1.01.2003 г.)
В чл.4 се създават нови точки 5, б и 7:
"5. създаването и поддържането на кадастралната карта - в мащаб от 1:500 до 1:2000 включително и топографска карта - в мащаб от 1:2000 и до 1:250 000 включително.
6. материалите и данните получени при създаването и поддържането на станциите и точките от държавна астрономо-геодезическа мрежа от I до IV кл., мрежа с местно предназначение от V до VII кл., държавна нивелачна мрежа от I до III кл., държавната GPS- мрежа   и държавна гравиметрична мрежа, включително и данните от мареографните станции.
7. стандартизацията и регистрацията на географските имена на територията на Република България, транскрипцията на чуждите географски имена, транслитерация на българските географски имена на латиница и техния правопис и регистрация и създаване на информационна система за географските имена.". §7. Когато разпоредби на други закони противоречат на разпоредбите на този закон по въпроси за геодезията и картографията, уредени в него, се прилагат разпоредбите на Закона за геодезия и картография.
§8. Министерският съвет в 5-месечен срок от влизането в сила на закона приема предвидените нормативни актове.
§9. При извършване на геодезически, картографски и контролни дейности упълномощените лицата удостоверяват правата си, както следва:
1. държавният служител - с документ, издаден от орган на държавната власт или от орган на изпълнителната власт в общината;
2. правоспособното лице - с удостоверението, издадено по реда на този закон.
§10. Разпоредбите на глава трета и глава четвърта влизат в сила 3 месеца от обнародването на закона.
§11. Изпълнението на обекти, започнало преди влизането в сила на закона, се довършва по досегашния ред.
§12. Съществуващите към момента на влизането в сила на закона хранилища на картографска и геодезическа продукция в цифров, графичен и фотографски вид, състоящи се от технически съоръжения и материали, които се експлоатират от предприятия и организации с държавно участие, преминават към Държавния геодезически и картографски фонд.
§13. В 1-месечен срок от влизането в сила на закона, председателят на Геодезическата камара, организира провеждането на общо събрание за вземане на решения по чл.11, ал.4 и изпълнението им.
§14. Министърът на регионалното развитие и благоустройство-то издава наредби и инструкции и одобрява образци на документа по прилагането на този закон.
§15. Законът влиза н сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".





мотиви
към 
ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

Необходимостта от създаване на нов тип управление в областта на геодезията и картографията, регламентирано чрез закон е продиктувано както от фактическите обстоятеяства в тези облает, така и от слабостите на нормативната уредба регламентираща управлението и изпълнението на тези дейности.

Геодезическата и картографската продукция е необходимата основа за:

а) устройство на териториите, включително подземните комуникации и съоръженията към тях;
б) екологията и мероприятията по опазване и възпроизводство на околната среда;
в) образованието, туризма и културата с тематични карти и атласи със специално предназначение, общогеографски карти, учебни карти и атласи, включително и археологични обекти;
г) транспорта и навигацияга;
д) подземните минни и геологопроучвателни обекти;
е) кадастъра и комасацията, включително концесионирането;
ж) водните ресурси;
з) охраната на граничната зона и граничната ивица;
и) отбраната и сигурността на Република България.
От така направеното изложение (макар и кратко), се вижда огромното значение на геодезията и картографията като дейности за стопанския живот на страната.

КАКВО Е НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ В ТАЗИ ОБДАСТ?

Институционалното управление, както и формирането и осъществяването на държавната политика в областта на геодезията, фотограметрията и картографията е възложена на:
^ Министъра на регионалното развитие и благоустрой ството в Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (Приложение към чл. 1 на ПМС № 65 от 14.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003 г.. в сила от 21.03.2003 г., изм., бр. 97 от 4.11.2003 г., в сила от 1.10.2003 г.), които в рамките на своите правомощия и в изпълнение на Конституцията на Република България и законите на страната, съгласно чл.5, ал. 1 от УП на МРРБ:
б. организира дейността по геодезия и картография;
21.  изпълнява и други функции в областта на ..., геодезията и картографията. .... възложени му със закон или с акт на Министерския съвет".
