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МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Период на провеждане:

6 – 11 март 2019 г.

Извадка:

Изследването е представително за населението
на България над 18 годишна възраст. Чрез
двустепенна гнездова извадка са подбрани 200
гнезда на територията на страната. Във всяко
гнездо са интервюирани по 5 души.

Генерална съвкупност:

6 162 747 души. 1% на извадката съответства на
~61 627 души.

Обем на извадковата
съвкупност:

1000 души над 18-годишна възраст.

Стохастична грешка:

Максимална грешка за 50% относителен дял
при 95% гаранционна вероятност: 3,1%.

Метод на регистриране на
информацията:

Стандартизирано face-to-face интервю,
провеждано в дома на респондента.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНАТА СЪВКУПНОСТ

МЕСТОРАБОТА
Не работи
Пенсионер
Работи в държавно
предприятие
Работи в частна фирма
Работи в собствена фирма
Работи друго
Total
ПОЛ
Мъж
Жена
Total
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
18-30
31-40
41-50
51-60
61+
Total
ЕТНИЧЕСКА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ
Българин/ българка
Български турчин
Български ром

ПРОЦЕНТ
16,8
21,7
13,6
41,3
4,3
2,2
100,0
ПРОЦЕНТ
50,0
50,0
100,0
ПРОЦЕНТ
19,6
17,4
17,0
19,0
27,2
100,0
ПРОЦЕНТ
84,5
8,8
4,6
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Друго
Total

2,1
100,0
ОБРАЗОВАНИЕ

Висше/ полувисше
Средно
Основно
По-ниско от основно
Total

ПРОЦЕНТ
26,1
60,1
12,2
1,6
100,0
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНАТА СЪВКУПНОСТ

МЕСТОЖИВЕЕНЕ
София
Областен град
Град
Село
Total

РЕЛИГИОЗНА
ПРИНАДЛЕЖНОСТ
Православна
Католическа
Мюсюлманска
Протестантска
Не изповядва
Не зная
Без отговор
Total

СОЦИАЛНА ГРУПА
Учащи
Работници
Селскостопански работници
Служащи
Интелектуалци/ свободна
професия
Собственици/ съдружници
Пенсионери

ПРОЦЕНТ
17,5
26,5
28,4
27,6
100,0

ПРОЦЕНТ
83,2
0,6
11,7
0,5
3,1
0,2
0,6
100,0

ПРОЦЕНТ
5,3
31,9
1,2
23,0
1,5
4,5
21,9
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Безработни
Домакини
Друго
Total

9,3
1,0
0,3
100,0
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В периода 6-11 март, 2019 година беше проведено национално проучване,
представително за пълнолетното население на България, целящо да установи
нагласите и информираността на пълнолетните български граждани относно
подобряването и гражданския мониторинг на прозрачността на публичната
информация и предоставянето на отворени данни като гаранция за повишено
гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство.
Данните от проучването сочат, че 60% от пълнолетните българи имат
нужда и биха използвали данни и информация, създавана и публикувана от
администрацията в резултат от изпълнение на нейните функции и задължения
за упражняване на техни лични права и интереси. Нужда от такава информация
и данни декларират, че имат граждани на възраст между 31 и 40 години - 64%,
граждани на възраст между 41 и 50 години - 62%,

лица с висше и средно

образование - 60%, 73% от жителите на столицата и 65% от живеещите в
областните градове.
24% от пълнолетните граждани имат нужда и биха използвали данни и
информация, създавана и публикувана от администрацията в резултат от
изпълнение на нейните функции и задължения за упражняване и защита на
обществени права и интереси. Това заявяват 31% от висшистите и 38% от
живеещите в София.
За упражняване на професионални права и интереси от такава
информация имат нужда и биха използвали 23% от пълнолетните граждани. На
това мнение са 35% от висшистите, 33% от жителите на София и 29% от жителите
на областните градове.
www.eufunds.bg
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8% от пълнолетното население имат нужда и биха използвали данни и
информация, създавана и публикувана от администрацията в резултат от
изпълнение на нейните функции и задължения за друго, 3% не биха я
използвали, а приблизително 4% не могат да преценят.
Ако погледнем въпроса от друг ъгъл – дали пълнолетните жители се
нуждаят

