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Настоящият документ е разработен в изпълнение на Дейност 6 „Осъществяване на граждански мониторинг и
измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг“, част от
проект № BG05SFOP001-2.009-0112, с наименование „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“, финансиран с ДБФП № BG05SFOP0012.009-0112-C01 по процедура BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално
управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление“.
Основна цел на проекта е да се преодолеят предизвикателствата пред комуникацията и взаимодействието с
гражданското общество, които се проявяват заради слабости в прозрачността на публичната информация и
отворените данни и по този начин да се насърчи включването на представители на гражданското общество в процесите
на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
Специфичните цели на проекта са:
1) ) На база на проучване сред целевите групи и на база на идентифицирани добри практики и иновативни инструменти
в прозрачността на информацията и отворените данни, да бъдат разработени, популяризирани и предложени за
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от извършен мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като
средство за граждански мониторинг, в Община Монтана

ползване Модел, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство за
подобряване на гражданското участие и Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни,
като средство за граждански мониторинг.
Моделът, съдържащ предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като средство
за подобряване на гражданското участие, е разработен в рамките на Дейност 3 на проекта, а Механизмът за
мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като средство за граждански мониторинг – в
рамките на Дейност 4 на проекта.
2) Да се приложи разработеният Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни в две
пилотни администрации (едно министерство и една община) и да се изведат съответните препоръки.
Вследствие на пилотното прилагане на механизма в двете администрации, наред с другото ще бъдат изведени
съответните препоръки към тях относно процеса на предоставяне на прозрачна публична информация и отворени
данни, процес пряко свързан с процесите по предоставяне на услуги и по-добра регулаторна среда.
Изведените препоръки ще бъдат детайлно обсъдени на планираните кръгли маси по Дейност 7 на проекта.
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Подход за извършване на мониторинга:
Ключови моменти от изпълнението на Дейност 6 на проекта за осъществяване на мониторинга на
прозрачността и отворените данни:
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Дейност 6 на проекта за осъществяване на мониторинга на прозрачността и отворените данни се
изпълнява съвместно от двамата служители на Бенефициента Фондация „Институт за добро управление“,
разработили Механизма за мониторинг и четиримата служители на партньорската организация Сдружение
„Съюз за България“, обучени за работа с Механизма, в рамките на обучението, проведено по Дейност 5 на
проекта.
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Избор на пилотните администрации (едно министерство и една община) за пилотно тестване на
разработения Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни
Конкретните администрации са избрани съвместно от Бенефициента Фондация „Институт за добро
управление“ и партньора Сдружение „Съюз за България“ след проведеното обучение и на база на резултатите
от проучването, извършено в рамките на Дейност 1 от проекта. Сред критериите за избор са:
- Администрациите да имат добре разработени и поддържани интернет страници, позволяващи лесен
достъп до публичнодостъпна информация, особено в раздел планиране и изпълнение на политики и
законодателство и обществени консултации;
- Администрациите да са били активни в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на
политики и законодателство, с участието на представители на гражданското общество.
2) Избор на политиките, по отношение на които ще бъде тестван пилотно Механизмът за мониторинг.
Политиките са избрани съвместно от Бенефициента и партньора. Избрани са по две политики, по отношение
на които да бъде извършен мониторингът, за всяка от администрациите (министерство и община). Избраните
политики имат пряко въздействие върху различни аспекти на обществено-икономическия живот и
гражданското общество.
3) Сформиране на екипи от по трима човека
Сформирани са екипи от по трима човека за двете администрации. Във всеки екип участват по един от двамата
експерти, назначени от Бенефициента и участвали в разработването на Механизма и по двама от обучените
служители - експерти на партньора, които да приложат на практика Механизма в избраните две
администрации.
4) Прилагане на Механизма за мониторинг и извличане на числово измерими резултати по
отношение на представянето на всяка администрация и всяка от изследваните политики
За всяка от двете администрации са приложени разработените показатели от Механизма за мониторинг по
отношение на всяка от двете избрани политики. По този начин са получени резултати, които да очертаят
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сравнително обобщена картина в посока прозрачност и отворени данни на ниво централна администрация и
на ниво местна власт.
5) Формулиране на препоръки
Въз основа на извършения мониторинг, осъществен чрез прилагането на Механизма за мониторинг, са
формулирани и съответните препоръки, свързани с процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на
политики.
Основни методи при осъществяването на гражданския мониторинг:
- кабинетно проучване на общодостъпна информация;
- експертна оценка;
- анкети сред служители на оценяваната администрация, имащи отношение към прилагането на
съответните политики;
- анкети сред гражданското общество.



Община Монтана
− интернет страница: https://www.montana.bg/
Политики:
− Екология;
− Образование, култура и спорт.
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Подбор на пилотна администрация на местно ниво (община) и на политики с оглед
извършването на мониторинг на прозрачността и отворените данни, с пилотно тестване на
Механизма за мониторинг
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II. Насоки за попълване на доклада
За целите на прилагане на Механизма за мониторинг и измерване на прозрачността и отворените данни, като
средство за граждански мониторинг, е разработена система от индикатори по четири основни критерия за
мониторинг:

Правна рамка – регулации и правила, в подкрепа на прозрачността и отворените данни;

Техническа рамка, в това число иновативни решения;

Характер на прозрачната информация и на отворените данни – ползи за гражданското общество;

