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ВЪВЕДЕНИЕ   

Едно от предизвикателствата пред повишаване на гражданското участие в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, е да се подобри 
информираността на гражданите за техните права, за целите и резултатите от дейността 
на администрацията, както и за процесите и механизмите на взаимодействие, между 
гражданско общество и администрация. 

Това се потвърждава и от Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-20201 
г., Стратегическа цел 3 – Открито и отговорно управление, според която отварянето на 
достъпа до данните от обществения сектор ще спомогне за участието на гражданското 
общество в политическия живот. За целта Стратегията изисква  да се осигури отваряне за 
гражданите на бази данни и информационни източници, които засега се използват за 
административни цели.  

Според European Data Portal2, разработен от Европейската комисия, отворени данни са 
всяка информация, събирана, създадена или платена от публичните органи, и 
предоставена свободно за повторно използване за всякакви цели. 

Публичните органи произвеждат огромни количества данни за целите на собствената си 
работа, но други субекти – граждани, НПО и икономически оператори използват данните, 
когато ползват своите права, изпълняват свои задължения или предоставят услуги на 
своите клиенти3. В този смисъл отворените данни съдържат огромен потенциал за 
развитието на всички области от обществото и особено за публичния сектор и неговото 
взаимодействие с гражданския сектор и икономическите оператори. Отворените данни 
могат да са фактор в управлението за постигане на прозрачност и ефективност на водените 
политики, целенасоченост на прилаганите стратегии, но много повече инструмент за 
изграждане на доверие у гражданите, както и за постигане на по-високо благосъстояние на 
обществото, базирано на предприемачество и иновации. 

Настоящата Концепция е разработена в рамките на Дейност 3, 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“ (Проекта). 

Тя има за цел да допринесе за преодоляване на предизвикателствата пред комуникацията 
и взаимодействието на гражданското общество с администрацията, които се проявяват 
заради слабости в прозрачността на публичната информация и отворените данни. 

В част 1 Концепцията обобщава и анализира данните от Дейност 1 на Проекта, като 
систематизира причините за недостатъчно използване на публичната информация за 

                                                           
1 https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891  
2 https://www.europeandataportal.eu/en/what-we-do/our-activities  
3 ISA2 WORK PROGRAMME (2019), 
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/docs/pages/isa2_2019_wp_summary.pdf 

https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891
https://www.europeandataportal.eu/en/what-we-do/our-activities
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/docs/pages/isa2_2019_wp_summary.pdf
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целите на гражданското участие. Предвид факта, че пречките и предизвикателствата пред 
гражданското участие, дължащи се на неефективно предоставяне на прозрачна 
публичната информация, са установени чрез национално представително проучване, те 
отразяват субективните виждания и разбирания на интервюираните граждани. В тази 
връзка те не са систематизирани по вид (например законодателни, технически и т.н.). Все 
пак, за да допълни анализа, екипът на Бенефициента по Проекта извърши правен анализ 
на законодателството, регламентиращо отворените данни в България, за да установи, дали 
пречките, идентифицирани чрез проучването, имат правно отражение. 

В част 2 Концепцията излага, установените в рамките на Дейност 2 на Проекта добри 
практики и иновативни решения, които биха могли да се използват за преодоляване на 
идентифицираните чрез Дейност 1 предизвикателства. 

В част 3 на Концепцията са изложени конкретни предложения за подобрение на 
прозрачността и достъпа до отворени данни, които да допринесат за по-активно и 
ефективно гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг 
на политики и законодателство. 

Тези предложения са структурирани в три области – нормативни промени, технически 
промени и организационни и координационни промени, като към всяка препоръка е 
изложено обяснение на приноса на потенциалната промяна за целите на участието на 
гражданското общество. 

Препоръките, направени в част 3, имат необвързващ характер и отразяват разбирането на 
екипа, работещ по проекта. Тъй като Концепцията е публично достъпна, препоръките са 
адресирани към: 

 Административни структури на изпълнителната власт – администрациите по чл. 38, 
ал. 1 от Закона за администрацията (ЗА) и общини‘ 

 Неправителствени организации, както и техните служители; 

 Социално-икономически партньори, както и техните служители; 

 Представители на бизнеса. 

Целта на препоръките е, да дадат на представителите на посочените заинтересовани 
страни идеи за подобрения в областта на отворените данни и диалога между 
администрацията и гражданското общество, които идеи да бъдат обсъждани и доразвивани 
и съответно да допринесат за внедряването на подходящи добри практики. 
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ЧАСТ 1: Референции към установените пречки и 
предизвикателства пред гражданското участие, дължащи се 
на неефективно предоставяне на прозрачна публичната 
информация, в това число в отворен формат 

1.1. Пречки и предизвикателства, установени чрез проведено национално 
представително проучване  

 
Проучването беше проведено сред 1000 души над 18-годишна възраст в цялата 
страна. Чрез двустепенна гнездова извадка бяха подбрани 200 гнезда на 
територията на страната. Във всяко гнездо бяха интервюирани по 5 души, чрез 
стандартизирано face-to-face интервю, провеждано в дома на респондента. 

Въпросите бяха структурирани по начин, позволяващ да се установи, както опита 
и желанието на гражданите да участват в процесите на формулиране, изпълнение 
и мониторинг на политики и законодателство, така и тяхната оценка, по отношение 
на предоставяната от администрацията публичната информация, в това число в 
отворен формат. 

На база на проучването, бяха направени изложените по-долу изводи. 

 

1.1.1. Участие на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и 
мониторинг на политики и законодателство 

 
1. Първите въпроси на проучването бяха насочени към установяване на реалната и 
на потенциалната готовност на гражданите, да участват активно в процесите на 
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. 

По тази тема, се установи значително разминаване между броя на лицата, взели 
участие в процеси на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство и тези, които биха го направили. 

Делът на гражданите, активо участвали в различните етапи на процеса по 
формулиране, контрол, оценка или обсъждания, е изключително нисък: 

 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;  
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 2,4% са взели участие в инициативи за оценка на ефекта и за промяна на 
публични политики и дейности. 

Същевременно обаче, значително по-голям брой граждани, заявяват интерес към 
участие в тези форми на сътрудничество с администрацията: 

 93%, биха искали да участват в инициативи за контрол на публични 
политики и дейности 

 22% от гражданите биха искали да участват в процеси по формулиране или 
обсъждане на публични политики, нормативни актове и други публични 
документи  

 22% биха участвали в процеси по инициативи за оценка на ефекта и за 
промяна на публични политики и дейности. 

 
От тези отговори е видно, че гражданите предпочитат най-вече да участват в 
процеса на контрол на дейността на администрацията. Все пак дори в полето на 
планирането, формулирането, оценката на ефекта и промяната на публични 
политики и дейности е налице значителна възможност за подобрение на 
гражданското участие. 

За да се открият подходящи инструменти за активиране на така установените 
латентни възможности за участие на гражданите, е важно да се изследват 
причините за тяхната ниска активност. 
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Резултатите по този въпрос са представени в следната графика: 

Фигура 1„Пречки пред участието в процес по формулиране, обсъждане, оценка и контрол 
на публични политики и други дейности“ 

От графиката е видно, че 
само малко над 1/5 от 
гражданите не участват, 
поради липса на 
достатъчно време – 
причина, на която трудно 
би могло да се повлияе, за 
да се мотивират 
съответните лица.  

Сумарно над 80% от хората 
са представили като 
пречка пред тяхното 
гражданско участие 
причини, върху които 
администрацията би могла 
да повлияе с подходящи 
мерки, за да повиши 

гражданската 
ангажираност. 

Липсата на вяра, в ползата от участието е комплексна причина, която отразява 
цялостното довериe към публичните органи и администрацията. 

