
Междинна оценка на Директивата INSPIRE 

Въведение  

Целта на обществената консултация е да се сондират мненията на широката 
общественост и на всички заинтересовани страни. 

По този начин ще се прецени дали действията по създаването на инфраструктура за 
пространствена информация в Европейската общност съгласно Директива 2007/2/ЕО 
(Директивата INSPIRE) продължават да съответстват на набелязаните цели. 

Резултатите от обществената консултация ще бъдат използвани в междинната оценка 
на политиката за прилагане на Директивата INSPIRE — в директивата се предвижда 
изготвянето на такава оценка 7 години след влизането ѝ в сила. През 2014 г. 
резултатите от оценката ще бъдат докладвани на Европейския парламент и на Съвета, 
като е възможно те да доведат до действия за коригиране на политиката, така че 
сегашният подход да се съгласува по-адекватно с постигането на първоначалните цели 
на директивата в контекста на настъпилите промени.  

Мненията относно Директивата INSPIRE се събират чрез въпросник, предназначен за 
широк кръг заинтересовани страни, в това число правителства, доставчици и 
потребители на данни от публичния сектор, търговски и нетърговски ползватели и 
други.  

Контекст, обхват и състояние на Директивата INSPIRE 

Работата по изготвянето на INSPIRE започна през 2001 г., като целта бе да се подкрепи 
основаният на знанието подход към разработването на политиката съгласно Шестата 
програма за действие в областта на околната среда за периода 2002—2012 г. 
Основните фактори за осъществяването на такава политика са наличието на 
висококачествени данни и информираното участие на обществеността.   

Значителна част от цялата информация, която публичните органи и обществеността 
(включително частният и академичният сектор) използват и обменят помежду си, се 
отнася до пространственото разположение, т.е. до конкретно място или област в света. 
Качеството на тази информация зависи от наличието на пространствени данни, които 
се събират и свързват (обозначават географски) с дадено място. Повечето данни за 
околната среда, като например показателите за нейното състояние, измерванията на 
емисиите или наблюденията върху биологичното разнообразие, имат пространствен 
характер.  

С цел да се осигури информацията, необходима за изготвяне на съответната политика, 
често се налага данните за околната да се съчетават с други видове географски данни 
— например за земеползването и земното покритие, административните граници, 
надморската височина, хидрологията, транспортните мрежи, сградите, 



производствените съоръжения, обществените услуги, териториалното управление и 
докладване (например по отношение на защитени обекти) и др. За политиката в 
областта на околната среда от значение са също геофизичните данни в областта на 
метеорологията, геологията, почвите и т.н., както и социално-икономическата 
информация — например за гъстотата на населението, кадастралните данни и 
статистиката относно отпадъците. 

Програмите и мерките, предвидени в законодателството и политиките, оказващи 
въздействие върху околната среда (в областта на селското стопанство, транспорта, 
териториално развитие и др.), обикновено ограничават рисковете, предизвикани от 
обществения натиск върху околната среда, природните сили или човешката намеса, 
които могат да причинят бедствия (основен фактор при тях е изменението на климата). 

Така например, за да се направи оценка на въздействието, което замърсяването на 
въздуха оказва върху здравето, са необходими данни за качеството на въздуха и 
метеорологичните условия в съчетание с данни за транспорта, местоположението на 
градски, промишлени и селскостопански източници на емисии, населението и 
епидемиологичната ситуация. Това позволява да се идентифицират източниците на 
замърсяването и да се калибрират показателите за намаляване на емисиите, които са 
заложени в политиките, оказващи въздействие върху качеството на въздуха. 

Друг пример: информацията за рисковете във връзка с наводненията се получава от 
съчетаването на данни за земеползването, надморската височина и почвата с 
метеорологични и хидроложки наблюдения в даден речен водосборен басейн, както и 
с демографски данни, за да се набележат основните рискове и да се изготвят 
съответните планове. 

При мащабните проучвания и обществените консултации, предприети в хода на 
изготвянето на Директивата INSPIRE, на преден план излязоха редица важни фактори, 
възпрепятстващи широката употреба на пространствени данни от значение за 
политиките в областта на околната среда и за тези, които оказват въздействие върху 
нея. 

Така например, 97 % от участниците в обществената консултация са съгласни, че на 
всички нива — от местно до европейско, са валидни следните твърдения: 

1. Пространствените данни често липсват или са непълни. 
2. Описанието (документацията) на наличните пространствени данни често е 
непълно. 
3. Масивите от пространствени данни често не могат да бъдат комбинирани с 
други масиви от пространствени данни. 
4. Системите за намиране, достъп и използване на пространствени данни често 
функционират изолирано или са взаимно несъвместими. 