Ангажираност на заинтересованите страни – степен на гражданското участие.
Всеки от четирите критерия за мониторинг се оценява с по четири индикатора, т.е. общият брой на
индикаторите е 16, като оценката по отделните индикатори се извършва по четиристепенна скала (от 0 до 3 т.)
и се нанася в оценителна таблица, в която задължително се представя и обосновка на дадената оценка.
Оценката по 12 от индикаторите за мониторинг и оценка се извършва въз основа на преглед на документи и
експертна оценка от страна на екипа, извършващ мониторинга в оценяваната администрация на местно ниво
(община). Това се отнася за всеки от индикаторите по първите 2 критерия за мониторинг и оценка (И1.1, И1.2,
И1.3, И1.4, И2.1, И2.2, И2.3 и И2.4), както и за индикаторите И3.1, И3.2, И4.1 и И.4.2. Във въпросника,
предназначен за служители от оценяваната администрация на местно ниво (община) са включени насочващи
въпроси, които да подпомогнат експертите в събирането на необходимата информация. Когато дадена
информацията е публичнодостъпна, във възможните отговори е предоставена възможност на експертите в
оценяваната администрация да посочат къде и по какъв начин тази информация би могла да бъде достъпена.
Когато е посочено, че съответната информация не е публичнодостъпна, същата следва да се изиска
допълнително по надлежния ред.
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III.
Ключови дефиниции
Инициативата за въвеждане на отворени данни има за цел институциите да предоставят публична
информация в отворен машинночетим формат, позволяващ нейната повторна употреба (като CSV, RDF, XML,
JSON и др.), заедно със съответните метаданни. Данните следва да се публикуват без ограничения, които биха
възпрепятствали повторното използване на информацията.
Въвеждането на инициативата за въвеждането на отворени данни е продиктувано от липсата на пълноценен
достъп на гражданите, НПО и бизнеса до публична информация, притежавана в обществения сектор,
поради което и основният приоритет в инициативата е публичните данни да бъдат достъпни, добре описани
и структурирани, и лесни за обработка, анализ и визуализация.
На ниво Европейски съюз Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в
обществения сектор, изменена с Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013
година, регулира политиката относно повторната употреба на информацията в обществения сектор. Тя е
транспонирана в българската нормативна уредба чрез ЗДОИ, където е регламентиран и националният портал
за отворени данни като централно хранилище за отворените данни на администрацията. В същия закон,
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Индикатори И3.3 и И4.3 се изчисляват въз основа на извършена самооценка чрез попълване на въпросник
от представители на самата оценявана администрация на местно ниво (община). Оценката по тези
индикатори се изчислява като средноаритметична стойност на отговорите, получени от анкета сред
служители от оценяваната администрация, попълнили въпросника. Възможните отговори са по
четиристепенна скала от 0 до 3 т.
Индикатори И3.4 и И4.4 се изчисляват въз основа на оценка от представители на гражданското общество. За
целта е изготвен въпросник за попълване от граждани. Оценката по тези индикатори се изчислява като
средноаритметична стойност на получените отговори от гражданите, попълнили въпросника.
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съгласно чл. 15б и чл. 15г, на държавните органи се вменява задължението за приоритизиране и публикуване
на данни, предназначени за повторно използване.
На 26 юни 2019 година е публикувана актуализация на Директивата за информацията в обществения сектор,
преработена като Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета относно отворените данни
и повторното използване на информацията от обществения сектор. С новата директива са въведени редица
важни промени: разпоредби за достъп в реално време до динамични данни чрез подходящи технически
средства, увеличаване на предлагането на висококачествени данни от обществения сектор за повторна
употреба, задължаване предоставянето на ограничен брой основни набори от данни с висока стойност във
всички държави членки, предотвратяване на възникването на нови форми на изключителни договорености,
ограничаване на използването на изключения от принципа за налагане на пределните разходи, разширяване
обхвата на отворения достъп до данни, съхранявани от публични предприятия в секторите на комуналните
услуги и транспорта и данни от научни изследвания, получени в резултат на публично финансиране, и е
изяснена връзката между директивата за информацията в обществения сектор и някои свързани правни
инструменти с оглед на осигуряване на минимално равнище на хармонизация на правилата за повторна
употреба във всички държави членки.
Органът, който разработва политиката и координира осъществяването на инициативата за отворени данни в
обществения сектор в Република България е Съветът за административната реформа.
Наборите от данни в отворен формат се публикуват на Портала за отворени данни на Република България,
който от края на 2019 г. се развива и надгражда от Държавна агенция „Електронно управление“. Порталът
съдържа информация, разпределена в 14 теми, като образование, енергетика, транспорт, околна среда, райони
и градове. На него са качени над 10 хиляди набори от данни, в отворен машинночетим формат, публикувани
от 517 институции и организации. Достъпът на потребителите до тези данни е безплатен и леснодостъпен
както от компютър, така и от мобилни устройства.
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Порталът гарантира, че отворената информация, която се публикува, е събрана и обработена от достоверни
източници, каквито са административните органи, във връзка с нормативните им задължения.
За изпълнение на дейността е важно да се посочат ключовите дефиниции, свързани с отворените данни. На
първо място от изключително голямо значение е да се даде определение на термина „отворени данни“.
„Отворени данни“ са данни, генерирани от държавна институция, които са публикувани от нея в такъв
формат и под такъв лиценз, че да бъдат свободно използвани, обработвани или разпространявани от всички.
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Публичната администрация в процеса на своята работа създава и събира данни, които в последствие
публикува във формат и лиценз, позволяващи свободното им разпространение и употреба от всички.
За осъществяването на мониторинга в рамките на Дейност 6 от проекта е важно да се посочат и основните
критерии за отвореност на данните, както следва:
− Достъпност и наличност: данните трябва да са налични в тяхната цялост и на разумна цена, която не
ограничава тяхната повторна употреба, като в най-добрия случай те са достъпни за сваляне през
интернет, без заплащане на такса. Данните също така трябва да са налични в удобен формат, който
позволява тяхното модифициране.
− Повторна употреба и разпространение: данните трябва да са предоставени при такъв лицензионен
режим, че да е възможно те да бъдат повторно използвани и разпространявани, включително и чрез
смесване на масиви от данни. Данните трябва да бъдат машинно четими.
− Всеобщ достъп: всеки трябва да може да ползва, повторно употребява и разпространява данните, без да
бъдат налагат дискриминационни ограничения за определени сфери на дейност, лица или групи.
Отворените публични данни са огромен ресурс, който генерира ползи както за държавните институции, така
и за граждани, НПО и др.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

IV.

Оценка по индикаторите от „Механизъм за мониторинг и измерване на прозрачността и
отворените данни, като средство за граждански мониторинг“

1. Индикатори от Критерий 1 „Правна рамка – регулации и правила, в подкрепа на отворените данни“
1.1. Индикатор 1.1: Наличие на вътрешни правила и документи (И1.1)
Индикаторът отразява подхода на обезпечаване с процедури и планове от страна на администрацията на
нормативните изисквания за създаването и поддържането на обществена информация в отворен формат, както и
изчерпателността и адекватността на процедурите и плановете.


Начин за остойностяване и оценка по И1.1:
3 т. – В допълнение към вътрешните правила и годишните планове, администрацията има стратегия / план за
отворени данни, които надграждат законовите изисквания и като минимум съдържат: публикуване на
отворени данни на сайт/ портал на администрацията, мерки/ дейности за информиране на обществеността
за начините на достъпване и използване на отворените данни (информационни кампании), мерки/дейности,
насочени към създаване на партньорство с представители на заинтересованите страни и обществеността, по
отношение на използването на отворените данни и създаването на иновативни приложения въз основа на тях.
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2 т. – В допълнение към вътрешните правила за създаване и поддържане на обществена информация в отворен
формат, администрацията приема ежегодни планове за приоритетно публикуване на набори от данни в
отворен формат.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

1 т. – Администрацията има вътрешни правила, включващи като минимум ред за създаване, поддържане,
предоставяне на обществена информация в отворен машинночетим формат, ред за поетапно публикуване на
информацията на Портала за отворени данни и отговорно лице.
0 т. – Администрацията няма вътрешни правила (в това число стратегии, планови документи),
специфициращи изпълнението на нормативните изисквания за създаването и поддържането на обществена
информация в отворен формат.
Оценката по индикатор И1.1.:

1

Минималните изисквания, заложени в националната правна рамка,
регламентираща отворените данни, която обхваща Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ) и Наредбата за стандартните условия за повторно използване
на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
(Наредбата), са спазени.
Община Монтана има разработени и приети вътрешни правила, които уреждат
условията и реда за предоставяне на информацията за повторно използване по
ЗДОИ и които включват ред за създаване, поддържане, предоставяне на обществена
информация, в т.ч. в отворен машинночетим формат, ред за поетапно публикуване
на информацията на Портала за отворени данни и отговорно лице. Вътрешните
правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Монтана
са утвърдени от Кмета на Община Монтана и са публикувани на Интернет

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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Администрация Оценка*

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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страницата на Община Монтана https://www.montana.bg/ , в секция „Достъп до
обществена информация“.
Съгласно утвърдените от Кмета на Община Монтана Вътрешни правила за
организация на административното обслужване и деловодната дейност в Община
Монтана всяка дирекция в рамките на общинската администрация подготвя за
публикуване отворени данни в срок, определен в законите и поднормативните
актове, които регламентират дейността й. Подготвените в окончателен вариант
данни се предоставят на г-н Николай Драгиев - младши експерт „Информационни
технологии“ в отдел „Център за услуги и информация на граждани“, чиято
отговорност е да ги публикува на официалния сайт на Община Монтана –
www.montana.bg.
Със Заповед на Кмета на Община Монтана е определено длъжностно лице –
администратор на профили, което отговаря за публикуването на данните,
събирани, създавани и поддържани от Община Монтана, на Портала за отворени
данни в предвидените законови срокове и формати.
На интернет страницата на Община Монтана, в обособената секция „Достъп до
обществена информация“ (https://www.montana.bg/други/достъп-до-общественаинформация), са публикувани формуляри и образци на заявления за достъп до
обществена информация, в т.ч. за предоставяне на информация за повторно
използване. Спазени са изискванията на чл. 15. (1) от ЗДОИ, целящи осигуряване на
прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на
достъпа до обществена информация, с предоставяне на информация за
публикуваните от Община Монтана данни - наличен е Списък на категориите
информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на