В изпълнение на своите правомощия Министърът, чрез Дирекция "Геодезия, картография и геоинформационна система", съгласно чл.29 от УП на МРРБ:
"1. разработва и осъществява националната политика в областта на геодезията, фотограметрията и картографията;
2. организира възлагането, координира и участва в изработ ването на законовата и подзаконовата нормативна уредба по геодезия, фотограметрия и картография, като съдейства за хармонизиране на законодателството и техническата нормативна уредба в тази област с правото на ЕС;
3. методически ръководи, координира и контролира специализираната производствена дейност в областта на геодезията, фотограметрията и картографията;  дейността на министерствата, ведомствата, общинските и областните администрации и предприятията в областта на геодезията, фотограметрията и картографията независимо от нейното предназначение; топонимията като приложна дейност;
4. осигурява за територията на страната:
а) едромащабна топографска карта в цифров и графичен вид в мащаби 1:10 000 и 1:5000, както и геоинформационна система въз основа на топографската карта;
б) държавна мрежа от геодезически точки като единна основа на дейностите по геодезия, фотограметрия, картография и кадастър;
в) държавна нивелачна мрежа м...".
^ Ведомствата, общините и други юридически лица. които получават правото съобразно характера на своите функции, съгласно чл.32, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г.) да:
"1. организират набирането, поддържането в актуално състояние и предоставянето на специализирани данни за:
а) недвижимите имоти, различни от основните кадастрални данни;
б) строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за надземните и подземните проводи и съоръжения без оградите и самостоятелните обекти в огради;
в) трайни насаждения;
г) водни течения и водни площи;
д) природните богатства в земните недра;
е) релефа на земната повърхност;
2. създават специализирани карти, регистри и информационни системи въз основа на данните по т. 1.
(3) Съдържанието на специализираните карти и регистри и условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредби, издадени от ръководителя на съответното ведомство и министъра на регионалното развитие и благоустройството".
Изхождайки от така изложените по-горе правомощия на Министъра, функциите на неговата специализирана администрация, както и тези на ведомствата, общините и други юридически лица, логично възникват няколко въпроса, чиито отговори биха дали една трезва оценка за състоянието на геодезията и картографията към настоящия момент:
1.Нма ли национална стратегия в областта на геодезията и картографията у нас?
За съжаление, отговорът днес е един - НЕ? Липсата на законова рамка която да регламентира обществените отношения свързани с осъществяването на геодезическите и картографските дейности, основните принципи на организация на тези дейности независимо от тяхното предназначение, както и правата и задълженията на лицата, които осъществяват и изпълняват тези дейности. обуславя тази горчива констатация. Тук е мястото да се отбележат два основни фактора за подобна негативна оценка:
* несвойствено и обобщено формулираните задачите и дейностите в чл. 29 от УП на МРРБ, които трудно биха могли да бъдат операционализирани, с оглед на възложените правомощия на Агенцията по кадастъра в чл. 12 от ЗКИР:
"Чл. 12. (В сила от 25.04.2000 г.) Агенцията по кадастъра:
2. поддържа държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), който приема, съхранява и предоставя за ползване по установения от Закона за Държавния архивен фонд ред геодезически, картографски, кадастрални и други материали и данни;
3. осигурява координацията на дейностите по кадастъра с другите държавни геодезически и картографски дейности;
4. разработва и поддържа национален стандарт за цифровите карти;
5.     съвместно с компетентния държавен орган по метрология организира метрологичния контрол върху геодезическите средства за измерване;".
Дори само този пример е достатъчно показателен за липсата на национална стратегия и обусловена от нея национална политика в областта на геодезията и картограф ията;
• инфаитилното уреждане на дейностите по геодезия и картография в чл. 32 от ЗКИР. За периода от 01.01.2001г (влизането на ЗКИР в сила) и до сега, няма нито един нормативен акт издаден на това основание, независимо от необходимостта от подобни актове, съгласно следните Закони за: Устройство на териториите; Горите; Биологичното развитие; Водите (проект за ЭИДЗВ); Защитените територии; Подземните богатства; Опазване на околната среда;
Далекосъобщенията; Лечебните растения и т.н. и т.н.
Тук е мястото да се отбележи, че текстовете на чл. 29 от УП на МРРБ и чл. 32 от ЗКИР, водят до абсолютна демотивация и бездействие на администрацията, в това число особено на Дирекция "Геодезия, картография и геоинформационна система" която от 01.01-2001 година до ден днешен не е изготвила нито един нормативен акт.
2.Къде са европейски държави?