от

информация

и

данни,

създавани

и

публикувани

от

администрацията, независимо за какво ще я използват или по каква причина им
е нужна, данните сочат, че приблизително 96% от хората имат нужда и биха
използвали такава информация и данни. В най-голяма степен това се отнася до
87% от висшистите и хората със средно образование и 62% от работещите
българи (независимо дали това е в държавния или частния сектор, или в
собствена фирма).
Малък е делът на гражданите, които са взели участие в различни публични
процеси по формулиране, контрол, оценка или обсъждания. 4,3% от гражданите
заявяват, че са участвали в инициативи за контрол на публични политики и
дейности, 3% са участвали във формулиране и обсъждане на публични
политики, нормативни актове и други публични документи и 2,4% са взели
участие в инициативи за оценка на ефекта и за промяна на публични политики
и дейности.
Значителен е делът на пълнолетните граждани - 93%, които биха искали да
участват в инициативи за контрол на публични политики и дейности.
Приблизително 22% от гражданите биха искали да участват в процеси по
формулиране или обсъждане на публични политики, нормативни актове, други
www.eufunds.bg
8
Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на
прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП №
BG05SFOP001-2.009-0112-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган

публични документи или в процеси по инициативи за оценка на ефекта и за
промяна на публични политики, дейности (22%).
Тук се налага изводът, че болшинството от гражданите биха упражнили
своето право на граждански контрол върху публичните политики и дейности, но
едва 1/5 от тях биха се включили и биха изразили мнение по отношение на
формулиране, оценка или промяна публични политики и дейности.
Като основни причини за това да не се включат в гореизброените процеси,
пълнолетните български граждани посочват:
 Липса на вяра в ползата от участието ми - 38%;
 Липса на време – 23%;
 Липса на интерес към публични / обществени дейности – 21%;
 Липса на нужната информация или възможности за участие – 21%;
 Друга причина -1,2%,
а 22% от гражданите не могат да преценят.
Приблизително 80% от работещите пълнолетни български граждани и
97% от висшистите и хората със средно образование отбелязват, че липсата на
време е причина да не се включат в публичните процеси по формулиране,
обсъждане, контрол или оценка, на 89% от висшистите и хората със средно
образование и на 62%

от работещите не им достига информация или

възможност за участие, също толкова - 62% от работещите смятат, че няма да има
полза от тяхното участие, на това мнение са и 86% от хората с висше и средно
образование. Най-висок е делът на собствениците или работещите в собствена
фирма (47%) при тези, които не се интересуват от публични политики или
обществени дейности.
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В логично продължение на гореизложените причини и пречки, поради
които пълнолетните граждани не се включват или не биха се включили, въпреки
декларираните нагласи и желание за участие, в процеси по формулиране,
обсъждане, контрол или оценка на публични политики, болшинството – 57% от
гражданите не биха участвали в такива процеси, все пак един не малък дял - 18%
биха взели участие в процеси по формулиране, обсъждане, контрол или оценка
на публични политики, а приблицително ¼ не могат да преценят.
93% от тези, които биха взели участие в процеси по формулиране,
обсъждане, контрол или оценка на публични политики са с висше или средно
образование, както и 80% от тях са работещите, в същото време сред
неработещите 57% заявяват, че не биха участвали, на това мнение са и
приблизително 70% от пенсионерите.
Едва 3% от пълнолетните граждани са използвали, а приблизително 14%
познават, но не са използвали официалния Портал за отворени данни на
Република България -

HTTPS://OPENDATA.GOVERNMENT.BG/.,

докато 77% от тях не

знаят за съществуването му.
Приблизително 5% от пълнолетните български граждани използват, 13%
познават, но не са използвали и други онлайн инструменти на администрацията,
за предоставяне на информация и осъществяване на обществени консултации
или

други

форми

на

сътрудничество

и

комуникация

с

гражданите.