Община Монтана и форматите, в които е достъпна. Има публикувана Информация
относно предоставянето на достъп до обществена информация в Община Монтана,
посочени са нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по
чл. 20, ал. 2 от ЗДОИ и повторно използване на информация от обществения сектор
по чл. 41ж, както и реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от Община
Монтана.
На интернет страницата на Община Монтана има посочени: наименование, адрес,
адрес на електронната поща, телефон и работно време на звеното в Община
Монтана (Център за услуги и информация на гражданите), което отговаря за
приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация, т.ч. за
предоставяне на информация за повторно използване в отворен формат.
Публикувани са отчети (по години) за работата на Община Монтана по Закона за
достъп до обществена информация, в т.ч. и във връзка с работата по получени заявки
за предоставяне на обществена информация в отворен формат.
* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

1.2. Индикатор: Изпълнение на изискването за публикуване на обществена информация в отворен
машинночетим формат (И1.2)
Индикаторът оценява обема и качеството на публикуваната информация, както и наличието на допълнителна
информация (информационни материали и обучителни ресурси), повишаваща информираността на обществото и
достъпността на отворените данни.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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Начин за остойностяване и оценка по И1.2:
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3 т. – Администрацията публикува поетапно данни, обхващащи над 50 % от информацията по чл. 11 от
Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за
нейното публикуване в отворен формат, както и допълнителна информация - информационни материали и
обучителни ресурси, предназначена да информира потребителите на отворените данни, да ги подпомогне
при достигането и използването на данните.
2 т. – Администрацията публикува поетапно данни, надхвърлящи данните по списъка, издаден на основание
чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация. Когато дадена администрация не е включена в
списъка, публикува поетапно данни, обхващащи над 50 % от информацията по чл. 11 от Наредбата за
стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното
публикуване в отворен формат.
1 т. – Администрацията публикува (в пълен обем) само данни по списъка, издаден на основание чл. 15б, ал. 3
от Закона за достъп до обществена информация. Когато дадена администрация не е включена в списъка,
публикува поетапно данни, обхващащи до 50 % от информацията по чл. 11 от Наредбата за стандартните
условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен
формат.
0 т. – Администрацията не публикува обществена информация в отворен формат или публикува в непълен
обем данни по списъка, издаден на основание чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация.

Оценка*

Обосновка
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Оценката по индикатор И1.2:

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

Съгласно РМС № 436 от 04.08.2017 г. за приемане на Списък с набори от данни по
приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за
отворени данни (през 2017 г.) по изследваните политики, Община Монтана има
ангажимент да публикува в отворен формат в Интернет 9 бр. набори от данни,
пет от които са отпаднали като ангажимент за публикуване от Община
Монтана и са преадресирани към Регионалното управление по образование (за
Планирания прием в гимназиите), към Министерство на отбраната (за
Регистъра на военните паметници на територията на общината), към
Националния институт за недвижимо културно наследство (за Регистъра на
недвижимите културни ценности), към Министерство на културата (за
Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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1 т.

Page

Община Монтана

Община Монтана (като общинска администрация) е администрация, която е
включена в списъка, приеман ежегодно от Министерския съвет,
по
предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“,
с набори от данни, които да бъдат публикувани в отворен формат в интернет.
По изследваните политики Община Монтана няма ангажименти за
публикуване на задължителни набори от данни в отворен формат съгласно
РМС № 103 от 17.02.2015 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни
области, които да се публикуват в отворен формат (през 2015 г.), РМС № 214 от
25.03.2016 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области,
които да се публикуват в отворен формат (през 2016 г.), РМС № 54 от 01.02.2019 г.
за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се
публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни (през 2019 г.) и РМС
№ 435 от 03.07.2020 г. за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни
области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни
през 2020 г.

Регистъра на културните институти) и към Министерство на младежта и
спорта (за Регистъра на спортните клубове) вследствие на актуализацията от
извършения преглед на публикуването на данните. Наборите от данни са
публикувани от Община Монтана на Портала за отворени данни, в указаните
за публикуване срокове.
Задължителните за публикуване набори от данни, създадени и поддържани от
Община Монтана, освен на Портала за отворени данни, са налични и на
Интернет страницата на Община Монтана, под формата на Регистри, в секция
„Публични РЕГИСТРИ“, подсекция „Други регистри“, с изключение на
Регистъра на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания,
който не е наличен на Интернет страницата на общината. Същият обаче не
попада в обхвата на изследваните в рамките на мониторинга политики.
* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

1.3. Индикатор: Организационна обезпеченост на дейността по създаване и публикуване на
информация в отворен формат (И1.3)
Индикаторът оценява, както съответствието на администрациите с нормативните изисквания, така и дали са
надхвърлили тези изисквания, като адекватно са обезпечили с нужните служители или структури процеса по създаване
и публикуване на информация в отворен формат.


Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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3 т. – В администрацията има назначено/ определено длъжностно лице, което има отговорности и работи
проактивно не само за създаване, поддържане, предоставяне на обществена информация в отворен формат,
чрез публикуването й на всички възможни комуникационни канали на организацията, но и за повишаване
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Начин за остойностяване и оценка по И1.3:

информираността на заинтересованите страни (потребители на отворените данни и обществото като цяло) и
за изграждане на партньорски отношения с тях.
2 т. – В администрацията има назначено/ определено длъжностно лице, което има отговорности и работи
проактивно за създаване, поддържане, предоставяне на обществена информация в отворен формат, чрез
публикуването й на други комуникационни канали на организацията (интернет сайт на организацията,
интернет сайт на проекти).
1 т. – В администрацията има назначено/ определено длъжностно лице, което попълва данните за съответната
организация и публикува информацията на Портала за отворени данни, в съответствие с минималните
изисквания на нормативната уредба.
0 т. – В администрацията няма назначено/ определено длъжностно лице, администратор на отворени данни.

Община Монтана

Оценка*

Обосновка

2 т.