В развитите европейски държави сыцествуват нормативни актове, с които се регулират обществеяите отношения свързани с осыцествяването на геодезнческите и картографските дейности, основните принципи на организация на тези дейности независимо от тяхното предназначение, както и правата и задълженията на лицата, които осъществяват тези дейности, т.е. с тази нормативна уредба, чрез икономически механизми. се регулират процесите по възлагане, финансиране и изпълнение на геодезическите и картографски дейности и условията за функциониране и взаимодействие на органите на държавата в областта на геодезията и картографията. Нещо повече, създават се условия за:
• единна и еднозначна геодезическа и картографска основа за територията на всяка държава;
• осигуряване достоверността и качеството на продукцията, съответно работа от геодезическите и картографските дейности;
• защита на обществените интереси в областта на геодезическата и картографската дейност и свързаните с тях информация, данни и материали за всяка държава;
• осигуряване на взаимодействието и координацията между органите на държавата, както и между тях и местните и чуждестранните физически и юридически лица при изпълнение на геодезическите и картографските дейности;
• осигуряване професионализъм и защита на трети лица, чрез браншовите организации при осъществяване на геодезическите и картографските дейности;
• освобождаване на държавата от несвойствени функции. Тук е мястото да се отбележи и фактът, че във всички държави, кандидатстващи за членство в Европейския съюз в кратък срок бяха разработени и приети закони в областта на геодезията и картографията. Показателни в това отношение са законите в областта на геодезията на Чешката република, Република Унгария, Република Словения и др.
З.Какви са световните тенденции?
В световен мащаб се налагат следните технически, иь-ономи чески н правнн постулати:
• автоматизацията на системите и дигитализацията на данните. Изграждането на информационни системи и създаването на бази данни са в основата на същата тенденция.
• създаването на геоинформационни системи* които в основата си представляват дигитални карти и картографски база данни. Тези системи могат да се надстройват, да се допълват и да намират изключително широк спектър на приложение.
• признаването на компютърните записи за оригинално юридическо доказателство. Вероятно в правно отношение, по-нататъшното развитие ще засегне и новите модели на финансиране и възвръщаемост на вложените средства;
• възстановяване на разходите ще влияят с нарастваща сила на вземането на стратегически решения в областта на геодезията и картографията;
• интегриране в организационна посока на различите административни органи, така и разкрепостяване на дейността на съществуващите обществени структури.
4.Къде сме ние (Република България)?
•обществените отношения свързани с осъществяването на геодезическите и картографските дейности, основните принципи на организация на тези дейности независимо от тяхното предназначение, както и правата и задълженията на лицата, които осъществяват тези дейности не са регламентирани в съществуващото законодателство;
• междуведомствените отношения, относно критериите и изпълнението на различните изисквания на техническата нормативна уредба в областта на геодезията и картографията, пораждат нееднозначност, а понякога и несъгласувани решения, които водят до извършване и заплащане на едни и същи работи двойно, както и приемането на некачествени материали и данни, в отклонение на изискванията.
• действащите наредби в областта на геодезията и картографията са загубили изцяло правна сила. едновременно отменяне на законите на ЗТСУ и ЗЕК;
• съществуващите инструкции, упътвания и указания не се основават на законова база и не отговарят на въведените изисквания и на стандартите в повечето от Европейските държави. В тях, от една страна, се съдържат описания на морално остарели технологии, а от друга - не се отчитат съвременните тенденции в развитието на геодезическата наука и практика;
• съществуващата координата рамка , дефинирана от съществуващите геодезически мрежи не е подходяща за съвременните проекта, насочени към дългосрочното развитие на икономиката, селското. стопанство, инфраструктурата, екологията, комуникациите, транспорта и други дейности, които ще се реализират съвместно или в рамките на Европейския съюз;
• съществуващата Едромашабната топографска карта (ЕТК) наричана Стопанска карта за територията на страната, която е създавана в продължение на 35 години - от 1953 до 1988 година и покрива цялата територия на страната ( 88% в М == 1:5000 и 12% в М = 1:10000), към настоящия момент не може да изпълни основната си функция, да служи като основа за дейностите свързани с: устройство на териториите, включително подземните комуникации и съоръженията към тях; екологията и мероприятията по опазване и възпроизводство на околната среда; образованието, туризма и културата с тематични карти и атласи със специално предназначение, общогеографски карти, учебни карти и атласи, включително и археологични обекти; транспорта и навигацията; подземните минни и геологопроучвателни обекти; кадастъра и комасацията, включително концесионирането; водните ресурси; охраната на граничната зона и граничната ивица, тъй като съдържанието и не е актуализираио в последните 15 години.