Положителната промяна при хората, които я изтъкватq е свързана с провеждането 
на цялостни реформи в начина на взаимодействие между администрацията и 
гражданите, както и в ефективността на работата на администрацията. 

Все пак, отчитайки представените по-горе разлики в отношението на гражданите 
към различни форми на участие, можем да предположим, че дори и причината, 
свързана с липса на вяра в ползата от участие, може да бъде сравнително лесно 
преодоляна по отношение на участието в инициативи за контрол на публични 
политики и дейности (за което над 90% от гражданите изразяват желание). 
Участието в контрола е до голяма степен свързано с публикуването от страна на 

38.8

22.920.7

20.6

1.2 22.2

Липса на вяра в ползата от участието ми

Липса на време

Липса на интерес към публични / обществени дейности

Липса на нужната информация и възможности за участие

Друго 

Не мога да преценя
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администрацията на достатъчна, достъпна и качествена информация за 
поставените цели по политики и дейности, както и за резултатите от работата на 
администрацията. В този смисъл, по-ефективното предоставяне на отворени данни 
може да бъде механизъм за преодоляване на пречката.  

Останалите две форми на участие - в процеси по формулиране или обсъждане на 
публични политики, нормативни актове и други публични документи и в процеси 
по инициативи за оценка на ефекта и за промяна на публични политики, дейности, 
изискват не само предоставянето на достатъчно и качествени отворени данни, но и 
демонстрация от страна на администрацията, че активно търси, взема предвид и 
използва резултатите от участието на гражданите. 

Изтъкнатата като причина от малко над 20% от гражданите липса на интерес към 
гражданско участие, на пръв поглед изглежда трудна за преодоляване с по-голяма 
откритост от страна на администрацията. От друга страна, както ще видим и по-
надолу в анализа, голяма част от гражданите имат желание и интерес, да достъпват 
и използват отворени данни, с цел защита на лични и професионални права.  

Подобряването на дейността на администрацията в тази посока, би могло не само 
да предостави нужната информация на граждани, които не проявяват интерес към 
гражданско участие в публични и обществени дейности, но и да  повиши доверието 
им към дейността от администрацията и косвено да повлияе на мотивацията им към 
по-активно гражданско участие. 

Третата група граждани (малко над 20%), изтъкнали кто пречка пред гражданското 
им участие липсата на нужна информация и възможности, може най-лесно и пряко 
да бъде повлияна, чрез предоставянето на повече, по-качествени отворени данни, 
както и чрез целенасочени дейности, като информационни кампании, 
подобряване и промотиране на платформите за предоставяне на информация и за 
получаване на обратна връзка от гражданите и т.н. 

Така, на база на първите два въпроса от проучването се очертава наличието на един 
значителен потенциал, за подобряване на гражданското участие. 

2. По-нататък проучването навлезе по-конкретно в областта на отворените данни и 
прозрачността на администрацията и влиянието на тези фактори, върху 
гражданската активност в обществото. 

На гражданите беше поставен въпросът, за какво имат нужда и биха използвали 
данни и информация, създавана и публикувана от администрацията в резултат от 
изпълнение на нейните функции и задължения. 
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Целта на въпроса беше да провери от различна перспектива, до колко отворените 
данни са предпоставки за повишаване на участието на гражданите в публични и 
обществени дейности. 

Получените отговори са представни на графиката по-долу: 

 

Фигура 2 За какво бихте използвали отворени данни 

Видно е, че около 
една четвърт от 
гражданите биха 

използвали 
отворените данни 
за упражняване и 
защита на 
обществени права 
и интереси, т.е. за 
целите на своята 

гражданска 
активност. Също 
така, от 

съществено 
значение е и 
фактът, че много 
малък процент 

граждани 
(сумарно под 7%) 

не биха използвали или не знаят за какво биха използвали отворените данни. 

Следващият въпрос насочва по-конкретно фокусът към това, до колко наличието 
на качествени и достъпни отворени данни би стимулирало гражданската 
активност. Гражданите са питани дали биха участвали в процес по формулиране, 
обсъждане, оценка и контрол на публични политики, нормативни актове, 
публични дейности, ако имат своевременен достъп до нужната информация и 
възможност за онлайн участие. 

При така зададения въпрос, 57% отговарят, че не биха участвали, но от друга страна, 
18% потвърждават своето желание за гражданска активност, а 25% се колебаят, което 
показва потенциал за подобрение на гражданската активност. 

Като един по-генерален извод, на база на дотук изложените данни, се вижда че 
между 20% и 25% процента от гражданите посочват, че наличието на повече и по-

60.2%

23.4%

24.2%

8.0% 3.1% 3.6%

За упражняване на лични права и интереси

За упражняване на професионални права и интереси

За упражняване и защита на обществени права и интереси

Друго

Не бих ползвал

Не мога да преценя/ Без отговор
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добра информация, предоставяна от администрациите под форма на отворени 
данни, би стимулирала гражданската им активност. Прибавяйки и големия 
процент граждани, които биха използвали отворените данни за лични и 
професионални цели, проучването потвърждава потенциала им за стимулиране на 
диалога и сътрудничеството между администрация и граждани. 

3. Следващите въпроси имаха за цел да разкрият конкретни проблеми  и 
предизвикателства, стоящи пред използването на отворени данни от страна на 
гражданите. 

Като основно предизвикателство се разкри факта, че гражданите не познават на 
практика, създадените от администрацията платформи за предоставяне на 
отворени данни. Разпределението на отговорите е изложено в следните таблици: 

Таблица 1 Познавате ли и използвали ли сте официалния портал за отворени данни на 
Република България (https://data.egov.bg/)  

Отговор Проценти 

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 

2,7 
 

Да – използвам го, като съм предоставял/а коментари и 
предложения 

0,6 
 

Не знам, Не мога да преценя 6,6 
 

Таблица 2 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? 

Отговор Проценти 

Не - не познавам такива онлайн инструменти 82,0 

Познавам такива онлайн инструменти, но не ги използвам 13,1 

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 

4,4 
 

Да – използвам такива онлайн инструменти, като съм 
предоставял/а коментари и предложения 

0,5 

 

https://data.egov.bg/
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Отговорите на въпросите са сходни по своето разпределение и показват, че огромна 
част от гражданите не познават онлайн платформите на администрацията за 
предоставяне на информация и за стимулиране на диалог с обществото, от тези 
които ги познават, по-голямата част не ги използват. 
Този факт от своя страна, налага извода, че администрацията трябва да работи в 
посока на тяхното популяризиране, като провежда подходящи информационни 
кампании. 
 
Следващите въпроси детайлизират предизвикателствата и проблемите, които стоят 
пред използването на отворените данни за повишаване на гражданската активност.  

На въпроса, дали считат публикуваната онлайн от администрацията информация 
за достатъчна и качествена, само 5 % от гражданите отговарят утвърдително. 
Сумарно 36% считат, че информацията не е достатъчна или качествена, или и двете. 
Най-много граждани -  59%  не могат да преценят. 

Сходна е картината и при отговорите на въпроса „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?“, като разпределението е, както следва: 

 Само 6% от гражданите я оценяват като лесно достъпна и лесна за откриване 
и използване; 

 Сумарно 11% оценяват положително или достъпността, или формата на 
предоставяната информация; 

 15% заявяват, че информацията не е нито лесно откриваема и достъпна, нито 
е в подходящ за използване формат, а отново мнозинството граждани - 68% 
не могат да преценят. 

В подкрепа на оценката относно качеството и достъпността на информацията, 
гражданите формулират следните най-често срещани затруднения при 
използването на данни и информация, създавани и публикувани онлайн от 
администрацията, представени в графиката по-долу: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на 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-C01, финансиран по Оперативна програма „Добро 

управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд 

~ 14 ~ 

 

Фигура 3. Кои са най-често срещаните затруднения при използването на данни и 
информация, създавани и публикувани онлайн от администрацията?  