От страна на Община Монтана са спазени нормативните изисквания, заложени
в чл. 8, ал. 3 от Наредбата за стандартните условия за повторно използване на
информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен
формат. Процесът по създаване и публикуване на информацията, създавана и
поддържана от Община Монтана, в отворен формат, е обезпечен с нужните
служители. Определено е длъжностно лице - администратор на профила на
Община Монтана в Портала за отворени данни, който има задължението да
публикува информацията, създавана и поддържана от Община Монтана, в

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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Оценката по индикатор И1.3:

отворен формат на Портала за отворени данни, поддържан от края на 2019 г. от
Държавна агенция „Електронно управление“ - Николай Драгиев - експерт
„Информационни технологии“, отдел „Център за услуги и информация на
граждани“, Дирекция „Административно-правно и информационно
обслужване“, тел: 096 394226, e-mail: itexpert@montana.bg
Определеното в Община Монтана длъжностно лице работи проактивно за
поддържането и предоставянето на обществена информация, създадена и
поддържана от общината, в отворен формат, освен чрез публикуването й на
Портала за отворени данни, и чрез публикуването на обществената
информация на Интернет страницата на Община Монтана – www.montana.bg,
секция „Публични регистри“.
* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

1.4. Индикатор: Периодичност на актуализацията на публикуваната в отворен формат информация
(И1.4)
Индикаторът измерва актуалността на отворените данни.
Съгласно чл. 9, ал. 3 от Наредбата, при невъзможност за автоматично актуализиране на данните администраторът
на профила на съответната организация от обществения сектор актуализира информацията на Портала за отворени
данни, съобразно срокове, определени в разпоредбата.
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3 т. – Публикуваната от администрацията информация в отворен формат се актуализира автоматично.
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Начин за остойностяване и оценка по И1.4:

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

2 т. – Публикуваната от администрацията информация в отворен формат се актуализира периодично, в
съответствие с изискванията на чл. 9, ал 3 на Наредба за стандартните условия.
1 т. – Публикуваната от администрацията информация в отворен формат се актуализира периодично, но порядко от сроковете, заложени в чл. 9, ал 3 на Наредба.
0 т. – Публикуваната от администрацията информация в отворен формат не се актуализира.
Оценката по индикатор И1.4:
Администрация

Община Монтана

Оценка*

Обосновка

1 т.

Публикуваната от Община Монтана информация в отворен формат се
актуализира периодично, но по-рядко от сроковете, заложени в чл. 9, ал 3 на
Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от
обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат.
Няма възможност за автоматично актуализиране на обществената
информация, създавана и поддържана от Община Монтана. Администраторът
на профила на Община Монтана актуализира информацията на Портала за
отворени данни. Посочва се версията на документа, датата на въвеждане, както
и датата на последна промяна.
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* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

2. Индикатори от Критерий 2 „Техническа рамка, в това число иновативни решения“
2.1. Индикатор: Структуриране на отворените данни (И2.1)
Индикаторът оценява дали и доколко отворените данни се публикуват структурирано, съобразно изискванията или по
начин, който ги надхвърля.
Когато е възможно, данните трябва да са достъпни като обобщени записи на данни (масиви от данни), както и чрез
приложно-програмни интерфейси (API), за да се улесни автоматичната им обработка. Данните трябва да се създават
и поддържат в електронен формат за данни, който е структуриран по начин, позволяващ лесно идентифициране,
разпознаване, извличане на специфични данни и/или свързване с други данни чрез програмни приложения.


Начин за остойностяване и оценка по И2.1:
3 т. – Публикуваните от администрацията отворени данни са пълни и структурирани по категории, теми или
набори от данни. В допълнение са налични приложно-програмни интерфейси (API), за да се улесни
автоматичната им обработка.
2 т. – Публикуваните от администрацията отворени данни са пълни и структурирани по категории, теми или
набори от данни.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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0 т. – Публикуваните от администрацията отворени данни не са пълни. Непълни са данни, които не
предоставят цялата налична информация за дадена категория, теми или набор от данни, създавани в резултат
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1 т. – Публикуваните от администрацията отворени данни, касаещи дадена категория, тема или набор от
данни, са пълни, но не са обособени (структурирани) в масиви. Неструктурирани са данни, които са
публикувани без да са обособени в конкретна категория, тема или набор от данни. Липсата на структуриране
затруднява намирането и използването на информацията.

от изпълнение на функциите на администрацията. Непълнотата затруднява намирането и използването на
информацията.
* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

Община Монтана

Оценка*

Обосновка

3 т.

Наборите от данни по изследваните политики, създавани, съхранявани и
поддържани от Община Монтана, са публикувани на Портала за отворени
данни, съобразно изискванията, заложени в Правилата и процедурите в
процеса на планиране, приоритизиране, публикуване и актуализиране на
информация от обществения сектор за повторно ползване на Портала за
отворени данни, утвърдени със Заповед на Председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.
Информационните масиви и набори от данни по изследваните политики са
поддържани в електронен формат и са публикувани структурирано, по
последователен
и
непроменлив
начин,
който
позволява
лесно
идентифициране, разпознаване, извличане на специфични данни и/ или
свързване с други данни чрез програмни приложения. Налични са приложнопрограмни интерфейси, улесняващи автоматичната обработка на данните.
Всички набори от данни, свързани с изследваната политика за образование,
култура и спорт, са публикувани от Община Монтана в тематичната категория
„Образование, култура и спорт“ на Портала за отворени данни –

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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Оценката по индикатор И2.1:
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http://data.egov.bg/. Наборите от данни, свързани с изследваната политика за
екология, са публикувани в тематична категория „Правителство, публичен
сектор“. По този начин е гарантирано, че потребителите на данни бързо могат
да открият данните, свързани с изследваните политики.
Публикуваните от Община Монтана набори от данни по изследваните
политики са пълни. Пълнотата е основен аспект на качеството на съдържанието
на данните. Публикуваните от Община Монтана данни съдържат заглавен ред
с описание на съдържанието и уникален идентификатор (номер, съдържащ
комбинация от букви и цифри, зададен автоматично от системата). Посочено е
кратко представяне на същността на публикуваните данни или нормативно
установеното наименование (при налично такова). Заглавието е описано по
идентичен начин и в съответните метаданни към набора от данни. Отбелязана
е версията на всеки от информационните масиви, с отбелязване на
актуализацията (когато има такава) в номера на версията, което позволява на
потребителите на данни да проследят направените промени. Наборите от
данни, публикувани от Община Монтана по изследваните политики, съдържат
информация и за произхода на информацията (съответната дирекция, която
създава информацията) и целта на публикуването й. При публикуването на
данни по изследваните политики от страна на Община Монтана е приложено
свързването с „етикети“ (подтеми, за които се отнасят данните в набора), който
прави информацията по-лесна за намиране при търсене с ключова дума.
Използвани са следните етикети: „училища“, „детски градини“, „култура“,
„културни институти“, „паметници на културата“ и „вероизповедания“.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

2.2. Индикатор: Формат на отворените данни. Метаданни (И2.2)
Съгласно чл. 2 на Наредбата, организациите от обществения сектор поетапно публикуват на Портала за отворени
данни информационните масиви и ресурси, които поддържат и достъпът до които е свободен, в отворен машинночетим
формат, позволяващ повторно използване, заедно със съответните метаданни.
Съгласно чл. 6 от Наредбата, към информацията в отворен формат се създават, поддържат и предоставят за повторно
използване съответни метаданни или се посочва референция (URL) към схема, съдържаща метаданни, описващи
структурата и предназначението на данни, включени в обхвата на информацията.
Съгласно чл. 12 от Наредбата, информацията, предоставена за повторно използване в машинночетим формат, се
придружава от разяснения за метаданните и от установена терминология.


Начин за остойностяване и оценка по И2.2:
3 т. – Всички публикувани от администрацията отворени данни имат метаданни и всички данни са в
машинночетим формат.
2 т. – За до 25% от публикуваните от администрацията отворени данни няма метаданни или данните не са в
машинночетим формат.
1 т. – За до 50% от публикуваните от администрацията отворени данни няма метаданни или данните не са в
машинночетим формат.
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Оценката по индикатор И2.2:
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0 т. – За над 50% от публикуваните от администрацията отворени данни няма метаданни или данните не са в
машинночетим формат.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

Обосновка

3 т.

