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Отворени данни 
 

• Публичната информация, публикувана от институциите в 

отворен, машинночетим, позволяващ повторна употреба    

формат (CSV, RDF, XML, JSON и др.) 
  

• Първични данни 
  

• Достъпни, добре описани и структурирани данни, лесни 

за обработка, анализ и визуализация  
  

• Повторно използване и безплатно разпространяване, или 

като в цената им се калкулират само разходите за 

предоставяне 
  

• Изключва се информация, съдържаща лични данни или 

класифицирана информация 







Основни проблеми 

• Липса на общи принципи и правила за предоставяне на 

информацията в отворен формат 

 

• Публикуваните данни не са удобни за обработване, не са 

описани и структурирани, и се изисква заплащане 

 

• Не е приоритизирана информацията, която да бъде 

публикувана  

 

• Прекален контрол над информацията и усложнени 

процедури за нейното предоставяне  

 

• Слаба информираност на администрацията  
  

 





Нормативни актове 
и стратегически документи 

• Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на 

Съвета относно повторната употреба на информацията в 

обществения сектор  
  

• Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до 

обществената информация (проект) 
  

• Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 – 

2020 г.   
  

• Национална програма за развитие: България 2020 
  

• Национална програма за реформи до 2020 г. 
  

• Партньорство за открито управление  – план за действие 



 

 

Къде сме ние?  

• Проучване – Арахнис Open Data Компас за 2014 г. – 

България е на 55-то място от 196 страни 
  

• Изследване на Фондация за отворено знание на тема 

“Отворено управление” – България е на 29-то място 

от 64-те страни, присъединили се към “Партньорство 

за открито управление” 
   

• Изследване на ООН за развитието на електронното 

управление – през 2012 г. – България е на 60-то място 

от 193 страни, през 2014 г. е на 73-то място по EGDI – 

индекса за развитие на електронното управление   



Интегрирана платформа 
за отворени данни 
https://opendata.government.bg; 

 

• Централен уебсайт, който осигурява механизъм за публикуване 

и управление на информация в отворен, машинночетим формат, 

заедно със съответните метаданни  
   

• Предстои интегрирането със Системата за правна информация 

на Министерски съвет 
  

• Пионери в инициативата: 

• Център за градска мобилност – София 

• Централна избирателна комисия 

• Националния статистически институт  
  

• Опит и инициативи на неправителствени организации и лица 
  

• Фондация Общество.бг 

https://opendata.government.bg/


• Регистри – множество регистри на национално и местно ниво, 

които не са свързани, не са публични и информацията от тях е 

трудно използваема 

 

• Представително социологическо проучване на Gallup International 

от 2012 г.: 

• информация, свързана с трудовите правоотношения и заплати 

• сравняване на цени и качество на различни стоки 

• данни за замърсяването на въздуха 

• информация за трафика 

• данни от Имотния регистър и Кадастъра 

• структурата и изразходването на държавния бюджет 

• нивата на престъпност и сигурност в даден район и др.  

Каква информация искат 
гражданите и бизнеса?  



В кои области Вие лично бихте желали да ползвате 
отворени данни от държавни и публични институции? 

 





 

• Създаване на иновативни бизнес услуги, нови 

компютърни и мобилни приложения 
   

• Работни места и конкурентоспособност 
   

• Подобряване на аналитичните процеси  
   

• Повишаване на прозрачността на администрацията и 

засилване участието на гражданите в управлението 
   

• Улеснено електронно издаване на справки и документи 
   

• Подобряване на трансграничното предлагане на услуги 

и продукти 

Ползи 



• Утвърждаване на цялостната политика  

 

• Приоритизиране на информацията и нейното отваряне 

 

• Ясни технически изисквания за всяка нова 

информационна система, с която работи държавната и 

местната администрация 

 

• Запознаване и насърчаване на администрацията за 

прилагане на инициативата за отворените данни 

 

• Законово регламентиране 

 

Какво предстои? 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 