Отново е видно, че 
преобладаващата част 
– над половината от 
всички граждани, не 
могат да преценят 
какви са 
затрудненията, което е 
показателно, че те по-
скоро не познават или 
не използват 
отвоорените данни и 

съответните 
платформи. 

От останалите, най-
голям е делът на 
отговорите, свъран 
отново с количеството 
и достъпността на 

предоставените 
данни. 

Видно е, че има и 
такива, които срещат затруднения при обработката на самите данни. 

Картината се допълва от отговорите на въпроса „Имате ли познания и умения, за 
да се възползвате от публикуването на oтворени данни?“, които обръщат 
перспективата, от качеството на отворените данни и платформите за 
предоставянето им, към способностите за работа с тях на самите граждани. Едва 36% 
от гражданите декларират, че имат необходимите знания и умения, за да се 
възползват от публикуването на отворени данни. 

Интересен е профилът на хората, които смятат, че нямат нужните знания и умения, 
че не са подготвени и нямат необходимите знания и умения, за да се възползват от 
публикуването на отворени данни (44%).  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. 

18.4%

20.3%

5.6%

7.7%

1.4%

56.6%

Липсата на достатъчни данни и информация

Трудното намиране и достигане до данните

Скъпият достъп до данни и информация

Трудностите при обработка и ползване на данните, заради 
неподходящия им формат
Друго

Не мога да преценя
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4. Последната част на проучването, беше насочена към това, какви според 
гражданите биха били конкретните положителни ефекти от по-ефективното 
предоставяне на отворени данни от страна на администрацията, както и какви 
предложения за подобрение биха дали самите граждани. 

Положителните ефекти са разгледани от два аспекта – ползи и пречки, в зависимост 
от предоставянето или липсата на отворени данни. 

Сравнително малко са хората, които разглеждат отворените данни като фактор за 
проактивно участие на гражданите във формулирането на политики и в 
обществения живот като цяло: 

 12% оценяват ползата от отворените данни за по-активното участие и 
увеличено влияние на гражданите в обществения живот; 

 3% - за по-ефективен и приобщаващ процес на формулиране на публични 
политики. 

Същевременно обаче, над една трета от гражданите считат, че все пак отворените 
данни са предпоставка за по-качествената работа на администрацията и за 
граждански мониторинг върху нея: 

 15% считат, че отворените данни биха допринесли за по-добри публични 
услуги; 

 16% - за по-добра отчетност и прозрачност на институциите. 

Като цяло, това очертава картина, в която почти половината от гражданите виждат 
различни ползи от отворените данни по отношение на подобряване работата на 
администрацията и пасивен или активен контрол и гражданско участие върху 
публичните и обществените процеси. 

Отново висок (45%) е делът и на тези, които не могат да преценят или да отговорят 
на въпроса. 

Обратната перспектива – за какво е пречка липсата на отворените данни, води до 
следната картина. Отново половината от гражданите не са в състояние да преценят 
и да отговорят на въпроса. Останалите, дават следните отговори: 
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Фигура 4 Според вас, липсата на отворени данни е пречка за: 

По-голямата част от 
отговорилите, 

оценяват негативния 
ефект от липсата на 
достатъчно и 
качествени отворени 
данни за гражданската 
активност, в 
различните и аспекти 
– участие във 
вземането на решения, 
контрол и 
мониторинг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Големият дял на хората, отговорили с „не знам“ или „не мога да преценя“ на много 
от посочените по-горе въпроси, потвърждава още веднъж, че основен проблем пред 
предоставянето на отворени данни на обществото и използването им за 
повишаване на активността и ефективността на гражданското участие, е слабата 
информираност на гражданите по тази тема. 

Потвърждава се и изводът, че има ясно изразена връзка между наличието на 
достатъчно и достъпни отворени данни и подобряването на гражданското участие 
в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и 
законодателство. 

В последната част на проучването, гражданите бяха помолени да дадат препоръки 
и предложения. 
По отношение на вида информация, която според тях следва да се публикува от 
администрацията в отворен формат, става ясно, че е налице висок интерес към 

7.3%

24.5%

32.4%

26.8%

9.0%

Вашата професионална реализация

Защитата на личните ви права и интереси

Ефективното участие на гражданите в процеса на 
вземане на решения

Контрола върху дейността на държавните органи

Измерването на ефекта от държавните политики и от 
дейността на държавните органи
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различни видове данни – обслужващи, както лични и професионални, така и 
публични права и интереси. 

Таблица 3 Според вас, какви данни и информация следва да бъдат отворени, публикувани 
и достъпни в подходящ формат онлайн,  с приоритет 

Отговор Проценти 

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 

Данни и информация за професионално развитие и 
икономически права и интереси 

57 

 

По отношение на препоръките към администрацията, за действията, които следва 
да предприеме за успешното отваряне на данни и използването им от гражданите, 
отговорите са представени в следната таблица: 

Таблица 4 Считате ли, че за успешното отваряне на данни и използването им от 
гражданите, би било необходимо администрацията да: 

Отговор Проценти 

Публикува подробни обяснения за начина на достъпване и 
използване на данните  

61 

Организира информационни кампании 56 

Създава контактни точки, които да разясняват при 
необходимост 

51 

Организира обучения по темата 40 

Публикуването в подходящ отворен формат е достатъчно за 
успешното отваряне на данни и използването им от 
гражданите 

36 
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1.2. Слабости на законодателството, в областта на отворените данни 

 
Националната правна рамка, регламентираща отворените данни, обхваща Закона 
за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и Наредба за стандартните условия 
за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното 
публикуване в отворен формат (Наредбата). 

Разпоредбите, съдържащи се в тези два акта, уреждат минимално необходимото по 
отношение на реда и условията за създаването и поддържането на обществена 
информация в отворен формат и за повторното й използване. 

Правният анализ установи следните конкретни слабости на разпоредбите на 
нормативните актове.  

1. Съгласно чл. 15б от ЗДОИ, всяка организация от обществения сектор ежегодно 
планира поетапното публикуване в Интернет в отворен формат на 
информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до които е 
свободен. Органите на изпълнителната власт включват в ежегодните цели за 
дейността на съответната администрация по чл. 33а от Закона за администрацията 
цели, свързани с осигуряване на поетапното публикуване в Интернет на 
информационните масиви и ресурси. От своя страна Министерският съвет 
ежегодно по предложение на председателя на Държавна агенция "Електронно 
управление" приема списък с набори от данни, които да бъдат публикувани в 
отворен формат в Интернет. 

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата, организациите от обществения сектор поетапно 
публикуват на Портала за отворени данни информационните масиви и ресурси, 
които поддържат, достъпът до които е свободен, в отворен машинночетим формат, 
позволяващ повторно използване, заедно със съответните метаданни. 

От посочените разпоредби е видно, че нормативните актове не определят 
конкретни срокове, в които администрацията да публикува в Интернет в отворен 
формат информационните масиви и ресурси, които поддържа. Терминът 
„поетапно“ е неясен и не допринася за своевременното публикуване в отворен 
формат на създаваната информация. 

2. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата, организациите от обществения сектор 
осигуряват условия за улеснено търсене на информацията, включително, при 
възможност - за многоезично търсене на документи. 

Както е описано в предходната част на Концепцията, на база на проведеното 
социологическо проучване се установи, че обществото има необходимост от 
предоставяне на насоки, обучения и като цяло от улесняване на използването на 
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информацията, публикувана в отворен формат. Посочената разпоредба обаче 
въвежда само едно общо задължение за администрацията – формулировка, която 
не посочва нито конкретните улеснения, нито начина на предоставянето им, нито 
отговорните лица. Като цяло, подобна формулировка не създава конкретни 
задължения и е трудно да се проследи дали се прилага по адекватен и ефективен 
начин. 