Спазени са разпоредбите на чл. 2 на Наредбата за стандартните условия за
повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното
публикуване в отворен формат, като Община Монтана поетапно (в
съответствие с ежегодно приемания от МС списък от набори от данни,
подлежащи на задължително публикуване) публикува на Портала за отворени
данни информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до
които е свободен, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно
използване, заедно със съответните метаданни.
По всички публикувани от Община Монтана отворени данни, свързани с
изследваните политики, са създадени, поддържани и предоставени за повторно
използване съответни метаданни и всички те са в машинночетим формат, в
съответствие с разпоредбите на чл. 6 от Наредбата.
Информацията по изследваните политики, предоставена от страна на Община
Монтана за повторно използване в машинночетим формат, е придружена от
разяснения за метаданните и от установена терминология, при спазване на
разпоредбите на чл. 12 от Наредбата. Машинночетимият формат, в който са
публикувани метаданните по изследваните политики от страна на Община
Монтана, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и
извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна
структура, без да е необходимо преобразуването на данните в друг формат.
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Община Монтана

Оценка*
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Администрация

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

Всички метаданни към наборите от данни, свързани с изследваните политики,
са публикувани във формат *CSV (отворен машинночетим формат, подходящ
за обмен на големи набори от данни с фиксирана структура). Предоставена е
възможност наборите от данни да се преобразуват чрез системата на Портала
за отворени данни във формати *JSON (файлов формат, който е лесен за
прочитане чрез стандартни методи, налични в повечето съвременни езици за
програмиране) и *XML (стандарт, който определя набор от правила за
кодиране на документи във формат, който е разбираем за човека и в същото
време е машинночетим).
Метаданните към наборите от данни, свързани с изследваните политики и
публикувани от Община Монтана на Портала за отворени данни, указват
заглавие и съдържание на набора данни, автор или издател, категория (област)
на информацията, лиценз, дата на публикуване, промени, ключови думи и др.
* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

2.3 Индикатор: Лицензи и такси за използване на отворените данни (И2.3)
Съгласно чл. 41ж. от ЗДОИ, информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или
след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на
информацията.
Наличието на такси обуславя достъпността на отворените данни.
Индикаторът измерва количеството отворени данни, публикувани без да се изисква заплащане на такса, което е
показател за достъпност.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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Начин за остойностяване и оценка по И2.3:
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3 т. – Всички публикувани от администрацията отворени данни са достъпни без заплащане на такса.
2 т. – За до 25% от публикуваните от администрацията отворени данни се изисква заплащане на такса, за да
бъдат използвани.
1 т. – За до 50% от публикуваните от администрацията отворени данни се изисква заплащане на такса, за да
бъдат използвани.
0 т. – За над 50% от публикуваните от администрацията отворени данни се изисква заплащане на такса, за да
бъдат използвани.

Община Монтана

Оценка*

Обосновка

3 т.

Спазени са разпоредбите чл. 41ж. от ЗДОИ, съгласно който информацията от
администрацията се предоставя за повторно използване безплатно или след
заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по
възпроизвеждането и предоставянето на информацията.
По отношение на изследваните политики всички публикувани от Община
Монтана отворени данни на Портала за отворени данни са достъпни за
потребителите без заплащане на такса (със свободен достъп). Отворените
данни по изследваните политики са публикувани с лиценз Условия за
предоставяне на информация без защитени авторски права (CC0).

* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят
Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

Page

Администрация

25

Оценката по индикатор И2.3:

2.4. Индикатор: Иновативни подходи и механизми на портала (И2.4)
Доколкото промотирането на отворените данни и ползите от тях и изграждането на активно партньорство с
гражданите в областта на отворените данни са отговорност на администрацията, индикаторът измерва
проактивността и иновативността на подходите и мерките, предприети от администрацията.


Начин за остойностяване и оценка по И2.4:
3 т. – В допълнение на информацията и механизмите, нужни за 2 точки, са предоставени възможности (в това
число технологични) за разработване и публикуване от гражданите на приложения, базирани на отворените
данни, за провеждане на технологични маратони, с цел стимулиране на използване на отворени данни от ИТ
разработчици.
2 т. – В допълнение на информацията, публикувана за 1 точка, са налични възможности за подаване на заявки
за публикуване на конкретна информация в отворен формат. Подадените заявки се публикуват.
1 т. – Администрацията публикува на своята интернет страница или на специален портал (в това число за
конкретни проекти или дейности) информация в отворен формат. В допълнение има публикувана
допълнителна информация – обучителни материали, указания, информация, възможности за получаване на
обратна връзка и др.
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Оценката по индикатор И2.4:
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0 т. – Администрацията публикува на своята интернет страница или на специален портал (в това число за
конкретни проекти или дейности) информация в отворен формат, но няма никаква допълнителна
информация, улесняваща достъпването и ползването.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

Обосновка

2 т.

Община Монтана публикува на своята интернет страница www.montana.bg/ и
на Портала за отворени данни информация в отворен формат, в т.ч. и по
изследваните политики.
На интернет страницата на Община Монтана има възможности за получаване
на обратна връзка, в т.ч. и от потребители на отворени данни. Осигурена е и
връзка с Портала за отворени данни.
От страна на Община Монтана са осигурени възможности за подаване на
заявки за публикуване на конкретна информация в отворен формат. На
Интернет страницата на общината, в секция „Достъп до обществена
информация“
(https://www.montana.bg/други/достъп-до-общественаинформация) има публикуван образец на Заявление за предоставяне на
информация от обществения сектор за повторно използване, на основание
Глава Четвърта „Процедура за повторно използване на информация от
обществения сектор“ от Закона за достъп до обществена информация, с
предоставени различни начини за получаване на исканата информация (чрез
копие на материален носител, чрез копие, предоставено по електронен път, или
интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани исканите данни).
Община Монтана има ангажимент да предоставя исканата информация във
формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг
формат по преценка на общината и в отворен, машинночетимформат, заедно
със съответните метаданни.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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С цел улесняване на търсещите информация, в секция „Достъп до обществена
информация“ има публикувани указания и информация относно приемането
на заявления за достъп до обществена информация, вкл. за повторно
използване, с посочване на начините за подаване на заявленията (в „Центъра за
услуги и информация на гражданите“, гише 3, стая 102, етаж 1; по електронен
път на електронната поща на общината montana@montana.bg; чрез
Платформата за достъп до обществена информация).
* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

3. Индикатори от Критерий 3 „Характер на прозрачната информация и на отворените данни – ползи
за гражданското общество“
3.1. Индикатор: Измерване от администрацията на въздействието на отворените данни по
отношение на ползите, които те носят на гражданското общество (И3.1)
Индикаторът оценява как администрацията измерва въздействието на отворените данни по отношение на ползите,
които те носят на гражданското общество. В допълнение, индикаторът оценява способността на администрацията да
измери ползите от публикуваните от нея отворени данни за обществото.


Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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3 т. – В допълнение към изискванията за 2 точки, администрацията (като част от процедурите и методиките
или в допълнение към тях), разчита и на външни източници (проучвания или доклади от частния сектор,
неправителствени организации, международни организации и др.), за да определи въздействието на
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Начин за остойностяване и оценка по И3.1:

отворените данни по отношение на ползите, които те носят на гражданското общество. Информацията от тези
външни източници е взета предвид при проведените измервания на въздействието.
2 т. – Администрацията има процедури и методики за измерване на въздействието на отворените данни по
отношение на ползите, които те носят на гражданското общество, като тези процедури използват вътрешни за
администрацията данни и ресурси. Администрацията вече е провеждала измервания на въздействието.
1 т. – Администрацията има процедури и методики за измерване на въздействието на отворените данни по
отношение на ползите, които те носят на гражданското общество, като тези процедури използват вътрешни за
администрацията данни и ресурси. Администрацията все още не е измервала това въздействие.
0 т. – Администрацията няма процедури за измерване на въздействието на отворените данни по отношение
на ползите, които те носят на гражданското общество и не измерва това въздействие.
Индикаторът се изчислява въз основа на следния въпрос за самооценка от страна на служителите от
изследваните администрации:
„Въпрос 7. Измерва ли се от Вашата администрация и по какъв начин въздействието на отворените данни
по отношение на ползите, които те носят на гражданското общество?“
Оценката по индикатор И3.1:

0

0

0

* Добавете толкова колони, колкото попълнени въпросника са получени.
Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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ична оценка
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Администрация

Отговорите на изследвания въпрос, посочени във въпросниците за самооценка от страна на служителите на
Община Монтана, показват, че изследваната администрация няма разработени процедури за измерване на
въздействието на отворените данни по отношение на ползите, които те носят на гражданското общество и не
измерва това въздействие.
3.2. Индикатор: Ползи от отворените данни за обществото (И3.2)
Индикаторът разчита на проведения от администрацията мониторинг и оценява какви са основните ползи, задоволени
от публикуваната от администрацията информация в отворен формат.
Индикаторът използва данните от извършения от самата администрация мониторинг на въздействието на
отворените данни по отношение на ползите, които те носят на обществото и съответно разчита, че резултатите
от този мониторинг измерват наличието и степента на въздействие на тези ползи.


Начин за остойностяване и оценка по И3.2:

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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2 т. – Проведеният от администрацията мониторинг показва, че публикуваните от нея отворени данни и
съпътстваща информация към тях (информационни и обучителни материали, възможности за разработване
и публикуване на приложения, базирани на отворените данни, за провеждане на технологични маратони,
състезания и т.н.) водят в значителна степен и до ползи по отношение на обществени права и интереси.
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3 т. – В допълнение към условията за 2 точки, проведеният от администрацията мониторинг показва, че
публикуваните от нея отворени данни и съпътстваща информация към тях (информационни и обучителни
материали, възможности за разработване и публикуване на приложения, базирани на отворените данни, за
провеждане на технологични маратони, състезания и т.н.) водят и до активен диалог и сътрудничество с
гражданите и до подобряване работата на администрацията.

1 т. – Проведеният от администрацията мониторинг показва, че публикуваните от нея отворени данни и
съпътстваща информация към тях (информационни и обучителни материали, възможности за разработване
и публикуване на приложения, базирани на отворените данни, за провеждане на технологични маратони,
състезания и т.н.) водят преди всичко до ползи по отношение на лични и професионални права и интереси.
0 т. – В администрацията не са налични данни за ползите, които публикуваните от нея отворени данни носят
на обществото.
Оценката по индикатор И3.2:
Администрация
Община Монтана

Средноаритмет Оценка Оценка
ична оценка
1
2
0 т.

0

0

Page

Отговорите във въпросника за самооценка, попълнен от представители на пилотната администрация на
местно ниво – Община Монтана (Въпрос 8 от въпросника), показват, че в администрацията не са налични
данни за ползите, които публикуваните от общината отворени данни и съпътстваща информация към тях
(информационни и обучителни материали, възможности за разработване и публикуване на приложения,
базирани на отворените данни, за провеждане на технологични маратони, състезания и т.н.) носят на
обществото, тъй като от страна на администрацията не се извършва мониторинг на въздействието на
отворените данни по отношение на ползите, които те носят на обществото.
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* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

3.3. Индикатор: Оценка от страна на оценяваната администрация относно ползите от отворените
данни за обществото (И3.3)
Индикаторът не зависи от резултатите от мониторинга, провеждан от оценяваната администрация. Дори при
наличие на резултати от проведен мониторинг, целта на индикатора е да оцени възприятието на самите служители
на администрацията, по отношение на ползите от отворените данни за обществото.


Начин за остойностяване и оценка по И3.3:
Индикаторът се изчислява въз основа на следния въпрос за самооценка от страна на служителите от
оценяваната администрация:
„Въпрос 9. Смятате ли, че създаваната и публикувана от Вашата администрация информация в отворен
формат носи ползи за обществото като цяло и за конкретните заинтересовани групи лица и какви?
Индикаторът се изчислява като средноаритметична стойност на получените отговори. Възможните отговори
са по четиристепенна скала от 0 до 3 т.
Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И3.3:
3 т. – В допълнение към информираността на заинтересованите лица и гражданите като цяло и подобряване
работата на организацията, носи полза и за създаването на активен диалог и сътрудничество по различни
политики и въпроси със заинтересованите лица и гражданите като цяло.

0 т. – Не носи никакви или носи пренебрежимо малки, на фона на усилията ползи.
Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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1 т. – Носи преди всичко полза за информираността на заинтересованите лица и гражданите като цяло.
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2 т. – В допълнение към информираността на заинтересованите лица и гражданите като цяло, носи полза и за
подобряване работата на организацията.

Оценката по индикатор И3.3:
Администрация
Община Монтана

Средноаритмет Оценка Оценка
ична оценка
1
2
2 т.

2

2

* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят
В Община Монтана не е извършван мониторинг на въздействието на отворените данни по отношение на
ползите, които те носят на обществото. Индикаторът е изчислен въз основа на въпрос за самооценка от страна
на служителите от общината, представящ възприятието на анкетираните служители на администрацията.
Съгласно посочените отговори на анкетираните служители, публикуването на отворени данни по
изследваните политики освен, че повишава информираността на заинтересованите лица и гражданите като
цяло, носи полза и за подобряване работата на общината, в посока по-добра отчетност и прозрачност.
3.4. Индикатор: Оценка от страна на гражданите относно ползите от отворените данни за
обществото (И3.4)
Целта на индикатора е да оцени възприятието на самите граждани по отношение на ползите от отворените данни за
обществото.

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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Начин за остойностяване и оценка по И3.4:
Индикаторът се изчислява въз основа на следния въпрос, включен във въпросника за попълване от страна на
гражданите:
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„Въпрос 4. Смятате ли, че създаваната и публикувана от администрация Х информация в отворен формат
носи ползи за обществото като цяло и за конкретните заинтересовани групи лица и какви?
Индикаторът се изчислява като средноаритметична стойност на получените отговори. Възможните отговори
са по четиристепенна скала от 0 до 3 т.
Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И3.4:
3 т. – В допълнение към информираността на заинтересованите лица и гражданите като цяло и подобряване
работата на организацията, носи полза и за създаването на активен диалог и сътрудничество по различни
политики и въпроси със заинтересованите лица и гражданите като цяло.
2 т. – В допълнение към информираността на заинтересованите лица и гражданите като цяло, носи полза и за
подобряване работата на организацията.
1 т. – Носи преди всичко полза за информираността на заинтересованите лица и гражданите като цяло.
0 т. – Не носи никакви или носи пренебрежимо малки, на фона на усилията ползи.

Община Монтана

1,66
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6

14

7

5

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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Администрация

Общ
брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Средноаритмет
поп. отг. 3 т. отг. 2 т. отг. 1 т. отг. 0 т.
ична оценка
анкети (Q3.43) (Q3.42) (Q3.41) (Q3.40)
(N)
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Оценката по индикатор И3.4:

* Средноаритметичната оценка за индикатор И3.4 се изчислява по формулата:
И3.4 = (Q3.43 . 3 + Q3.42 . 2 + Q3.41 . 1 + Q3.40 . 0) / N

По отношение на създаваната и публикувана от Община Монтана информация по изследваните политики в отворен
формат:
Получените резултати от изследването на гражданите сочат, че според възприятието на гражданите
създаваната и публикувана от Община Монтана информация по изследваните политики в отворен формат
освен за информираността на заинтересованите лица и гражданите като цяло, носи полза и за подобряване
работата на администрацията.

