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РЕЗЮМЕ

Контекст
Реформите в обществения сектор, стратегиите и развитието на Отвореното управление
(Open government), ефективните и ефикасни инициативи в областта на отворените данни,
имат ключова роля за демокрацията и активното гражданско участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство. Те имат водещо
значение за изграждане на доверие и приобщаващ растеж в обществото. Отвореното
управление е модел на управление, според който гражданите имат право на достъп до
документите и процедурите на правителството, за да се даде възможност за ефективен
обществен контрол. В този смисъл, предоставянето на информация от обществения сектор
за повторно използване насърчава прозрачността и укрепва демократичната
ангажираност. Отворените данни могат да се отнасят за информация от всеки източник и
за всяка тема. Всяка организация може да публикува отворени данни, включително
организации
от
обществения
сектор,
частна
предприятия,
университети,
неправителствени агенции, благотворителни организации, обществени групи и
физически лица.
Настоящото проучване „Добри практики и иновативни решения за повишаване на
прозрачността и достъпа до отворени данни“ се провежда по 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“. Проучването е
фокусирано към идентифициране на развитието на инициативи в областта на отворените
данни и добри практики, които се провеждат в държави членки на ЕС. В проучването са
засегнати и практики за отворени данни, провеждани в държави извън ЕС, което добавя
стойност и показва, че знанието в областта на отворените данни има широк спектър и
приложният му характер може да е източник на повече ползи, което се потвърждава от
редица изследвания. Такива са по-висока прозрачност и демократичен контрол,
активизиране на участието на гражданското общество, развитието и стимулирането на
самоинициативи на гражданите и бизнеса, подобряване или създаване на нови частни
продукти и услуги, иновации, подобряване на ефективността и ефикасността на
административните услуги, измерване на ефекта от провежданите политики и други.
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Цел и обхват
Целта на настоящото проучване „Добри практики и иновативни решения за повишаване на
прозрачността и достъпа до отворени данни“ е, да се разработят предложения за въвеждане
на добри практики и иновативни решения от администрацията в България, които да
улеснят и подобрят участието на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и
мониторинг на политики и законодателство.
За постигане на целта се поставят следните задачи:


Да се проучат и анализират класации и индикатори в областта на развитието на
практики за отворени данни в страните от ЕС.



На тази база, да се идентифицират три държави членки от ЕС. В тях да се проучи
развитието на отворените данни и да се идентифицират добри практики,
подходящи за внедряване в български условия. Идентифицираните държави, на
база международни класации са: Испания (първата държава в ЕС изградила
портал за отворени данни), Ирландия и Холандия, които имат сходство с
България в развитието в ИТ сектора, имащ ключова роля за развитието на
електронното правителство, отвореното управление и най-вече за инициативи в
областта на отворените данни.



На база проведените проучвания и анализирани инициативи в трите държави от
ЕС, да се разработят предложения за въвеждане на добри практики и иновативни
решения от администрацията в България, които да улеснят гражданския
мониторинг на прозрачността на публичната информация и предоставянето на
отворени данни и в резултат да подобрят участието на гражданите в процесите
на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.