Болшинството - 82% заявяват, че не познават такива.
Тук се налага изводът, че повечето от пълнолетните български граждани
не са направили точна асоциация между значението на съчетанието на «онлайн
инструменти на администрацията, за предоставяне на информация» и сайтовете
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на държавната и общинската администрация, както и други официални сайтове,
които предоставят подобна информация. Очевидно е необходимо да се намери
друго словосъчетание, което да ориентира българските граждани за какво точно
служат и какво означава това словосъчетание.
Сред тези граждани, които познават такива онлайн инструменти, най
много са тези, които са посочили Сайт на МТСП – 29%, следват ги сайтовете на
Европейските проекти – 17%, Сайтът на Агенцията по вписванията/ Търговски
регистър – 13%, следват ги сайтовете на различни общини – 8%, сайтът на
Министерски съвет – government.bg.
5 % от пълнолетните граждани на България смятат, че публикуваната
онлайн от администрацията информация е достатъчна и качествена, за да даде
възможност за пълноценно участие в обществения живот, 15% смятат, че тя не е
достатъчна, 5% - че не е качествена, 16% - че не е нито достатъчна, нито
качествена. Болшинството от тях – 59% не могат да преценят.
6% от пълнолетните български граждани оценяват като лесно достъпна и
лесна за откриване и използване достъпността и качеството на информацията,
създавана и публикувана онлайн от администрацията, в резултат от изпълнение
на нейните функции и която е нужна, за личните и професионални нужди на
гражданите, също толкова – 6% оценяват качеството на информацията като
лесно достъпна, но в неподходящ формат за използване, други 5% смятат, че
информацията е в подходящ формат за използване, но не е лесно достъпна и е
трудна за откриване, 15% заявяват, че информацията не е нито лесно откриваема
и достъпна, нито е в подходящ за използване формат, 68% не могат да преценят.
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Изводът, който следва от мнението на хората е, че е необходимо тази
информация да се публикува на видно място в официалните сайтове, които
предоставят такава информация – например да се намира на заглавната
страница или да има препратка към конкретните отворени данни, както и да
бъде във формат, достъпен за разчитане от повечето компютри, например word
или excel.
Приблизително 1/6 от пълнолетните български граждани считат, че
основната полза от предоставянето от администрацията на достъп до
информация и отворени данни е по-добрата отчетност и прозрачност на
институциите, 15% смятат, че това е от полза за по-добрите публични услуги,
12% - за по-активното участие и увеличено влияние на гражданите в
обществения живот, 8% - за по-добрата защита на личните права и интереси, 3% за по-ефективен и приобщаващ процес на формулиране на публични политики,
45% не могат да преценят.

Съгласно мнението на пълнолетните граждани на страната, липсата на
отворени данни е пречка за:
 Ефективното участие на гражданите в процеса на вземане на
решения – 21%;
 Контрола върху дейността на държавните органи – 18%;
 Защитата на личните ви права и интереси – 16%;
 Измерването на ефекта от държавните политики и от дейността на
държавните органи – 6%;
 Тяхната лична професионална реализация – 5%,
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а приблизително половината от тях не могат да преценят.
В подкрепа на оценката на гражданите относно качеството и достъпността
на информацията, пълнолетните граждани оформулират следните най-често
срещани затруднения при използването на данни и информация, създавани и
публикувани онлайн от администрацията:


Трудното намиране и достигане до данните – 20%;



Липсата на достатъчни данни и информация – 18,4%;



Трудностите при обработка и ползване на данните, заради

неподходящия им формат – 8%;


Скъпият достъп до данни и информация – 6%;



2% посочват други причини като възраст, неумение за работа с

компютър и с Интернет, а 57% не могат да преценят.

Относно това, какви данни и информация следва да бъдат отворени,
публикувани и достъпни в подходящ формат онлайн с приоритет, пълнолетните
граждани на България определиха следните видове данни:


Данни и информация за развитието на въпроси от значим

обществен интерес -68%;


Данни и информация за извършваните от публичния сектор

разходи – 66%;


Данни и информация за резултатите от дейността на държавни

органи -64%;


Данни и информация за лични права и интереси -59%;
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Данни и информация за професионално развитие и икономически

права и интереси -57%.
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Налага се изводът, че очевидно хората се интересуват от развитието на
въпроси от значим обществен интерес, изразходваните публични средства и
резултатите от дейността на държавните органи. Разбира се, не по-малка
необходимост има и от данните за лични права и интереси или лично
професионално развитие и икономически интереси.
По отношение на това, дали биха платили за използването на информация
и отворени данни, болшинството от пълнолетните български граждани
отговарят отрицателно - 69%. 10% биха платили в зависимост от качеството и
ползата от информацията и данните, които им се предоставят, 6% биха платили
в размер, покриващ разходите по предоставяне на данните и информацията, а
15% не могат да преценят.
Относно това какво е необходимо за успешното отваряне на данни и
използването им от гражданите, според пълнолетните жители на страната,
администрацията е необходимо да:


Публикува подробни обяснения за начина на достъпване и

използване на данните – 61%;


Организира информационни кампании – 56%;



Създава контактни точки, които да разясняват при необходимост -



Организира обучения по темата – 40%.