4. Индикатори от Критерий 4 „Ангажираност на заинтересованите страни – степен на гражданското
участие“
4.1. Индикатор: Начин на използване на отворените данни (И4.1.)
Индикаторът оценява начина, по който отворените данни се използват, както и проактивността на ползвателите,
като показател за тяхната активност и ангажираност. Индикаторът отразява идеята, че за да са активни в своя
диалог с администрацията, гражданите имат нужда и използват публикуваните отворени данни. Начинът и
проактивността на използване са показател за тяхната активност.
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Начин за остойностяване и оценка по И4.1:
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Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

3 т. – В допълнение към дейностите по предходната точка, потребителите разработват и публикуват различни
технологични приложения, базирани на публикуваните отворени данни, като за целите на индикатора, през
обхванатия от измерването период се създава/ актуализира поне едно приложение.
2 т. – В допълнение към дейностите по предходната точка, потребителите участват в събития, обявени или
организирани от администрацията във връзка с отворените данни - обществени обсъждания, хекатони,
състезания, конкурси и др. Налице е достатъчно активно участие (в зависимост от характера на събитието) във
всички обявени или организирани през съответния период събития.
1 т. – В допълнение на достъпването и свалянето на отворени данни, потребителите изпращат на
администрацията заявки за публикуване на конкретна информация в отворен формат, търсят разяснения или
друга свързана информация или подават друг вид обратна връзка по публикуваната информация. Заявките
за измервания период не са единични случаи.
0 т. – Потребителите на отворени данни достъпват и свалят публикуваната в отворен формат информация.

Община Монтана

Оценка*

Обосновка

2 т.

Съгласно резултатите от проведеното проучване сред гражданите по
отношение на изследваните политики, най-голям е делът на гражданите, които
като потребители на отворени данни, в допълнение към достъпването и
свалянето на информация в отворен формат, която ги интересува, изпращат на
Община Монтана заявки за публикуване на конкретна информация в отворен
формат (основно по електронен път), търсят разяснения или друга свързана

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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Администрация

36

Оценката по индикатор И4.1:

информация или подават друг вид обратна връзка по публикуваната
информация (56% от анкетираните).
Следва делът на гражданите, които са участвали в събития, обявени или
организирани от администрацията на Община Монтана, във връзка с
отворените данни, като обществени обсъждания, конкурси и др. (25% от
анкетираните).
Съгласно публикуваните на Интернет страницата на Община Монтана, в
секция „Достъп до обществена информация“ отчети на Община Монтана по
ЗДОИ, най-често информация по реда на ЗДОИ, в т.ч. и в отворен формат,
търсят граждани и НПО. Най-често търсената от Община Монтана
информация е във връзка с изразходване на публични средства, отчетност на
Община Монтана, упражняване на права и законни интереси и др.
Не се оценява като висока проактивността на потребителите на отворени
данни (която служи като показател за измерване на тяхната ангажираност и
активност), публикувани от Община Монтана, тъй като не е налице
информация за разработени и/или публикувани от потребители
технологични приложения, базирани на публикуваните от общината отворени
данни.
* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

4.2. Индикатор: Цел на използването на отворените данни (И4.2)
Индикаторът оценява за каква цел потребителите използват отворените данни, като по този начин допринася за
измерване на тяхната ангажираност по отношение на формулиране на политики, контрол и мониторинг на дейността
на администрацията.
Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд
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Начин за остойностяване и оценка по И4.2:
3 т. – Налице е информация за използване на отворените данни от гражданите (в това число от формални и
неформални групи, НПО и т.н.) в дейности по формулиране и разработване на политики, проекти на
нормативни актове и др.
2 т. – Налице е информация за използване на отворените данни за контрол и мониторинг на дейността на
администрацията, от страна на гражданите (в това число от формални и неформални групи, НПО и т.н.).
1 т. – Липсва информация за използване на отворените данни за обществени цели. Отворените данни се
използват за постигане на лични или бизнес права и интереси.
0 т. – Липсва информация или са налице малко на брой, спорадични достъпвания и сваляния на отворени
данни.

Администрация

Обосновка

1 т.

Съгласно информацията, предоставена от представители на Община Монтана
във въпросника за изследване на прозрачността на публичната информация и
предоставянето на отворени данни на местно ниво, липсва информация за
използване на отворените данни от страна на потребителите за обществени
цели.
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Община Монтана

Оценка*
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Оценката по индикатор И4.2:

Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

Потребителите на отворените данни, публикувани от страна на общината, в
т.ч. и по отношение на изследваните политики, търсят и използват отворени
данни основно за постигане на лични или бизнес права и интереси.
Базирайки се на информацията за основните цели, за които потребителите
използват отворените данни, публикувани от Община Монтана,
ангажираността на потребителите на отворени данни, в т.ч. по изследваните
политики, по отношение на формулирането на политики, контрола и
мониторинга на дейността на администрацията, се оценява като ниска.
* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят

4.3. Индикатор: Оценка от страна на администрацията относно степента на ангажираност на
потребителите на отворени данни (И4.3)
Целта на индикатора е да оцени възприятието на самите служители на оценяваната администрация по отношение на
ангажираността на потребителите.
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Начин за остойностяване и оценка по И4.3:
Индикаторът се изчислява въз основа на следния въпрос за самооценка от страна на служителите от
оценяваната администрация:
„Въпрос 12. За какво използват отворените данни потребителите, които достъпват и свалят отворените
данни, създадени и публикувани от Вашата администрация?“
Индикаторът се изчислява като средноаритметична стойност на получените отговори. Възможните отговори
са по четиристепенна скала от 0 до 3 т.
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Този документ е създаден в рамките на проект „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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд

Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И4.3:
3 т. – Потребителите търсят и използват отворени данни за участие в дейности по формулиране и разработване
на политики, проекти на нормативни актове и др.
2 т. – Потребителите търсят и използват отворени данни за контрол и мониторинг на дейността на
администрацията.
1 т. – Потребителите търсят и използват отворени данни за защита на лични и бизнес права и интереси.
0 т. – Като цяло активността на потребителите е ниска – малко на брой сваляния на отворени данни.
Оценката по индикатор И4.3:
Администрация
Община Монтана

Средноаритмет Оценка Оценка
ична оценка
1
2
1

1

1
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По отношение на оценяваната пилотна администрация на местно ниво – Община Монтана:
По отношение на Община Монтана индикаторът е изчислен въз основа на въпрос за самооценка от страна на
служителите от общината, представящ възприятието на анкетираните служители на администрацията.
Съгласно посочените отговори на анкетираните служители, потребителите търсят и използват отворени данни
по изследваните политики основно за защита на лични и бизнес права и интереси.
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* Отбелязват се точките, с които се оценява съответната администрация и се оцветява със съответния цвят
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4.4. Индикатор: Оценка от страна на гражданите относно целите, за които използват отворени данни
(И4.4)
Целта на индикатора е да оцени възприятието на гражданите по отношение на целта, за която използват отворени
данни, създадени от оценяваната администрация и по този начин да оцени гражданската им ангажираност.