Изследването е структурирано във въведение, три части и заключение.
Част първа от изследването има за цел да направи кратък преглед на тенденции в
развитието на отворените данни в ЕС и да проучи международни инициативи и
класации. Това са: Индекс за развитие на публичния сектор в ЕС, Портал за отворени
данни на Европейския съюз, Платформа Open Data Monitor на ЕС, Опис на Отворени
данни, Барометър за отворени данни на Open Data Institute и Глобален Индекс за
Отворени Данни. В резултат на проучените класации са избрани държави членки от ЕС,
които са обект на по-детайлно проучване и подробен анализ в част втора.
Целта на втора част от изследването е, да се проучи развитието на инициативите за
Отворени данни в Испания, Ирландия и Холандия по отношение на 1) Приложение на
Директива 2013/37/ ЕС, 2) Прилагани инструменти, 3) Нормативни изисквания за
прозрачност и отворени данни, 4) Създадени технически насоки, 5) Механизъм за
определяне приоритетността на данните за отваряне и 6) Заинтересовани страни координиране на инициативата, функции и правомощия на координиращата
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институция, и подпомагащи звена. В резултат на проведения анализ в изводи са
обобщени идентифицираните добри практики, проекти и примери, които имат
потенциал за приложение в България.
Трета част има за цел да се разработят предложения за въвеждане от администрацията
в България на идентифицирани при проучването добри практики и иновативни
решения, които да улеснят гражданския мониторинг на прозрачността на публичната
информация и предоставянето на отворени данни и в резултат да подобрят участието на
гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство.
Целева аудитория на изследването са представители на публичната администрация,
бизнес организации, НПО, научно изследователски и образователни организации,
изследователи и гражданите.
Изследването не предявява претенции за изчерпателност. Всички коментари и мнения от
неговите читатели, биха били от полза за неговото следващо развитие и надграждане.

ВЪВЕДЕНИЕ
“Data is the new oil. The companies that will win are using math.”
Kevin Plank, founder and CEO of Under Armour, 2016

Публичните администрации произвеждат огромни количества данни, като например
географска информация, статистика, данни за времето, информация за трафика, данни от
публично финансирани научноизследователски проекти и много други. Те правят това, 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 клиенти1. 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. Те
имат потенциал да добавят висока стойности в области като технологии и
информационни технологии, образование, здравеопазване и много други. 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.
През 2003 г. Европейският съюз (ЕС) приема законодателство за насърчаване на повторното
използване на Отворени данни в държавите членки чрез Директивата относно

ISA2 WORK PROGRAMME (2019),
https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/docs/pages/isa2_2019_wp_summary.pdf
1
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Информацията в Обществения Сектор (ИОС) 2003/98/ЕС2. Основната цел е да се
гарантира еднакво третиране на всички потенциални повторни ползватели, където
органът от публичния сектор е освободил информация за повторна употреба. Директивата
за ИОС впоследствие е изменена през 2013 г. с Директива 2013/37/ЕС3, 4. Европейската
комисия (ЕК) провежда публична онлайн консултация, за да търси мнения за това, как да
се подобри достъпността и повторната употреба на публични и публично финансирани
данни, и също така разглежда достъпа до и използване на частни данни от обществен
интерес. На 25 април 2018 г. ЕК приема предложение за преразглеждане на Директивата
за повторната употреба на информацията в публичния сектор. Целта на предложението е
да се преодолеят бариерите, идентифицирани в оценката на въздействието, които се
разглеждат като предотвратяващи пълното повторно използване на информацията в
обществения сектор. Наред с другото, предложенията включват включването на
обществени услуги и данни от научни изследвания в рамките на директивата5.
Наред с многото инициативи, които се провеждат в ЕС и по света, като Инициатива
Партньорство за Отворено Управление (Open Government Partnership), Глобалният
отворен Индекс (Global Open Index), Инструментариум за Отворени данни на Световната
Банка, Порталът за отворени данни на Европейският съюз, Барометър за Отворени Данни
и мн. други, важно значение за развитието на Отворените данни в ЕС има и програмата
ISA². Европейския парламент и Съвета на ЕС приемат програмата ISA² (Ноември 2015 г.),
която подкрепя разработването на цифрови решения, които позволяват на публичните
администрации, предприятията и гражданите в Европа да се възползват от оперативно
съвместими трансгранични и междусекторни обществени услуги. ISA² работи от 1 януари
2016 г. до 31 декември 2020 г.
Първата страна в ЕС, която през 2009 г. създава портал за отворени данни е Испания. За да
улесни споделянето и повторното използване на данни, изготвени от институциите на ЕС,
през 2012 г. ЕК стартира и европейския портал за отворени данни. Това действие има за цел
да подпомогне публичните администрации да публикуват своите данни, като използват
различни инструменти, като обща база от знания.
Отворените данни създават много бизнес възможности и финансови ползи за различните
сектори на икономиката. Проучване показва6, че между 2016 г. и 2020 г. общият размер на
DIRECTIVE 2003/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2013), Official Journal of
the European Union, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:345:0090:0096:en:PDF
3 DIRECTIVE 2013/37/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2013), Official Journal of
the European Union, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013L0037
4 ДИРЕКТИВА 2013/37/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (2013), Официален вестник на
Европейския съюз, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0037&from=EN
5 Directive of the European Parliament and of the Council (2018), European Commission, https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4e790e4c-4969-11e8-be1d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
6 Creating Value through Open Data (2015) European Union, ISBN 978-92-79-52791-3, p.14,
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_through_open_data_0.pdf
2

