Министерство на земеделието и храните
Дата _ _/_ _/201 _

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЦИФРОВА ОРТОФОТО
КАРТА
1. Данни за кандидат-купувач юридическо лице/ЕТ.
ИМЕ
ЕИК / БУЛСТАТ
УПРАВИТЕЛ
ЕГН (управител)
2. Данни за кандидат-купувач физическо лице.
ИМЕ
ЕГН
3. Адрес за кореспонденция.
ул.
ж.к., кв.

, бл.

гр./с.

, обл.

, вх.

№
, ап.
пощ. код

Уважаеми г-н Министър,
Съгласно чл. 12, ал. 3 на Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване,
поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол, желая да
закупя следните картни листове, според предоставената от Вас на http://www.mzh.government.bg
разграфка на Цифровата ортофото карта на Република България:
№
Картен лист №
Година на заснемане
Тип заснемане (сателитно/самолетно)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпис/Печат*:
*Печат се поставя от юридическите лица/ЕТ

Попълненото заявление за закупуване на картни листове от Цифровата ортофото карта изпратете на адрес: 1040, гр.
София, бул. „Христо Ботев“ № 55, Министерство на земеделието и храните. В отговор на заявлението си ще получите писмо
с покана за подписване на договор за покупко-продажба, или официално уведомление, с което се дава съответния мотивиран
отказ за изпълнение на заявлението Ви.
При изпълнение на заявлението Ви, закупените от Вас картни листове се предоставят на осигурен от Вас, технически
носител, с подходящ капацитет. Данните се предоставят в *.TIF – формат, придружен със съответния георефериращ файл.
Имайки предвид формата на данните, Ви информирам, че един картен лист с пълно покритие от 16 km² е с големина от около
200-300 MB.
Цифровата ортофото карта на Република България, изработвана по сателитни и самолетни заснемания е собственост
на МЗХ и е в географска координатна система WGS84, проекцията е UTM, Zone 35N. При закупуване на картни листове от
Цифровата ортофото карта, купувачът няма право да разпространява получената информация, както и да я предоставя за
ползване на други лица (физически и юридически).
Заявления, които не са подписани и подпечатани (за юридическите лица/ЕТ) няма да се разглеждат.