Начин за остойностяване и оценка по И4.4:
Индикаторът се изчислява въз основа на следния въпрос, включен във въпросника за попълване от страна на
гражданите:
„Въпрос 3. За какво използватe отворените данни, създадени и публикувани от администрация Х?“
Индикаторът се изчислява като средноаритметична стойност на получените отговори. Възможните отговори
са по четиристепенна скала от 0 до 3 т.
Възможни отговори на въпроса, предназначен за остойностяване и оценка по И4.4:
3 т. – За участие в дейности по формулиране и разработване на политики, проекти на нормативни актове и
др.
2 т. – За дейности по контрол и мониторинг на дейността на администрацията.
1 т. – За постигане и защита на лични или бизнес права и интереси.
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Оценката по индикатор И4.4:
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0 т. – Не използвам отворените данни.
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Администрация

Община Монтана

Общ
брой
Брой
Брой
Брой
Брой
Средноаритмет
поп. отг. 3 т. отг. 2 т. отг. 1 т. отг. 0 т.
ична оценка
анкети (Q4.43) (Q4.42) (Q4.41) (Q4.40)
(N)
1,34

32

3

10

14

5

* Средноаритметичната оценка за индикатор И4.4 се изчислява по формулата:
И4.4 = (Q4.43 . 3 + Q4.42 . 2 + Q4.41 . 1 + Q4.40 . 0) / N
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По отношение на целите на използване на отворените данни, създадени и публикувани от Община Монтана по
изследваните политики, от страна на потребителите (гражданите):
Получените резултати от изследването на гражданите сочат, че според възприятието на гражданите
създаваната и публикувана от Община Монтана информация по изследваните политики в отворен формат се
използва предимно за постигане и защита на лични или бизнес права и интереси.
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V.

Определяне на комплексна оценка
Оценки по отделните критерии
Критерий
Община Монтана

Обща оценка
Брой Общ брой Процент
точки
точки
от макс.
оценка

Page

43

Критерий 1 „Правна рамка – регулации и правила,
5
в подкрепа на отворените данни“
Критерий 2 „Техническа рамка, в това число
11
иновативни решения“
25,00
52,08%
Критерий 3 „Характер на прозрачната информация
и на отворените данни – ползи за гражданското
3,66
общество“
Критерий 4 „Ангажираност на заинтересованите
5,34
страни – степен на гражданското участие“
Администрацията попада в следната група: администрации с добра прозрачност на публичната информация и
предоставяне на отворени данни – над 50% от максималната оценка (от 25 до 36 точки)
Крайна оценка:
Администрация с добра прозрачност на публичната информация и предоставяне на отворени данни
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VI. Препоръки
В резултат от извършеното изследване на прозрачността на публичната информация и предоставянето на
отворени данни на местно ниво, Бенефициентът Фондация „Институт за добро управление“ отправя към
пилотната администрация, обект на мониторинг – Община Монтана, формулираните по-долу препоръки.
Използването на отворените данни е източник на множество ползи, сред които подобряване на отчетността и
прозрачността на администрацията, активизиране на участието на гражданското общество, засилване на
гражданския контрол, развитието и стимулирането на самоинициативи на гражданите и бизнеса, подобряване
или създаване на нови технологични продукти и услуги, иновации, подобряване на ефективността и
ефикасността на административните услуги, намаляване на административната тежест, измерване на ефекта
от провежданите политики и други.
Активната работа на администрацията по промотиране на отворените данни и стимулиране на използването
им, измерване на ефекта от тях и създаване на активен диалог с гражданите за използването на отворените
данни, е добра практика, към която пилотната администрация на местно ниво следва да се стреми и която
изпълва със смисъл създаването и публикуването на информация в отворен формат.
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1) На база на идентифицирани добри практики и иновативни решения за повишаване на прозрачността
и достъпа до отворени данни и с оглед улесняване достъпа и подпомагане използването на отворените
данни от потребителите, в т.ч. и по изследваните политики по образование, култура и спорт и екология,
е препоръчително администрацията на Община Монтана да инициира провеждането на
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Препоръки към Община Монтана относно прозрачността на публичната информация и предоставянето
на отворени данни по политиките по образование, култура и спорт и екология:

информационни кампании, да разработва и публикува на Интернет страницата си, социалните мрежи
и/или
други
информационни
портали
насоки/указания/консултации/информационни
материали/обучителни ресурси, предназначени да информират потребителите за начините на
използване на отворените данни и да ги подпомогнат при достигането и използването на
публикуваните от общината отворени данни.
Това ще спомогне, както за повишаване на информираността на потребителите на отворени данни и на
обществото като цяло, така и за улесняване на достъпа до отворени данни, като средство за подобряване
на гражданското участие в процеса на формулиране и изпълнение на политики.
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3) Наборите от данни по изследваните политики са поддържани в електронен формат и са публикувани
структурирано, по последователен и непроменлив начин от страна на Община Монтана, който
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2) В Община Монтана се извършва периодичен преглед на поддържаните информационни масиви и
ресурси и възможността за публикуването им в отворен формат, в т.ч. и по отношение на изследваните
политики по образование, култура и спорт и екология. В съответствие с издадените от Държавна агенция
„Електронно управление“ „Методически указания за дефиниране на структурата и съдържанието на
наборите от данни за публикуване в Портала за отворени данни и тяхното актуализиране“ и предвид факта,
че актуалността на публикуваната в отворен формат информация е ключова за нейното качество и
съответно за доверието на потребителите и за стимулирането на активното участие на гражданите във
формулирането, изпълнението и мониторинга на политиките, изпълнявани от общината, е
препоръчително въвеждането на вътрешни правила относно интервалите за актуализиране на
публикуваните от Община Монтана данни, така че потребителите да са запознати с актуалността на
данните и съответно с датата/ периода на следващо обновяване.
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4) При прегледа на информацията и документите, публикувани на Интернет страницата на Община
Монтана, се установи, че на официалния сайт на общината (http://www.montana.bg/) не е публикуван
Регистърът на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Монтана, като
същият е публикуван на Портала за отворени данни, регламентиран в Обобщения списък с отразени
промени при прегледа на списъците с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в
отворен формат, приети с РМС № 103 от 2015 г., РМС № 214 от 2016 г., РМС № 897 от 2016 г. и РМС № 436
от 2017 г.
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позволява лесно идентифициране, разпознаване, извличане на специфични данни и/ или свързване с
други данни чрез програмни приложения.
В същото време обаче проведеното в рамките на проекта анкетно проучване сочи, че публикуваните от
общината отворени данни се използват от потребителите предимно за постигане на лични или бизнес
права и интереси, като ангажираността им по отношение на формулирането на политики, контрол и
мониторинг на дейността на администрацията, е ниска.
На база на идентифицирани добри практики и с оглед повишаване проактивността на потребителите
на отворените данни, създавани, поддържани и публикувани от Община Монтана, е препоръчително
да се предприемат инициативи от страна на администрацията, като напр. обсъждания, състезания,
конкурси и др., целящи промотиране, стимулиране и активизиране на използването на отворените
данни от заинтересованите страни и спомагащи за повишаване на ангажираността и активността на
гражданите и обществото като цяло, в т.ч. и по отношение на формулирането на политики, контрол и
мониторинг на дейността на администрацията.
Това от своя страна ще спомогне и за повишаване на прозрачността, гражданското участие и отчетността
на администрацията.

С оглед уеднаквяване на публикуваните от Община Монтана набори от данни и улесняване достъпа до
информация на потребителите на отворени данни, е препоръчително Регистърът на издадените карти
за паркиране на хора с трайни увреждания в Община Монтана да бъде публикуван и на Интернет
страницата на общината.
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Формулираните препоръки ще бъдат отправени към представителите на изследваната пилотна
администрация на местно ниво – Община Монтана по време на планираната кръгла маса по Дейност 7 на
проекта.
Препоръките ще бъдат изпратени и по официален път (с писмо) до Секретаря на Община Монтана.
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