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на
публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0112-C001, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

~8~

преките пазари за отворени данни за ЕС 28+ се оценяват на 325 млрд. Евро, като около 25
000 работни места са пряко свързани с отворени данни. За този период са създадени повече
от 5000 работни места свързани с отворените данни е ЕС 28+. Прекият пазарен размер на
Отворените данни в милиони евро се оценява на € 379 за Изкуства и развлекателна
индустрия, на € 22.111 за публичната администрация, € 8.289 за професионалните услуги,
на € 8.8996 за недвижимите имоти, на € 6.103 за финанси и застраховане, на € 6.738 за ИКТ,
на € 9.955 за търговия и транспорт, € 2.712 за строителство, € 10.045 за индустрия, и € 379 за
селско стопанство.
Таблица 1 Директен пазарен размер на отворените данни в милиарди, 2016-2020 г.

2016

2017

2018

2019

2020

€ 55.3

€ 59.7

€ 64.6

€ 69.9

€ 75.7

Отворените данни могат да помагат за създаването на екологични, транспортни и
образователни ползи. Например, отворените данни в областта на транспорта притежават
потенциал за създаване на решения, от които могат да се спасят 1425 живота годишно (т.е.
5,5% от европейските смъртни случаи по пътищата)7. Прилагането на отворените данни за
практически решения в транспорта може да спести и ненужни 629 милиона часа време на
изчакване при пътуванията на пътя в ЕС. Отворените данни играят ключова роля в
стратегиите на правителствата за справяне с предизвикателствата на бъдещето.
Изследвания8 показват, че успехът на страните по отношение на отворените данни се
основава на доброто ниво на развитие на ИКТ, свободата и интересът към прозрачност.
Страните с ниско развитие на ИКТ не печелят от отворените данни. Тенденциите при
развитието на отворените данни показват, че 2014 г. и 2015 г. са ключови за начина, по
който правителствата в ЕС използват данните си и ги представят пред обществото, като до
2020 г. се очакват драстични промени в отворените данни9. 50% от страните в света имат
отворени данни, като Европа има водещо място. Проучване на IBM предвижда, че до 2020
г. ще бъдат генерирани 35 зетабайтa данни на годишна база. Въпреки, че не всички от тези
данни са отворени, тъй като движението на отворените данни набира скорост, повече
данни ще станат достъпни за обществеността, за да се използват при граждански
инициативи - хакатони и социални промени. Когато данните са отворени за
обществеността, гражданите имат възможност да участват косвено във вземането на
решения.
Според класацията Барометър за отворени данни10, наличните данни за ключови
Creating Value through Open Data (2015), https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/creating-valuethrough-open-data
8 Ramos, E., F. (2017) Open Data Development of Countries: Global Status and Trends, ITU Kaleidoscop,
https://www.itu.int/en/ITU-T/academia/kaleidoscope/2017/Documents/presentations/S1.3.pdf
9 Richard, K. (2015) 2020: The Open Data World, https://wiredcraft.com/blog/open-data-world
10 Open Data Barometer, https://opendatabarometer.org/
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обществени услуги намаляват. Проучване показва11, че се наблюдава негативна промяна в
състоянието на отворените данни за здравеопазване и образование. От 115 изследвани
страни през 2017 г. само 7% от данните са отворени за здравеопазване и 8% за образование.
Резултатът е, че правителствата пропускат възможността да подобрят приобщаването и
равенството. Вместо това, те засилват съществуващите разделения, като пренебрегват
нуждите на групи с по-ниски доходи и по-малко политическа власт. Това означава, че тези
групи са изключени от процесите на консултиране и вземане на решения, които създават
отворени данни. Тенденциите на развитие на отворените данни в Европа са свързани и с
Европейския план за действие за електронно управление за периода 2016 - 2020 г., който
стартира на 19 април 2016 г. и стратегията за цифров единен пазар за Европа, чиято цел е
премахване на съществуващите цифрови бариери пред цифровия единен пазар и за
предотвратяване на по-нататъшна фрагментация, възникваща в контекста на
модернизация на публичните администрации12. През 2018 г. ЕК и Генералната дирекция
„Комуникационни мрежи, съдържание и технологии“ публикуват доклад13, трети в
поредица от годишни изследвания за нивото на зрялост на отворените данни в ЕС-28. През
2017 г. правителствата в цяла Европа не само отдават приоритет на отворените данни, но
всъщност участват в надпревара до върха. Повечето страни демонстрират това разбиране
за въздействието на отворените данни в прокарването на пътя към икономика на данните.

