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Становище на
Българска картографска асоциация
относно Проекта за Наредба за Едромащабна топографска карта
Наредбата за Едромащабната топографска карта (ЕТК) е необходима за всички заинтересовани страни: изпълнители,
държавната и местната власт и всички потребители. Затова подкрепяме инициативата на АГКК за създаване на Проект за
Наредба за ЕТК.
В резултат на проведеното събрание на Българската картографска асоциация най-общото мнение е, че при създаването
на Проекта за наредба за ЕТК не е приет подход за обсъждане в професионалната общност. Една широка професионална
дискусия би довела до изчистване на спорни текстове. Нашето убеждение е, че ЕТК трябва бъде обвързана с ГИС на
България и трябва да съответства на изискванията на Европейската директива INSPIRE. Идеята е ЕТК да се изработва в
единна координатна система. В момента UTM е неприложима за единен цифров модел (ЕЦМ). Не е ясно, как ще бъде
приета UTM за ЕЦМ поради наличието на две зони и две координатни системи за територията на България.
Прилагаме препоръки към някои от спорните текстове:
1. Да отпадне чл. 3 ал. 3 поради липса на конкретност и неoсъществимост;
2. Чл. 4 ал. 5 т. 3 да отпадне поради наличие на ЕЦМ, който не изисква схождане на картни листове, а само
оформяне;
3. Чл. 4 ал. 6 да отпадне поради наличие на други методи за съставяне на ЕТК.
4. Има повторения в няколко членове (напр. чл. 10 (2) повтаря чл. 3 (4)) и техническа неточност, като напр. чл. 7
съдържа 2 алинеи с номер 1.
5. В чл. 13 ал. 3 т. 2 се говори за символизиране на елементи. Може би се има предвид тяхното изобразяване.
Необходимо е текстът да бъде изчистен терминологично.
6. Чл. 28. да се допълни по следния начин: Предоставянето на информация и извършването на услуги от ЕЦМ и ЕТК
се осъществява по ред и условия, определени от АГКК на себестойността на предлаганата услуга.
7. Приложения 1 и 2 повтарят данните от Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане
на Българската геодезическа система. Това не е необходимо.
Прилагаме писмени становища, предложени от колеги при обсъждането на Проекта за наредба на ЕТК на събрание на
БКА на 9 юли 2012 г.
Предлагаме широко обсъждане и дискусия на базата на коригиран Проект на новосъздаваната Наредба за ЕТК
преди нейното приемане!
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