3. Малко по-конкретна е разпоредбата на чл. 7 от Наредбата. Съгласно нея, при 
разработка на нови и/или надграждане на функционалността на съществуващи 
информационни системи или регистри, организациите от обществения сектор 
предвиждат разработка и внедряване на онлайн интерфейс за свободен публичен 
достъп до документите, информацията и данните, създадени в резултат от 
дейността им, в отворен машинночетим формат. 

Определено слабост на разпоредбата е, че разработката и внедряването на онлайн 
интерфейс за свободен публичен достъп до документите, информацията и данните 
в отворен машинночетим формат, не се изисква да става самостоятелно и 
проактивно – с определени срокове, насочено към максимално бързо осигуряване 
на условия за внедряване на подходящ онлайн интерфейс. Предвижда се 
внедряването да е обусловено от и да се извършва единствено, при възникване на 
необходимост от разработка на нови или надграждане на съществуващи 
информационни системи. 

Тази разпоредба индикира, че нормотворецът не е счел за приоритет създаването 
на адекватни и модерни технически условия за публикуване на данни в отворен 
формат. 

4. За ефективното прилагане от публично правни организации на дадена 
регулация е важно да бъдат определени ясно отговорните за това органи и лица и 
съответните им правомощия и функции.  

Отговорността за публикуването на данни в отворен формат от публично правни 
организации е регламентирана в чл. 8, ал. 3 на Наредбата, съгласно която 
ръководителите на организациите от обществения сектор определят длъжностни 
лица - администратори на профили, които попълват данните за съответната 
организация и публикуват информацията на портала на МС. 

Отново е налице една много обща разпоредба, която оставя нерешени редица 
въпроси. На първо място, отговорността на съответните длъжностни лица е сведена 
до публикуване на информация на портала на МС. Липсват функции, насочени 
към улесняване и стимулиране на взаимодействието между администрацията и 
обществото, във връзка с отворените данни. Подобни функции могат да са 
насочени към организиране и предоставяне на обучения, създаване на портали на 
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самите публично правни организации, разработване и предоставяне на насоки и 
указания, консултации за използване на отворените данни, провеждане на 
информационни кампании и т.н. 

Нормативната уредба на отворените данни не съдържа обаче подобна детайлна 
регламентация на функциите на отговорните служители. 

5. Показателно за волята на нормотвореца да регламентира ефективно определени 
обществени отношения е и до колко сериозна юридическа санкция е предвидена за 
неизпълнение на правната регулация. Именно юридическата санкция превръща 
едно правило от препоръчително в императивно.  

Санкциите, предвидени в ЗДОИ, за неизпълнение на задълженията, свързани с 
публикуването на отворени данни, са ниски - глоба от 50 до 100 лв. за физическите 
лица или имуществена санкция от 100 до 200 лв. за юридическите лица.  

Ниският размер на санкциите, съчетан с ограничения обхват на самите задължения, 
за нарушаването на които се налагат тези санкции, е предпоставка 
администрацията да извършва минимални усилия, за постигане на съответствие с 
нормативните изисквания, без обаче да проявява инициатива за проактивни 
действия за увеличаване на обема на отворените данни, за въвеждането на 
инструменти за улесненото им достигане и използване и за изграждане на активни 
партньорски отношения с обществото в тази посока. 

6. Нормативната уредба е оставила нерегламентирани редица важни въпроси в 
областта на отворените данни. 

Липсват разпоредби, които да регламентират към какви цели на администрацията 
или за създаване на полза за обществото, се публикуват отворените данни. Липсва 
нормативно изискване за разработване на стратегически или програмни 
документи, които да заложат цели, срокове и инструменти, както за ускорено 
публикуване на масиви от отворени данни, така и за това, към какви обществени 
ползи се насочват усилията на администрацията в областта на отворените данни. 

Цялостният подход, застъпен в приложимата нормативна уредба, е на последващо 
публикуване в отворен формат на данни и информация, създадена от 
администрацията. Не се застъпва подход на създаване и публикуване изначално и 
по презумпция на информация в отворен формат. 

Активната политика на отворени данни, провеждана от отделните публично 
правни организации и насочена към определени обществени ползи изисква единен 
подход, методология и контрол. Подобни централизирани функции предполагат 
създаването на специален орган. Правната рамка не предвижда към момента 
подобен орган. 
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Сред основните ползи от публикуването на данни в отворен формат, е 
възможността от създаване от частния сектор или представителите на обществото 
на различни приложения, базирани на тези отворени данни и целящи да 
предоставят различни услуги за обществото. Подобна активност на частния или 
гражданския сектор изисква не само критична маса от отворени данни, но и 
активна позиция и партньорство с администрацията, която да стимулира, улеснява 
и приема подобни действия на частно-правни организации и лица. Нормативната 
уредба не съдържа към момента разпоредби, стимулиращи или улесняващи 
партньорство между администрацията и частния и гражданския сектор, в сферата 
на отворените данни. 

 

1.3. Обобщени изводи от установените пречки и предизвикателства пред 
предоставяне на прозрачна публичната информация, в това число в 
отворен формат 

 
Въз основа на резултатите от социологическото проучване, и на анализа на 
законодателството в областта на отворените данни, се очертават следните 
обобщени изводи за пречки и предизвикателства пред предоставяне на отворени 
данни и тяхното влияние върху гражданското участие: 
1. Все още обемът, качеството и достъпността на отворените данни, публикувани от 
администрацията, не са достатъчни, за да стимулират активно участие на 
гражданите във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и 
нормативни актове. В известна степен, причините за недостатъчния обем 
качествена информация, публикувана в отворен формат, се дължат и на правната 
рамка, регламентираща отворените данни. Липсата на ясни срокове, конкретни и 
детайлни отговорности и задължения и занижените санкции за неспазване на 
законовите разпоредби, не стимулират администрацията за проактивно и 
ефективно създаване и публикуване на информация в отворен формат. Липсват 
достатъчни, актуални и в реално време данни, които да се използват при 
провеждането на предприемачески инициативи.  
2. Като цяло, същността на отворените данни, ползите от тях, начините за 
достъпване и използване са все още недостатъчно познати на широката 
общественост. Липсва активна дейност на администрацията за провеждане на 
информационни кампании, създаване и публикуване на информационни 
материали и обучителни ресурси за отворените данни и начините за тяхното 
използване с практически, приложен и научно-изследователски характер, липсва 
активно търсене на обратна връзка.  
Предизвикателствата, с които администрацията трябва да се справи в този смисъл 
са няколко: 
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 Не достатъчна информираност на обществото по отношение на отворените 
данни; 

 Трудно достъпни отворени данни или платформи, неудобни за потребителя; 

 Недостатъчни умения у представителите на гражданското общество, за 
работа с информация, предоставяна в отворен формат. 

 3. Липсва ясно формулирана стратегия или план, която да дефинира целите, 
средствата и времевата рамка, както във връзка с отварянето на информация, 
създадена от публичния сектор, така и за обществените ползи, за постигането на 
които отворените данни ще бъдат инструмент. Подобна стратегия или план би 
поставила ясна визия пред политиката за отворени данни и би стимулирала 
тяхното развитие. 
4. Липсва структура или орган, който да изпълнява функциите на 
методологически, надзорен и контролен център по отношение на отворените 
данни. Редица предизвикателства в сферата на отворените данни – създаването и 
публикуването в кратки срокове на достатъчно голям обем данни във всички 
сектори на дейност на администрацията, стимулирането на активно използване на 
отворените данни от обществото, партньорства с частния и неправителствения 
сектор, единен методологически и технологичен подход при отварянето на данни 
и т.н., могат да бъдат решени със създаването на специален орган с нужните за 
целта правомощия и функции. Сред функциите на подобен орган могат да бъдат 
провеждането на действия за създаване на ресурси в интерактивен формат, които 
да ангажират потребителите с интересни дигитални примери, казуси, резултати и 
проекти, подобряване на форматите на отворени данни и публикуването на данни 
в машинночетим формат, който да позволява разработването на технологично 
базирани решения и проекти. 
5. Всички обществени отношения, които възникват във връзка със създаването и 
публикуването на информация в отворен формат и нейното използване за 
повишаване на гражданската активност, трябва да бъдат адекватно и детайлно 
регулирани с подходяща правна рамка. 
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ЧАСТ 2: Референции към установените добри практики и 
иновативни решения 

 
2.1. Отворени данни на Испания 

2.1.1. Добри практики по отношение на регулацията на политиката за 
отворени данни 

1. Отварянето на информация от обществения сектор в Испания е предмет на 
устойчиво и дългосрочно планиране, част от цялостна стратегия в областта на ИКТ 
и електронната администрация. 