Open data is about people, not just innovation (2017) SciDev.Net,
https://www.scidev.net/global/data/opinion/open-data-people-innovation.html
12 eGovernment in the European Union (2017) European Commission,
https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment_in_EU_June_2017_v4_00.pdf
13Open Data Maturity in Europe (2017), European Union, European Commission Directorate General for
Communications Networks,
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n3_2017.pdf
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ЧАСТ 1: Отворени данни - международни класации
1.1.

Тенденции в развитието на Отворените Данни

Информацията от публичния сектор (Public Sector Information - PSI) е широкият кръг от
информация, която публичният сектор събира, произвежда, възпроизвежда, публикува и
разпространява в много области на дейност, като същевременно изпълнява
институционалната си задача. В някои случаи има и доставчици от частния сектор на данни
и информация, които могат да се считат за заместители на информацията в публичния
сектор14. В сравнение с Информацията от публичния сектор, отворените данни (Фигура 1)
на правителството се дефинират от PSI Monitor като материал, който е произведен или
поръчан от държавни или контролирани от правителството лица. Данните са отворени, ако
може да бъдат свободно използвани, повторно използвани и преразпределени от всеки.

Информация от
обществения
сектор

Отворени
данни на
правителството

Отворени
данни

Фигура 1 PSI и Отворени данни

Отворените данни представляват информацията, притежавана от институциите и
обществения сектор, която може да се използва повторно и разпространява безплатно или
като в цената й се калкулират само разходите за нейното предоставяне. За да станат отворени,
данните трябва да бъдат предоставени в машинно четим формат, с цел да са лесни за
обработка, анализ и визуализация. Отворени могат да бъдат всички данни, събирани и
поддържани от организациите, които не съдържат в себе си лични данни и/или
Public Sector Information and Open Government Data: what’s the difference, PSI Monitor,
http://www.psimonitor.eu/index.php/pt/recursos/noticia/148-public-sector-information-and-open-government-datawhat-s-the-difference
14
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класифицирана информация и/или информация, за получаването на която е нужно
доказване на правен интерес.
Данните се считат за отворени, когато всеки е свободен да ги използва неограничен брой пъти
и да ги препредава, с евентуалното ограничение да цитира източника. „Метаданни“ са
данните, описващи структурата на информацията – предмет на повторно използване.
Проучване на OpenDataSoft показва, че в света има над 2600 портала за отворени данни
(Фигура 2)15.