51%;

36% от гражданите смятат, че публикуването в подходящ отворен формат
е достатъчно за успешното отваряне на данни и използването им от гражданите.
Очевидно е, че информацията относно предоставянето на отворени данни
по отношение на достъп до нея, начин на използване, начин на извличане и др. е
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недостатъчна

и

са

необходими

повече

подробни

обяснения,

както

и

организирането на информационни кампании и създаването на контактни
центрове или точки, които да достигнат до по-широк кръг от хора, интересуващи
се от използването им.
36% от пълнолетните граждани на България декларират, че имат
необходимите знания и умения, за да се възползват от публикуването на
отворени данни. 77% хората, които отговарят утвърдително са работещи, 63% са с
висше образование.
44% от пълнолетното население на страната смятат, че не са подготвени и
нямат необходимите знания и умения, за да се възползват от публикуването на
отворени данни.

Това заявяват 75% от хората с по-ниско от основното

образование, 59% от хората с основно образование, 50% от хората със средно
образование, 66% от пенсионерите, 56% от живеещите в селата.
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1*. ЗА КАКВО ИМАТЕ НУЖДА И БИХТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ ДАННИ И
ИНФОРМАЦИЯ, СЪЗДАВАНА И ПУБЛИКУВАНА ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА
В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕЙНИТЕ ФУНКЦИИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ?
(ДО 3 ОТГОВОРА)
Процент
За упражняване на лични права и
интереси
За упражняване и защита на
обществени права и интереси
(например обществен ред, екология,
образование, др.)
За упражняване на професионални
права и интереси
Друго

60,2

24,2

23,4
8,0

Не бих ползвал/а

3,1

Не мога да преценя/ Без отговор

3,6

* Забележка: Сумата от процентите е по-голяма от 100%, тъй като е посочван
повече от 1 отговор.
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2. УЧАСТВАЛИ ЛИ СТЕ В ПРОЦЕС ПО:
2.1. ФОРМУЛИРАНЕ ИЛИ ОБСЪЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ,
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДРУГИ ПУБЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ
Процент
Да
Не съм участвал/а, но
бих искал/а
Не съм участвал/а и не
съм заинтересуван/а
Total

3,0
21,6
75,4
100,0

2.2. ИНИЦИАТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА И ЗА ПРОМЯНА НА
ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ, ДЕЙНОСТИ
Процент
Да
Не съм участвал/а, но
бих искал/а
Не съм участвал/а и не
съм заинтересуван/а
Total

2,4
21,7
75,9
100,0

2.3. ИНИЦИАТИВИ ЗА КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ /
ДЕЙНОСТИ
Процент
Да

4,3
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Не съм участвал/а, но
бих искал/а
Не съм участвал/а и не
съм заинтересуван/а
Total

93,3
2,4
100,0
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BG05SFOP001-2.009-0112-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган

3*. КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕЧКИ ПРЕД ВАШЕТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕС
ПО ФОРМУЛИРАНЕ, ОБСЪЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНИ
ПОЛИТИКИ / НОРМАТИВНИ АКТОВЕ / ПУБЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ? (ВСЕКИ
ВЕРЕН ОТГОВОР)
Процент
Липса на вяра в ползата от участието ми

38,8

Липса на време

22,9

Липса на интерес към публични /
обществени дейности
Липса на нужната информация и
възможности за участие
Друго

20,7

Не мога да преценя

22,2

20,6
1,2

* Забележка: Сумата от процентите не е равна на 100%, тъй като е посочван всеки
верен отговор.
4. БИХТЕ ЛИ УЧАСТВАЛИ В ПРОЦЕС ПО ФОРМУЛИРАНЕ, ОБСЪЖДАНЕ,
ОЦЕНКА И КОНТРОЛ НА ПУБЛИЧНИ ПОЛИТИКИ, НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ, ПУБЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ, АКО ИМАТЕ СВОЕВРЕМЕНЕН ДОСТЪП
ДО НУЖНАТА ИНФОРМАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОНЛАЙН УЧАСТИЕ?
Процент
Да

18,3

Не

56,9

Не мога да преценя

24,9

Total

100,0
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участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП №
BG05SFOP001-2.009-0112-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган

5. ПОЗНАВАТЕ ЛИ И ИЗПОЛЗВАЛИ ЛИ СТЕ ОФИЦИАЛНИЯ ПОРТАЛ ЗА
ОТВОРЕНИ ДАННИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: HTTPS:
Процент
Не - не знам за съществуването му