Приетите за целта стратегически документи, хронологично във времето са 
(https://avancedigital.gob.es/planes-TIC/Paginas/Index.aspx):  

 План Avanza (2005 – 2009) 

 План Avanza 2 (2009 – 2015) 

 Програма в областта на цифровите технологии за Испания (2015 - 2020) 

2. Нормативно е заложено изискването всички органи от публичния сектор, да 
изготвят стратегия за отворени данни, която трябва да определи ръководители на 
всяка единица да изпълнява задачите, свързани с координацията на дейностите по 
повторна употреба, установяване на набор от минимални функции, от които да се 
координират от централното правителство. По този начин отделните публично 
правни организации са отговорни за проактивното и целенасочено развитие на 
политиката за отворени данни. 

3. Нормативна регулация на отворените данни се развива не само на централно, но 
и на местно ниво. Като пример може да се посочи нормативната уредба на гр. 
Сарагоса за прозрачност и свободен достъп до информация 
(www.zaragoza.es/ciudadania/gobiernoabierto/participar/detalle_Normativa?id=398
3).  

През 2017 г. Федерацията на общините и провинциите на Испания (FEMP) 
представя "Стратегическото ръководство за отворени данни - минимални 
комплекти от данни, които ще бъдат публикувани“ 
(https://datos.gob.es/en/noticia/femp-develops-open-data-guide-municipalities-and-
local-entities).  

3. Активно, на различно ниво – федерално, регионално, от неправителствени или 
академични организации, се разработват и публикуват ръководства и 
документи с основни насоки за отворени данни. 

 

https://avancedigital.gob.es/planes-TIC/Paginas/Index.aspx
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobiernoabierto/participar/detalle_Normativa?id=3983
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobiernoabierto/participar/detalle_Normativa?id=3983
https://datos.gob.es/en/noticia/femp-develops-open-data-guide-municipalities-and-local-entities
https://datos.gob.es/en/noticia/femp-develops-open-data-guide-municipalities-and-local-entities
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Извод: 

Процесът на регулиране на отворените данни в Испания включва различни участници – 
правителство, регионални органи, неправителствен сектор. Регулацията обхваща не само 
нормативни актове, но и стратегии и планове, насоки и други документи. 

Самият процес по планиране и регулиране предполага стимулиране на участието на 
всички заинтересовани страни, като в последствие това участие се отразява в активно 
разработване, прилагане на различни инициативи и добри пракитки. 

Регулацията не просто изисква минимално съответствие, но стимулира проактивно 
участие на всички заинтересовани страни. 

3.1.1. Добри практики от технически характер 
1. Испания адаптира спецификацията DCAT-AP, създадена в рамките на проекта 
JoinUP – платформа, създадена от ЕК, която има за цел да улесни хомогенизирането 
и кръстосаното търсене чрез мета данни между различни Европейски портали за 
данни, създадени и отворени от публичния сектор.   

На база на стандартизацията, мениджърите на различните портали за отворени 
данни започват да обръщат и хомогенизират характеристиките на публикуваните 
данни, т.е. формата, темите, геолокацията на информацията, честотата на 
актуализациите, метаданните, SEO, API, възможностите за търсене и т.н. 

2. Използва се схемата на Тим Бърнърс-Лий за отворени данни, като данните с 
висока стойност в Испания трябва да достигнат поне 3 звезди.  

3.1.2. Добри практики от организационен характер 
1. Испанското министерство на икономиката и бизнеса чрез публичните 
корпоративни организации в партньорство с Испанското министерство на 
териториалната политика и държавната служба създава инициативата Aporta за 
насърчаване на културата на отворени данни и повторно използване на данни в 
Испания (https://datos.gob.es/en/about-aporta-initiative). 

Aporta е създадена с цел създаване на условия за развитие на пазара за повторно 
използване на данни в публичния сектор. Aporta подкрепя административните 
звена в техническите и организационни дейности, необходими за публикуване на 
информация във формати, които улесняват повторното използване и съответстват 
на приложимото право. Инициативата стимулира повторното използване на данни 
с действия за насърчаване и стимулира иновациите, основани на публични данни.  

2. Разработват се механизми за стимулиране на участието на бизнеса и 
организациите в иновации, базирани на отворени данни (по примера на наградите 
Апорта). 

https://datos.gob.es/en/about-aporta-initiative
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3. Създават се многобройни информационни и обучителни ресурси, които да 
повишат осведомеността и знанията сред публичните администрации, гражданите 
и бизнеса, по отношение на ползите, публикуването, използването, техническите 
характеристики на отворените данни. 

4. Провеждат се публични частни партньорства и активни срещи с цел дискусии и 
сътрудничество между заинтересованите страни. 

5. Активно се развиват инициативи в областта на Интелигентния град (Smart city) с 
активното участие на гражданското общество и принос в създаването на данни. 

Извод 

Политиката на отворени данни в Испания е надхвърлила целта, да се задължи 
администрацията да предоставя възможно повече данни в отворен формат и превръща 
отворените данни в инструмент за осъществяване на различни политики. 

Испанските публични органи активно си сътрудничат с представители на частния и на 
гражданския сектор и стимулират на всички нива предоставянето и използването на 
отворени данни.  

В допълнение, испанската администрация активно подпомага заинтересованите страни 
за по-ефективно достигане и използване на отворени данни, чрез различни по характер 
инициативи и инструменти – информационни капмании, обучения, съвети, публично-
частни парньорства. 

По този начин испанската администрация съчетава и прилага два ключови подхода – 
активна политика от страна на администрацията – разработване на правна рамка, 
насоки, иницииране на проекти, съчетана с партньорство с останалите зантересовани 
страни и децентрализиране на политиката. 

Активната водеща роля на испанската администрация се отплаща чрез активиране 
участието и на частния и на гражданския сектор, което води до мултиплициране на 
ефекта.  

 

3.2. Отворени данни на Ирландия 
Според оценката на зрелостта на отворените данни в Европа за 2018 г. Ирландия за 
втора поредна година е на първо място, с общ матуритет на отворени данни от 88%, 
следвана от Испания (87%) и Франция (83%). 

3.2.1. Добри практики по отношение на регулацията на политиката за 
отворени данни 

В духа на англо-санксонската правна система (common law), Ирландия разработва 
и публикува редица стратегически документи, насоки, добри практики, чрез които 
регулира политиката на отворените данни. 
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Такива са например: 

 Стратегия за ИКТ на Ирландия в областта на обществените услуги; 

 Пътна карта за отворени данни (https://www.insight-
centre.org/sites/default/files/publications/roadmap.pdf) 

 Наръчик за отворени данни (https://www.insight-
centre.org/sites/default/files/publications/open-data-publication-
handbook.pdf).  

Последният стратегически документ, публикуван във връзка с отворените данни, е 
Стратегия за отворени данни за 2017-2022 г., публикувана през юли 2017 г. 
(https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/govieassets/7490/c6fc8def9ae94d05b00383a766d75ec9.pdf). Целта е 
Ирландия да стане лидер в областта на отворените данни и да създаде среда, в която 
икономическите, социалните и демократичните ползи от отворените данни се 
признават и реализират. 

