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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

________________________________________________________


                                                                                                 Проект


З    А    К    О    Н

За изменение и допълнение на Закона за геодезията и картографията

(Обн. ДВ. бр.29 от 7 април 2006 г., изм. ДВ. бр. 57от 13 юли 2007 г., изм. ДВ. бр.109 от 20 декември 2007 г., изм. ДВ  бр. 36 от 4 април 2008 г., изм. ДВ бр. 19 от 13 март 2009 г., изм. ДВ бр.74 от 15 септември 2009 г., изм. ДВ. бр.77 от 1 октомври 2010 г., изм.ДВ. бр.77 от 9 октомври 2012 година, изм. ДВ. бр.66 от 26 юли 2013 г.)



§1. В чл.6 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал.3 се изменя така:

„ материали и данни” се заменя с „материалите и данните по ал.1”
След израза „на трети лица, с” се добавя „изключение на случаите по ал.4”.
	Създава се нова ал.4 със следното съдържание:

„Ал.4. Предоставянето на материалите и данните по ал.1 се извършва безвъзмездно:
	при обмен между Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи, във връзка с изпълнение дейностите по този закон; 
	 при осъществяване на правомощията на министъра на вътрешните работи, произтичащи от международни договори;
	за предотвратяване на рискове от бедствия и аварии или при настъпване на такива;
	за нуждите на научни организации и висши училища, във връзка с извършваната от тях научна дейност, финансирана с публични средства.”
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МОТИВИ:
Евроатлантическата интеграция и политиките за геопространствено осигуряване на колективната сигурност, провеждани от НАТО и ЕС, са свързани с обмен на различни материали и данни, част от които са получени в изпълнение на дейностите по ЗГК.
В изпълнението на тези политики има сключени международни споразумения и предстои подписване на нови такива със страни от НАТО и членове на инициативата „Партньорство за мир", в които се предвижда реципрочен обмен на геопространствени материали и данни. Според сега действащото законодателство Р. България не може да обменя геопространствени материали безвъзмездно.
От друга страна Р. България е задължена да предоставя картографски продукти за своята територия на различни структури и командвания в НАТО с цел създаване мирновременни запаси за осигуряване изпълнението на чл. 5 от Вашингтонския договор.
Дейностите, свързани с определяне и поддържане линията на държавната граница, също изискват обмен на картографски материали и данни със съседни страни. Този обмен по традиция е на реципрочна основа, взаимноизгоден и винаги е ставал безвъзмездно, защото е в общ интерес.
Императивната норма на чл. 6, ал. 3 от ЗГК предполага всяко предоставяне на материали и данни, създадени по ЗГК, включително и в горепосочените случаи, да става срещу заплащане, което не е предвидено в нормативната уредба и не се прилага като подход в практиката на страните и организациите, с които си сътрудничим. Освен за синхронизиране на българското законодателство с европейската и световната практика, предлаганото  изменение  се  налага от  обстоятелството, че сегашното състояние изключително затруднява изпълнението на задълженията на Р. България към системата за колективна сигурност и в някои случаи прави невъзможно двустранното взаимоизгодно международно сътрудничество в областта на геопространственото осигуряване в интерес на националната сигурност.
Следва да се отбележи и факта, че България членува в Асоциацията „ЕuoGeographics", ЕuoGeographics-продукти и услуги са съществен принос на Асоциацията за по-нататъшното развитие на Европейска инфраструктура за пространствени данни, чрез сътрудничество в областта на географската, картографската, геодезическата и кадастралната информация.
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