76,5

Не - не го използвам, макар да знам за
съществуването му

13,6

Да – използвам го за да се информирам
за проекти на нормативни актове,
документи, за обществени консултации,
но не съм предоставял/а коментари и
предложения
Да – използвам го, като съм
предоставял/а коментари и
предложения
Не знам, Не мога да преценя

2,7

0,6
6,6

Total

100,0

6. ПОЗНАВАТЕ ЛИ И ИЗПОЛЗВАЛИ ЛИ СТЕ ДРУГИ ОНЛАЙН
ИНСТРУМЕНТИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ
ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОМУНИКАЦИЯ С
ГРАЖДАНИТЕ?
Процент
Не - не познавам такива онлайн
инструменти
Познавам такива онлайн инструменти,
но не ги използвам

82,0
13,1
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прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП №
BG05SFOP001-2.009-0112-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган

Да – познавам и използвам такива
онлайн инструменти, за да се
информирам за проекти на нормативни
актове, документи, за обществени
консултации, но не съм предоставял/а
коментари и предложения
Да – използвам такива онлайн
инструменти, като съм предоставял/а
коментари и предложения
Total

4,4

0,5
100,0
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прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП №
BG05SFOP001-2.009-0112-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
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отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган

6.1*. АКО ПОЗНАВАТЕ И СТЕ ИЗПОЛЗВАЛИ ТАКИВА ОНЛАЙН
ИНСТРУМЕНТИ, МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ЕДИН:
Процент
Сайт на общината
Сайт на НАП
Сайт на НОИ
Сайт на МТСП
Сайт на Агенцията по
вписванията, Търговски
регистър
Сайт на МОН
Сайтове на Европейските
проекти
Сайт на ДФ "Земеделие"
government.bg
Google
Total

8,3
4,2
4,2
29,2
12,5
4,2
16,7
4,2
8,3
8,3
100,0

*Забележка: Сред заявилите, че познават и използват такива онлайн
инструменти.
7. СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ПУБЛИКУВАНАТА ОНЛАЙН ОТ
АДМИНИСТРАЦИЯТА ИНФОРМАЦИЯ Е ДОСТАТЪЧНА И КАЧЕСТВЕНА,
ЗА ДА ВИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ В
ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ?
Процент
Да
Не, не е достатъчна
Не, не е качествена
Не
Не мога да преценя

5,4
14,7
5,4
16,0
58,5
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участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП №
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Total

100,0
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участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП №
BG05SFOP001-2.009-0112-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
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8. КАК ОЦЕНЯВАТЕ КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПНОСТТА НА
ИНФОРМАЦИЯТА, СЪЗДАВАНА И ПУБЛИКУВАНА ОЛАЙН ОТ
АДМИНИСТРАЦИЯТА, В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕЙНИТЕ
ФУНКЦИИ И КОЯТО Е НУЖНА, ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ НУЖДИ?
Процент
Лесна за откриване и за използване
Лесна за откриване, но в неподходящ за
използване формат
В повечето случаи е в подходящ за
използване формат, но не е лесно
откриваема и достъпна
Не е лесно откриваема и достъпна и е в
неподходящ за използване формат
Не мога да преценя
Total

5,8
5,7
4,9
15,2
68,4
100,0

9. СПОРЕД ВАС, КАКВА Е ОСНОВНАТА ПОЛЗА ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ОТ
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И ОТВОРЕНИ
ДАННИ?
Процент
По-активно участие и увеличено влияние
на гражданите в обществения живот
По-добри публични услуги
По-добра отчетност и прозрачност на
институциите
По-ефективен и приобщаващ процес на
формулиране на публични политики
По-добра защита на личните права и
интереси

11,9
15,4
16,2
3,4
7,7
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участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП №
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Друго
Не мога да преценя
Total

0,1
45,2
100,0
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прозрачността на публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско
участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП №
BG05SFOP001-2.009-0112-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ
отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган

10*. СПОРЕД ВАС, ЛИПСАТА НА ОТВОРЕНИ ДАННИ Е ПРЕЧКА ЗА:
(ДО 3 ОТГОВОРА)
Процент
Ефективното участие на гражданите в
процеса на вземане на решения
Контрола върху дейността на държавните
органи
Защитата на личните ви права и
интереси
Измерването на ефекта от държавните
политики и от дейността на държавните
органи
Вашата професионална реализация
Друго
Не мога да преценя
* Забележка: Сумата от процентите е по-голяма от 100%, тъй
повече от 1 отговор.