Двете основни цели на стратегията са следните: 

 увеличаване на публикуването на държавни данни с висока стойност в 
отворен формат, като ги прави публично достъпни и свободно използваеми; 

 взаимодействие с широка общност от заинтересовани страни за насърчаване 
на неговите социални и икономически ползи и повторната му употреба.  

Стратегията определя седем стратегически теми, които включват: 

1) Разширяване на кръга от публични органи, активно ангажирани в 
Инициативата за отворени данни „Доставчици на отворени данни“; 

2) Разширяване на обхвата и подобряване на качеството, количеството и 
обхвата на отворените данни и свързаните с тях метаданни (да се използват 
вътрешно и да се предоставят на обществеността). Подобряване на качеството на 
набор от услуги, предоставяни чрез националния портал за отворени данни; 

3) Непрекъсната ангажираност със заинтересованите страни за насърчаване на 
използването на отворени данни; 

4) Подкрепа и насърчаване на различни групи потребители на отворени данни, 
включително органи за обществени услуги; 

5) Осигуряване на подкрепа и обучение на всички доставчици на данни и 
изграждане на капацитет за управление и използване на отворени данни; 

6) Оценка на въздействието, ползите и рисковете от инициативата за отворени 
данни и сравнителен анализ спрямо други юрисдикции; 

https://www.insight-centre.org/sites/default/files/publications/roadmap.pdf
https://www.insight-centre.org/sites/default/files/publications/roadmap.pdf
https://www.insight-centre.org/sites/default/files/publications/open-data-publication-handbook.pdf
https://www.insight-centre.org/sites/default/files/publications/open-data-publication-handbook.pdf
https://www.insight-centre.org/sites/default/files/publications/open-data-publication-handbook.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/govieassets/7490/c6fc8def9ae94d05b00383a766d75ec9.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/govieassets/7490/c6fc8def9ae94d05b00383a766d75ec9.pdf
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7) Осигуряване на ефективни управленски структури за прилагане на 
стратегията. 

Извод: 

Регулацията на отворените данни в Ирландия включва разработването на стратегически 
и планови документи, целящи да постигнат редица положителни ефекти за обществото. 
За да постигне ефективно прилагане на политиката, регулацията предвижда 
използването на оценки на въздействието, ползите и рисковете. 

Регулацията предвижда водещата и активна роля на администрацията за ангажиране на 
заинтересованите страни и за създаване на активни партньорства с тях, при 
публикуването и използването на отворени данни.  

Регулацията предвижда подкрепа и обучение на заинтересованите страни. 

 

3.2.2. Добри практики от технически характер 
В Ирландия е разработена детайлна Техническата рамка, която се състои от пет 
ключови компонента: 

 Отворен лиценз за данни; 

 Препоръчителни формати за отворени данни; 

 Препоръчителна схема за метаданни за отворени данни; 

 Препоръчителни стандарти за отворени данни; 

 Уникални идентификатори на ресурсите. 

Разработен е детайлен списък на допустимите формати, който подлежи на 
преразглеждане и актуализиране, за да се отразят своевременно новите формати, 
възникнали поради технологичното развитие. 

Тези масиви от данни, които все още не са налични в един от препоръчаните 
отворени формати, трябва да имат ясна времева рамка, когато ще бъдат достъпни в 
отворен формат. Публикуването на данни в отворени формати следва да бъде 
вградено в процесите на публикуване на данни на всички публични органи и като 
част от управлението на информацията. 

Извод: 

Техническата рамка, разработена в Ирландия, е достатъчно детайлна и обхваща всички 
необходими въпроси. Поддържа се актуална и подкрепя публикуването на отворени данни 
при създаването на информацията от публичните органи. 
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3.2.3. Добри практики от организационен характер 
 

1. Министерството за публични разходи и реформи ръководи дейностите за 
разработване и прилагане на политики по отношение на Инициативата за 
отворени данни на Ирландия . 

2. Създаден е Съвет за отворени данни (Open Data Governance Board (ODGB)), чийто 
функции са свързани с разработване и наблюдение на ефективното управление на 
отворените данни в Ирландия 
(https://data.gov.ie/pages/opendatagovernanceboard). Ролята на Съвета за отворени 
данни включва управление, подкрепа, надзор, съвети и др. 

Съветът се подпомага от Секретариат, разположен в отдел „Правителствена 
реформа” в Министерството на публичните разходи и реформи.   

Министърът на публичните разходи и реформите кани подходящо 
квалифицирани кандидати за членство в Съвета. Изисквания към кандидатите са: 

 Да имат богат опит на висши ръководни нива, особено в областта на 
управлението на промените и иновациите, стратегическото планиране и 
отчитане. 

 Да са ангажирани с мрежи в една или повече от следните области: 

o Бизнес и предприятие, 

o Организации на гражданското общество, 

o Академични и научни изследвания, 

 Да имат значителен опит в работата в областта на данните. 

 Да имат силен ангажимент за развитието на отворените данни в Ирландия. 

3. Създадена е Група за управление и прилагане на отворени данни (Steering and 
Implementation Group (SIG)) - за насърчаване на напредъка в превръщането на 
данните в по-широко достъпни. Ролята на SIG включва управление, изпълнение, 
повишаване на осведомеността и изграждане на капацитет и оценка. 

В допълнение към Съвета за отворени данни и Група за управление и прилагане на 
отворени данни се препоръчва създаването на конкретна роля на служител за 
отворени данни (Open Data Officer) в рамките на Министерството на публичните 
разходи и реформи, който е официалната точка за контакт за инициативата 
„Отворени данни Ирландия“ и отговаря за поддържане на data.gov.ie.  

4. Създаден е Фонд за инициативи за отворени данни (Open Data Engagement Fund 
- https://data.gov.ie/pages/open-data-engagment-fund), чиято цел е на база на 

https://data.gov.ie/pages/opendatagovernanceboard
https://data.gov.ie/pages/open-data-engagment-fund
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състезателно начало, да предоставя подкрепа и финансова помощ за насърчаване 
на повторната употреба на отворени данни. 

5. На портала за отворени данни на Ирландия са публикувани многобройни 
информационни ресурси и е създаден център за подкрепа на разработчици, които 
да предлагат приложения, използващи отворени данни и носещи различни ползи 
за обществото (https://data.gov.ie/developer; 
https://data.gov.ie/pages/resourcesandpublications).  

6. Повишава се активността у гражданите чрез създаване на механизми за 
стимулиране и подкрепа на предприемачески проекти, базирани на отворени 
данни по примера на проектите: Дъблин 
(http://www.dublindashboard.ie/pages/index), Националния транспортен орган на 
Ирландия (http://www.journeyplanner.transportforireland.ie/), Дигиталния архив 
на Ирландия (https://www.dri.ie/) и мн.др. 

Извод: 

Структурата на управление на отворените данни в Ирландия (и най-вече Съветът за 
отворени данни) допринася за активното участие и партньорство в процеса на 
представителите на бизнеса, гражданското общество и академичната общност. 

Освен това, функциите по управление на отворените данни надхвърлят публикуването 
на отворени данни от адмнистрацията и са насочени към активно провеждане на цялостна 
политика и разработване на различни инициативи и приложения, базирани на отворени 
данни. 

Ирландската администрация активно подпомага заинтересованите страни за по-
ефективно достигане и използване на отворени данни, чрез различни по характер 
инициативи и инструменти – информационни капмании, обучения, съвети, публично-
частни парньорства. 

Прилага се комбиниран подход от активно разработване и актуализиране на правна рамка, 
насоки, иницииране на проекти, съчетана с партньорство с останалите зантересовани 
страни и децентрализиране на политиката. 