Изхождайки от гореизложените негативни факта за нашата реалност, както и световните тенденции в организационна посока за институционалното управление на тези дейности и с оглед на
ЦЕЛИТЕ КОИТО ПРЕСЛЕДВАМЕ:
• Регулирането на обществените отношения свързани с осъществяването на геодезическите и картографските дейности:
о единна и еднозначна геодезическа и картографска основа за територията на страната;
о осигуряване достоверността и качеството на продукцията, съответно работа от геодезическите и картографските дейности;
о защита на обществените интереси в областта на геодезическата и картографската дейност и свързаните с тях информация, данни и материали;
о осигуряване на взаимодействието и координацията между органите на държавната власт, както и между нея и българските и чуждестранните физически и юридически лица при изпълнение на геодезическите и картографските дейности;
о осигуряване професионализъм и защита на трети лица, чрез браншовите организации при осъществяване на геодезическите и картографските дейности;
о освобождаване на държавата от несвойствени функции.
• Достигане на световните тенденции в технически, икономически и правен аспект при:
о изграждането на информационни системи и създаването на бази данни ;
о създаването на геоинформационни системи, които могат да се надстройват, да се допълват и
имат изключително широк спектър на приложение-
о признаването на компютърните записи за оригинално юридическо доказателство;
о възстановяване на разходите като основа за вземане на стратегически решения в областта на геодезията и картографията;
о интегриране в организационна посока на различните административни органи. както и разкрепостяване на дейността на съществуващите обществени структури. о Днес ние не само имаме шансове, днес ние сме длъжнн час по-скоро да възприемем
съвременните модели на организация на дейностите в областта на геодезията и картографията. В този ред на мисли и във връзка с изискванията към нашата страна за членство в Европейския съюз, е наложително приемането на нова законова база в областта на геодезнята и картографията.
В съответствие с гореизложеното, Ви представяме основните параметри на проекто-закона за геодезия и картография:
^ Хармоннзиране на техническата нормативна уредба на Република България с нормативната уредба на Европейския съюз.
В страната ще се въведе референтна система, с параметри на Европейската референтна система и в съответствие с резолюциите на Международния съюз по геодезия и геофизика. Ще се създаде Държавна геодезическа система, базирана на Европейската референтна система. Координатите на точките от нея ще ползват Световната геодезическа система (WGS) и свързания с нея и международноприет референтен елипсоид GRS 80.
Величините, свързани с нормалното гравитационно поле на Земята, ще се изчисляват на базата на нивоелипсоида на Земята, в Световната система GRS 80.
Нивелачните репери ще бъдат пространствен о превързвани и ще се определят с геопотенциалните си коти по отношение на Европейската височина система, както и със стойността на силата на тежестта. Ще се определя и геопотенциалът на средното морско ниво, изведено от измерванията на четирите мареографни станции по Черно море.
В бъдещата техническа нормативна уредба ще се разработят повече от десет наредби, които ще обхванат цялата област на геодезията и картографията.
^ Защита на обществения интерес и на интересите на трети лица
Със закона се осигуряват еднозначност, достоверност и качество на цялата геодезическа и картографска продукция. Достоверността и качеството на картографските материали и геодезическите данни се гарантират в интерес на обществото и в интерес на държавата и се удостоверяват със сертификат на инженерии кадрн със специализирано техническо образование по геодезия и с удостоверение за правоспособност в някоя от областите на геодезията и картографията.
В законопроекта е заложено изискване за издаване на сертификат на всяка една геодезическа и картографска продукция. Във връзка с това изискване, трябва да се поясни, че един инженер-геодезист не може да обхване всички аспекта (повече от десет) при извършване на геодезически и картографски дейности, т. е. има граница и диапазон на компетентност. В случая ще се определя диапазонът на компетентност за всеки специалист, отговарящ на изискванията на закона и не се касае за някакъв ограничителен режим.
За осигуряване защитата на правата и законните интереси на българските и чуждестранни физически и юридическите лица и държавата, геодезическите и картографските дейности се изпълняват от геодезическо предприятие, регистрирано по този закон. Продукцията съответно работата получена в резултат от дейността на геодезическите предприятия, се проверява от геодезически бюра, регистрирани по този закон, с цел освобождаване на държавата от несвойствени функции.
На Геодезическа камара в този законопроект и се делегират права, в посока традициите и опита на европейските държави по отношение на браншовите организации.
С предложените изменения на ЗКИР, се предвижда услугите за българските и чуждестранни физически и юридическите лица свързани с имотите им по смисъла на ЗКИР, да се извършват от правоспособни лица регистрирани по този проектозакон и ЗКИР.
^ Регулиране на инвестиционния процес
Със закона се регулират процесите на възлагане, изпълнение, проверка, контрол и приемане на картографската и геодезическата продукция - геодезически мрежи и топографски, специализирани, обзорни и учебни карти за нуждите на цялото стопанство и икономика, за образованието и туризма, за дейностите по навигацията, благоустройството, строителството и регионалното развитие, както и на всички геодезически проекта и работи.