21,3%
17,7%
16,1%
5,7%
4,8%
0,2%
50,2%
като е посочван

11*.
КОИ
СА
НАЙ-ЧЕСТО
СРЕЩАНИТЕ
ЗАТРУДНЕНИЯ
ПРИ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, СЪЗДАВАНИ И
ПУБЛИКУВАНИ ОНЛАЙН ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА? (ДО 3 ОТГОВОРА)
Процент
Трудното намиране и достигане до
данните
Липсата на достатъчни данни и
информация
Трудностите при обработка и ползване
на данните, заради неподходящия им
формат
Скъпият достъп до данни и информация

20,3%
18,4%
7,7%
5,6%
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участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП №
BG05SFOP001-2.009-0112-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
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Друго
2,1%
Не мога да преценя
56,6%
* Забележка: Сумата от процентите е по-голяма от 100%, тъй като е посочван
повече от 1 отговор.
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BG05SFOP001-2.009-0112-С01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от
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12. СПОРЕД ВАС, КАКВИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДВА ДА БЪДАТ
ОТВОРЕНИ ПУБЛИКУВАНИ И ДОСТЪПНИ В ПОДХОДЯЩ ФОРМАТ
ОЛАЙН) С ПРИОРИТЕТ
12.1. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ
Процент
Да
Не
Не мога да преценя
Total

59,0
10,9
30,1
100,0

12.2. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ
Процент
Да
Не
Не мога да преценя
Total

55,6
9,5
34,9
100,0

12.3. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА
ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ
Процент
Да
64,0
Не
6,5
Не мога да преценя
29,5
Total
100,0
12.4. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ
СЕКТОР РАЗХОДИ
Процент
Да
Не
Не мога да преценя

65,7
7,3
27,0
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Total

100,0

12.5. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ВЪПРОСИ ОТ
ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
Процент
Да
67,8
Не
6,6
Не мога да преценя
25,6
Total
100,0
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13. БИХТЕ ЛИ ПЛАТИЛИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ОТВОРЕНИ ДАННИ
Процент
Да, в зависимост от
качеството и ползата от
информацията и
данните
Да, в размер покриващ
разходите по
предоставяне
Не
Не мога да преценя
Total

9,5

6,4
69,1
15,0
100,0

14. СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ЗА УСПЕШНОТО ОТВАРЯНЕ НА ДАННИ И
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ОТ ГРАЖДАНИТЕ, БИ БИЛО НЕОБХОДИМО
АДМИНИСТРАЦИЯТА ДА:
14.1. ПУБЛИКУВА ПОДРОБНИ ОБЯСНЕНИЯ ЗА НАЧИНА НА
ДОСТЪПВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ
Процент
Да
Не
Не мога да преценя
Total

61,4
8,8
29,8
100,0

14.2. ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕМАТА
Процент
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Да
Не
Не мога да преценя
Total

39,7
18,5
41,8
100,0

14.3. ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ
Процент
Да
Не
Не мога да преценя
Total

56,3
11,1
32,6
100,0
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14. СЧИТАТЕ ЛИ, ЧЕ ЗА УСПЕШНОТО ОТВАРЯНЕ НА ДАННИ И
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ОТ ГРАЖДАНИТЕ, БИ БИЛО НЕОБХОДИМО
АДМИНИСТРАЦИЯТА ДА:
14.4. СЪЗДАВА КОНТАКТНИ ТОЧКИ, КОИТО ДА РАЗЯСНЯВАТ ПРИ
НЕОБХОДИМОСТ
Процент
Да
Не
Не мога да преценя
Total

50,5
10,4
39,2
100,0

14.5. СЧИТАМ, ЧЕ ПУБЛИКУВАНЕТО В ПОДХОДЯЩ ОТВОРЕН ФОРМАТ Е
ДОСТАТЪЧНО ЗА УСПЕШНОТО ОТВАРЯНЕ НА ДАННИ И
ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ОТ ГРАЖДАНИТЕ
Процент
Да
Не
Не мога да преценя
Total

36,4
14,4
49,1
100,0

15. ИМАТЕ ЛИ ПОЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ
ПУБЛИКУВАНЕТО НА OТВОРЕНИ ДАННИ?
Процент
Да
Не
Не мога да преценя

36,1
44,2
19,7
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Total

100,0
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