5. Споделянето и многократната употреба на наличните пространствени данни 
се възпрепятства от културни, институционални, финансови и правни фактори. 

Тези условия са сериозна пречка пред успешното прилагане на политиките, както стана 
ясно от проведено допитване за проблемите, срещани при изготвяне на проучванията 
относно оценките на въздействието върху околната среда. При допитването бе 
установено, че петте основни трудности са свързани с: 

1. Получаване на достъп до съществуващи бази данни (70 %). 
2. Установяване на достъпността на определени данни (56 %). 
3. Липса на достъп до необходимите данни (51 %). 
4. Несъвместимост между масивите от данни, предоставяни от различни 

доставчици (47 %). 
5. Недостатъчно добро качество на съществуващите данни (47 %). 

В резултат на тези трудности над половината от анкетираните през 2003 г. заявяват, че 
работата им е била засегната от следните проблеми: 

1. Липса на достатъчна прецизност в описанието на въздействието. 
2. По-високо ниво на несигурност относно степента на установеното 

въздействие. 
3. По-високи разходи за проучванията относно оценката на стратегическото 

въздействие и на въздействието върху околната среда. 
 
Целта на Директивата INSPIRE, която влезе в сила на 15 май 2007 г., е да намери 
решение на тези проблеми чрез създаването на специална инфраструктура. 
Предвижда се тя да осигурява пространствени данни и услуги, необходими за 
политиките в областта на околната среда и за тези, които оказват въздействие върху 
нея (организирани в 34 теми съгласно приложения I, II и III към директивата). Тези 
данни и услуги трябва да бъдат: 
 

1. Споделяни между публичните органи на всички равнища на управление, 
достъпни на национално и трансгранично ниво и предназначени за 
обществените дейности, оказващи въздействие върху околната среда, без 
ограничения относно мястото, на което се прилагат.  

2. Документирани с хармонизирани метаданни. 
3. Достъпни за обществеността и публичните органи, лесни за откриване и 

удобни за преглед посредством специална интернет услуга. 
4. Организирани въз основа на общи спецификации за пространствени данни и 

услуги в информационните системи на публичните администрации. 

Следва да се отбележи, че в Директивата INSPIRE не се разглежда проблемът, свързан 
с липсващи или непълни пространствени данни, тъй като за него не се изисква 
събирането на нови данни. 

За установените в тази директива мерки и разпоредбите за нейното прилагане 
(регламенти и решение на Комисията) е предвиден график за изпълнение до 2020 г. 



Независимо от това се очаква до декември 2013 г. държавите членки да са постигнали 
следното: 

1. Да са транспонирали Директивата INSPIRE в националното законодателство 
и да са създали подходящи структури и механизми, с които между 
различните нива на управление да се координира участието на страните, 
проявяващи интерес към използването на съответните национални 
инфраструктури за пространствена информация.  

2. Да са въвели мерки, чрез които публичните им органи имат достъп до 
пространствените данни и могат да ги обменят и използват. Такава 
възможност трябва също да се предостави на публичните органи на другите 
държави членки, на институциите или органите на ЕС при съответните 
хармонизирани условия, както и на организациите, създадени по силата на 
международни споразумения, по които ЕС и държавите членки са страни, 
във връзка с тяхната дейност, която може да окаже въздействие върху 
околната среда. 

3. Да са документирали посредством хармонизирани метаданни всички 
масиви от данни, обхванати от 34-те теми на Директивата INSPIRE. 

4. Да предоставят услуги за намиране, преглед, изтегляне и преобразуване на 
данни. 

5. Да предоставят новосъбрани или преструктурирани данни съгласно 
приложение I в съответствие с хармонизираните спецификации, предвидени 
в Директивата INSPIRE (другите масиви от данни по приложение I трябва да 
бъдат хармонизирани до 2017 г.). 
 

През лятото на 2013 г. бяха приети разпоредби за прилагане (спецификации на данни) 
за темите на данните в приложения II и III, които ще действат през следващите 
7 години. Това означава, че до момента прилагането на Директивата INSPIRE е 
изпълнено наполовина. Макар да се приема, че много от компонентите и услугите са 
вече въведени, тепърва предстои да се извърши основната част от работата по 
организиране на данните в информационните системи на държавите членки, за да се 
подобрят автоматизираният достъп и оперативната съвместимост на данните и 
услугите като цяло. 