Този подход води до активиране участието и на частния и на гражданския сектор, което 
води до мултиплициране на ефекта.  

 

3.3. Отворени данни на Холандия 

3.3.1. Добри практики по отношение на регулацията на политиката за 
отворени данни 

Най-важните закони относно отвореното управление и прозрачността в Холандия 
са: 

https://data.gov.ie/developer
https://data.gov.ie/pages/resourcesandpublications
http://www.dublindashboard.ie/pages/index
http://www.journeyplanner.transportforireland.ie/
https://www.dri.ie/
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 Законът за повторна употреба на правителството (СЗО). Законът от 24 юни 
2015 г. определя правила за повторното използване на правителствена 
информация; 

 Законът за отворено управление. 

Същевременно развитието на отворените данни в Холандия се основава на два 
основни документа свързани със:  

 Стратегическа визия за отворените данни;  

 План за действие за отворени данни (27 септември 2013 г.). 

В Холандия регулацията на отворените данни също включва разработването на 
стратегически и планови документи, целящи да постигнат редица положителни 
ефекти за обществото. 

3.3.2. Добри практики от технически характер 
Холандското правителството дава приоритет на наборите от данни с висока 
стойност. 

През 2016 г. data.overheid.nl, в сътрудничество с общините, Програмата за 
дигиталните градове и VNG / KING,   изготвиха Общински списък с високи 
стойности.  

През 2019 година провинциите също допринасят за списъка на провинциалните 
стойности.  

Дали набор от данни е с „висока стойност“ се определя от степента, до която 
данните допринасят за: прозрачност, правно задължение, икономия на разходите, 
достъп до целева аудитория и потенциал за повторна употреба. 

Извод: 

Приоритизацията на данните се извършва на база на критерии, насочени не само към 
законосъобразност и икономичност, но и към постигане на положителни ефекти за 
обществото. 

3.3.3. Добри практики от организационен характер 
1. В Холандия, отговорността за отворените данни се осъществява от различни 
министерства, в зависимост от техните основни функции. 

Министерството на вътрешните отношения и отношенията с Кралството защитава 
прозрачността на Отвореното правителство, и Министерството на икономическите 
въпроси е отговорно за създаването на икономическа стойност. Министерството на 
инфраструктурата и околната среда отговаря за геоинформацията, като изготвя и 
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предоставя много отворени данни, напр. модел на действителната височина и 
всички топографски карти.  

Министерството на вътрешните работи и отношенията с Кралството координира 
създаването на националния план за действие за отворено управление. Този план 
за действие не може да бъде изготвен без участието на партньори, като за целта е 
структуриран т.нар. Форум на заинтересованите страни. Целта на форума е да 
създаде широка мрежа за отворено управление на Холандия, да се установи връзка 
между дейностите, които се провеждат на различни нива на управление и със 
социалните партньори, и да се насърчи същественото укрепване на действията по 
Плана за действие за отворено управление 2018-2020.  

В допълнение съществува Отдел за обучение и експертиза на отвореното 
правителство, който е част от независима консултантска и проектна организация в 
рамките на правителството (Independent consultant and executor within the 
government – ICTU).  

ICTU провежда обучения и предоставя експертиза за проблемите, свързани с 
отвореното правителство. ICTU организира срещи за споделяне на знания и опит, 
създава мрежа от организации и групи от (опит) експерти в областта на отворените 
данни, отворената отчетност, отворения контакт и отворения подход. 

2. През 2015 г. всички министерства започват годишна инвентаризация на данните 
за цялата държава. Инвентаризацията на данни е начин да се съпоставят всички 
налични данни в организацията и да се проучи, кои данни са подходящи за 
публикуване като отворени данни. За всеки отдел се посочва, кои масиви от данни 
са достъпни за повторна употреба, които все още са публични и кои масиви от 
данни остават затворени поради лични данни. Инвентаризацията на данните е 
напълно публична и предоставя много нови налични набори от данни всяка 
година. От 2017 г. инвентаризацията на данните в Холандия е извършена сред 
всички собственици на данни, които публикуват данни на портала за отворени 
данни data.overheid.nl. В началото на 2018 г. екипът на data.overheid.nl извършва 
инвентаризация на данните между всички собственици на данни на портала за 
данни.  

3. Инициативите, свързани с отворените данни, се развиват не само на национално, 
но и на локално ниво – градове и общини. Освен това се развиват многобройни 
инициативи – проекти, състезания, конкурси, насочени към стимулиране на 
публикуването, използването, разпространението на отворени данни. 

 През 2018 г. в Амстердам се провежда Хакатон с използването на свързани 
данни за култура - HackaLOD . Хакатонът се организира от Националния музей на 
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Холандия (Rijksmuseum), Националната библиотека на Холандия (Koninklijke 
Bibliotheek) и Свързаното цифрово наследство (Netwerk Digitaal Erfgoed). 

 Приложения за Холандия   (Apps for The Netherlands) е първият национален 
конкурс, който има за цел да създаде нови приложения с наличните отворени 
данни на холандското правителство. За тази цел разработчиците използват 
новооткрития национален портал за данни. Новите данни са достъпни за 
разработчиците в четири месеца след провеждането на конкурса.  

 През 2015 г. Фондация „Отворена държава“, заедно с Министерството на 
вътрешните работи и пет общини (Heerde, Oude IJsselstreek, Den Helder, Utrecht и 
Amstelveen), стартират пилотен проект за предоставяне на достъп до информация 
като отворени данни. В сътрудничество с VNG Realisatie и Argu беше извършена 
работа по стандартизацията и подобряването, целта е да се укрепи местната 
демокрация 

 Добра практика, свързана с отворените данни за наука, се реализира по 
време на Холандското председателство на ЕС през първата половина на 2016 г. 
Холандия допринася за разработването на плана за действие за отворена наука, 
чиято цел е до 2020 г. всички научни изследвания, финансирани с публични 
средства, да бъдат публично достъпни. Той е представен и стартира 
(www.openscience.nl) на 9 февруари 2017 г. в три ключови области за отворена наука 
1) 100% отворен достъп до публикации, 2) оптимизиране на данните от 
изследванията за повторна употреба и 3) съответните системи за оценка и оценка, 
за да се признаят и възнаградят изследователите.  

 През 2018 г. Холандия разработва план за Отворена наука. 

Извод: 

1. Създадена е сериозна организационна структура за управление и изпълнение на 
политиката за отворените данни, включваща различни министерства и други 
организации. Този подход предоставя нужната експертиза и ресурси за ефективно 
създаване, публикуване на отворени данни и за мултиплициране на ефектите от тях. 

2. В ускорени и ясни срокове, в рамките на 3 години, Холандия инвентаризира и 
класифицира данните, създадени от държавните органи. Този процес може да допринесе за 
разработването на ясен план, с времеви хоризонт за отваряне на наличните публични 
данни.  

3. Провеждане на инициативи с активното участие на гражданите и заинтересованите 
страни, организиране на състезания (хакатони), базирани на отворени данни и т.н. 
допринася за популяризирането на отворените данни и ползите от тях. Този подход 
стимулира израждането на партньорски взаимоотношения между публичните 
организации и бизнеса и гражданското общество в сферата на отворените данни. 
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4. Активното развитие на отворените данни в общините, като повече от сто холандски 
общини публикуват данни на портала на Отворения съвет, включително всички 
документи на общинския съвет - решения, дневен ред, предложения, изменения и 
политически документи, е предпоставка за мултиплициране на ползите от отворените 
данни на регионално ниво. По този начин се стимулира гражданската активност на 
хората по отношение на местни предизвикателства и проблеми и се засилва гражданското 
участие при решаването им в сътрудничество с администрацията. 