Въвежда се инвестиционен контрол, задължителни проверки от правоспособни лица, процедура на приемане на крайната продукция и по такъв начин се избягва извършване и заплащане на едни и същи работи двойно или приемането на некачествени материали и данни, в отклонение на изискванията. Нешо повече, законопроектът гарантира правата на страните в инвестиционния процес и регламентира много ясно авторските права.
^ Регламентиране на институционалното управление
Бъдещият закон ще регламентира институционалното управление по подобие на страните от Европейския съюз - с национална геодезическа и картографска дирекция и териториални звена в някои от областните центрове- Такова управление ще бъде в пълно съответствие и със Закона за държавната администрация. Институционалното управление на геодезията и картографията ще се осъществява от Министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция по геодезия и картография.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, като орган на изпълнителната власт и съгласно закона за администрацията ще бъде подпомаган от тази дирекция за изпълнение на закона и ще може да прехвърля правата и отговорностите по този закон.
^ Държавен геодезически и картографски фонд
Геодезическите,  картографските,  топографските,  хидрографските,  гравиметричните материали и данни и тези от аеро- и космически снимки, включително в дигитален вид, ще образуват Държавния картографо-геодезически фонд на Република България. Материалите и данните на Държавния картографо-геодезически фонд на Република България ще бъдат държавна собственост.
Проектът осигурява на всички заинтересовани лица използване от Фонда на данни от базите геодезични данни за комерсиални цели при еднакви условия.
^ Финансиране
Финансирането на геодезическата и картографската дейност за държавни поръчки ще се извършва със средства от държавния бюджет . Държавен възложител ще е Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез главна дирекция "Геодезия и картография", а на геодезическите и картографските работа със специално или отраслово предназначение -съответните органи, заинтересувани от поръчката.
Геодезическата и картографската дейност, осъществявана за нужди на гражданите и юридическите лица, ще се финансира с техни средства. Гражданите и юридическите лица ще са длъжни да предават едно копие в цифров вид на създадените от тях геодезически и картографски материали и данни в държавния геодезически и картографски фонд.
^ Рефннансиране
Материалите и данните на Държавния картографо-геодезически фонд на Република България, а също и от геоинформационата система, ще се предоставят срещу заплащане, определено спрямо разходите за създаване, съхранение и за предоставяне на услугата.
Изпълнителите на геодезически и картографски работи ще ползват информация и данни от Държавния картографо-геодезически фонд и от геоинформационната система също срещу заплащане но в стойността ще се включват само разходите за услугата, за изработване на копия на технически носители и за доставка.
^ Запазване на правата на собствениците и защита на собствеността В законопроекта се предвижда да се запазват правата на собствениците на недвижими имоти, като се въвежда строг ред за достьп до недвижими имоти и до документа. Собствениците ще имат задължението да предоставят достъп само на лицата, конкретизирани в закона като геодезиста. Всички, които извършват някакви геодезически и картографски работи ще имат право и да преминават през недвижими имоти. Ако в тези случаи, бъдат нанесени вреди на тези имоти, на подобренията и насажденията в тях, както и на движимите вещи, собствениците и ползвателите им ще имат право на обезщетение.
Станциите и точките от държавната геодезическа система и от основната геодезическа мрежа ще се изграждат в имоти, държавна собственост. В изключителни случаи ще се допуска изграждането на геодезически точки в чужди имоти и тогава ще се извършва отчуждаване на части от тези имоти, а собствениците ще бъдат обезщетявани по реда на Закона за държавната собственост.
^ Осигуряване на условия за подзване на геодезическите станции и точки
В закона се предвижда създаването на сервитутни зони. Те ще са необходими за осигуряване на условия за ползване на геодезическите точки от държавната геодезическа система и основната геодезическа мрежа, съобразно тяхното предназначение. При определянето на тези сервитутни зони ще се дължи обезщетение на засегнатите собственици на недвижими имоти, а собствениците ще трябва да се съобразяват с изискванията и наложените сервитутни ограничения за части от техните имоти.
^ Стандартизация на изискванията за точност
Законопроектът предвижда изготвянето на стандарт с необходимата за страната точност за всеки продукт, съответно работа, получен в резултат от геодезически и картографски дейности.
В заключение трябва да се отбележи фактът, че за прилагане на Закона за геодезия и картография и свързаните с него подзаконови нормативни актове и технически документи, Република България разполага с необходимия научен, административен и технически ресурс.
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