 

ЧАСТ 3: Предложения за подобрение на прозрачността и 

достъпа до отворени данни 

 
На база на описаните в настоящата Концепция проблеми и предизвикателства в 
сферата на отворените данни, екипът на проекта формулира конкретни 
предложения за подобрение на прозрачността и достъпа до отворени данни, като 
средство за подобряване на гражданското участие. 

Изложените от нас предложения са с препоръчителен характер и имат за цел да 
поднесат идеи и аргументи на органите, които разполагат с правомощията да 
разработят и внедрят нужните за прилагането им мерки. 

Предложенията също така могат да бъдат използвани от заинтересовани 
представители на частния и гражданския сектор, които могат да ги използват като 
основа за по-нататъшни проучвания, проекти или инициативи. 

3.1. Нужда от промени в нормативни изисквания за прозрачност и отворени 
данни  

1. Приложимата нормативна уредба (основно ЗДОИ и подзаконовите нормативни 
актове, но също така при необходимост и други закони) следва да се допълни с 
разпоредби, регламетиращи следното: 

 Да се дефинират конкретни срокове, в рамките на които администрацията 
да бъде задължена да публикува в отворен формат информационните масиви и 
ресурси, които поддържа; 

 Да се прецени и регламентира по подходящ начин създаването от 
администрацията по дефиниция на информация в отворен формат – да не се 
налага вече създадена информация и данни, да бъдат трансформирани и 
публикувани в подходящ отворен формат, а със самото създаване на съответната 
информация, администрацията да предприема нужните технически действия, за 
да я публикува в отворен формат; 
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 Да се заложат конкретни задължения и срокове за бързо разработване и 
внедряване на подходящ онлайн интерфейс от всички публични органи, 
позволяващ публикуването и поддържането на информация в отворен формат;  

 Нормативно да се заложи необходимостта от разработване на стратегически 
или програмни документи, които да съдържат цели, срокове и инструменти, както 
за ускорено публикуване на масиви от отворени данни, така и за това, към какви 
обществени ползи се насочват усилията на администрацията в областта на 
отворените данни; 

 Да се разпише нужната нормативна уредба за създаване на отговорен орган, 
който да създава нужната методология за развитие на отворените данни в България, 
да извършва надзор за прилагане на методологията и контрол за спазване на 
нормативно заложените срокове и задължения. Сред функциите на подобен орган 
може да се заложи и разработването и публикуването на насоки и обучения, както 
и провеждането на информационни кампании, насочени към улесняване работата 
на обществото с отворени данни;  

 Да се регламентират правила за създаване на публично-частни парньорства 
в сферата на отворените данни, които да доведат до разработването и прилагането 
на различни обществено полезни приложения, базирани на отворените данни; 

 Да се анализира нуждата от повишаване на предвидените в ЗДОИ 
административни санкции за неспазване на задължения в областта на отворените 
данни. 

2. В допълнение на посочените промени в нормативната рамка и като резултат от 
тях, да се разработи „Стратегия за развитие на отворените данни на България“ с 
ясно измерими цели и числови индикатори за прогрес и „Пътна карта“ с правила 
и регламенти за прилагането на най-добри практики. 

3. Да се предвидят нормативни промени, стимулиращи активния подход в сферата 
на отворените данни от страна на местната власт. С регламентиране на нужните за 
целта условия, се цели да се улесни и стимулира разработване на инициативи с цел 
стратегическо развитие на Интелигентни градове в България и да се създават 
многобройни възможности за публично - частно партньорство и сътрудничество на 
регионално и местно ниво. 

 

3.2. Промени от технически характер 

1. От гледна точка на нужните технически промени, се идентифицира 
необходимост и се предлага да се усъвършенства Портала за отворени данни на 
България, като се разработят и доразвият следните функционалности: 
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 Създаване на интерактивен терминологичен речник; 

 Разработване на информационни видео материали и ресурси в 
интерактивен вид (адаптирани към аудиторията), например уроци „Как да 
използвам отворените данни?“; 

 Разработване, публикуване и споделяне на практически примери и 
публикации и научноприложни изследвания в областта; 

 Публикуване на финансови данни; 

 Създаване на повече възможности за използване на различни технологични 
инструменти за визуализации на отворени данни; 

 Разработване на функционалност за обратна връзка и предложения от 
заинтересованите страни и потребителите на портала; 

 Създаване на поле на портала за интервюта с експерти, граждани и 
изследователи. 

Създаването на модерен и богат на функционалности портал може да изиграе 
ролята на добър пример и за платформите, създадени от отделни институции или 
общини. 

2. Своевременно следва да се разработи и внедри от публичните органи подходящ 
онлайн интерфейс, позволяващ публикуването и поддържането на информация в 
отворен формат. С цел единен подход и улесняване на работата на потребителите 
с информацията е препоръчително разработването на онлайн интерфейс да се 
извърши централизирано или следвайки унифицирани указания и насоки. 

3.3. Организационни и координиционни промени 

1. В резултат от предложените нормативни промени, следва да се създаде 
специализиран орган или да се доразвият правомощията на съществуващ такъв, 
който да бъде отговорен за създаване и прилагане на политика в областта на 
отворените данни, в това число чрез създаване на методология и извършване на 
контрол и надзор. 

2. Като част от органа по предходното предложение или като подпомагаща 
структура да се създаде „Съвет по отворени данни“, включващ представители на 
публичния, частния, неправителствения и академичния сектори. Функциите на 
съвета следва да са насочени към идентифициране на приоритети за създаване на 
отворени данни, възможности за сътрудничество между заинтересованите страни, 
идентифициране и предлагане на инициативи за развитие на отворените данни и 
др. 

3. В конкретни и кратки срокове следва да се извърши инвентаризация на 
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понастоящем съществуващите данни, създадени в хода на дейността на публичните 
организации, за да се дефинират на тази база и конкретните срокове и ресурси за 
отварянето на тези данни. 

4. С цел по-високата ангажираност на гражданите и запознаването с 1) 
инициативата за отворени данни, 2) порталът за отворени данни, 3) как да се 
използват отворените данни и други теми с ключово значение, е необходимо 
разработването на ефективни информационни материали и е-обучения по 
примера на най-добрите практики в ЕС4.  

5. Следва да се разработи детайлна и актуална Техническа рамка, обхващаща 
всички необходими въпроси, свързани с предоставянето на информация и данни в 
отворен формат. Тази рамка следва да се поддържа актуална и да подкрепя 
публикуването на отворени данни едновременно със създаването на 
информацията от публичните органи. 

6. Администрацията следва да инициира и създава условия за активното 
провеждане на инициативи, които да са достъпни до всички граждани и да 
стимулират участието им в проекти, базирани на отворени данни. Създаването на 
формати, като уебинари, видеоконференции, е-форуми и сътрудничества, 
базирани на новите форми за комуникации с използването на социалните медии и 
изкуствен интелект (AI), които да дават възможности на всички социални групи за 
участие независимо от географското място, кариера или социално положение, да се 
включват в обсъждания и дискусии. 

7. Следва да се разработят механизми за поощряване на младите хора за участие в 
предприемачески иновативни инициативи и проекти с използването на отворени 
данни от портала за отворени данни на България, по примера на добрите практики. 
Примерна форма за подобни механизми е организирането на хакатони, базирани 
на отворени данни в полза на решаване на проблеми от различен характер, 
например замърсяване на въздуха, задръствания на пътищата, катастрофи, 
инциденти в тунели, наводнения и мн.др. 

8. Следва да се инициира и да се предприемат мерки за развитие на портали за 
отворени данни за общините и градовете в страната, чрез които ползата от 
отворените данни за повишаване на гражданското участие да се доведе до местно и 
регионално ниво, с цел решаване на локални проблеми и предизвикателства.  

 

 

                                                           
4 European data portal, Training Module Overview - Introduction to Open Government Data, 
https://www.europeandataportal.eu/en/resources/more-training-materials 
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