Фигура 2 Портали за отворени данни в света, бр. (Април, 2019)

Развитието на инициативите за отворени данни може да се анализира на база на портала на
Европейския съюз за отворени данни16, който е единствената точка за достъп до нарастващ
набор от данни от институциите и другите органи17 на ЕС. Данните са безплатни за
използване и повторно използване за търговски или нетърговски цели. Порталът позволява
да се визуализират ключови статистики и показатели. Чрез осигуряването на лесен и
свободен достъп до данни, порталът цели да насърчи тяхната иновативна употреба и да
разгърне икономическия им потенциал. Той цели да подпомага прозрачността и отчетността
Open Data Inception - 2600+ Open Data Portals Around the World (2019) https://opendatainception.io/
EU Open Data Portal, https://data.europa.eu/euodp/data/
17 Comprehensive list of 2600+ Open Data portals around the world, OpenDataSoft,
https://www.opendatasoft.com/a-comprehensive-list-of-all-open-data-portals-around-the- world/
15
16
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на институциите и другите органи на ЕС.
Например, показателят Зрялост на отворените данни (Фигура 3) обединява страните в
различни клъстери: начинаещи, последователи, бързо напредващи и създатели на
тенденции. Изследване показва, че през 2017 г. броят на водещите в тенденциите държави в
ЕС-28 почти се удвоява до 14 държави в сравнение със само 8 държави от ЕС през 2016 г.
Европейските страни се оценяват, както по отношение на готовността за отворени данни,
така и по отношение на обхвата на техните политики за отворени данни и от гледна точка
на зрялост на портала за отворени данни.
V. Екосистема с отворени данни
Данни в реално време, обмен на браншове, вътрешен център за събиране на данни

IV. Пълни отворени данни
Удобни за потребителите уеб сайтове, автоматизирано
публикуване на данни
III. Основен интерактивен опит
Интерактивни таблици с данни и
основни визуализации
II. Фаза на каталог
Oсновен каталог на
файлове за Използване/
сваляне
I. Статус Quo
електронни таблици
и PDF файлове

Фигура 3 Зрялост на отворени данни - Модел (Източник: Socrata, Inc.)

Проучване на Capgemini Invent показва, че за да споделят своите данни, организациите
трябва да преодолеят организационни, технически и правни предизвикателства18:


Организационни предизвикателства: Преди да стартира инициатива от такъв тип,
организацията трябва да събере, утвърди и подготви своята база данни и за това ще има
нужда от нови ресурси (само 35% от европейските организации са въвели процеси за
улавяне, управление и валидиране на информацията). Тези разходи са лесни за
измерване, а ползите не винаги могат да бъдат изчислени лесно. Към това трябва да се
добавят възможните етични последици, липсата на лидерство и възможната реакция на

Huyer, E., Cecconi, G. (2019) Analytical Report n 12: Business-to-Government Data Sharing, Capgemini Invent,
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_12_business_government_data_sharing.pdf
18
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клиентите, които не винаги са съгласни да споделят своите данни.


Технически предизвикателства: Доставчиците на данни ще трябва да гарантират
поредица от основни процеси, като събирането и избора на данни. По същия начин е
необходимо да се обърне внимание на аспекти като точността и целостта на данните, като
се избягва дублирането. Важни са и процесите на анонимизация, псевдоанонимизация
или агрегиране, за да се гарантира поверителността на личната информация.



Правни предизвикателства: Липсата на конкретна правна рамка и липсата на справки,
документиране на добри практики или стандартни сценарии затруднява прилагането на
тези инициативи. Следователно, необходимо е да се разчита на различните национални
и международни правни разпоредби, които биха могли да повлияят на процеса на обмен
на данни, като права на интелектуална собственост, права за защита на данните или
закони за конкуренцията, както и създаване на модел на управление, и да търси правна
подкрепа.

1.2.

Международни класации и инициативи за Отворени данни

Политиките за отворени данни насърчават наличието и повторното използване на
информация от обществения сектор за частни или търговски цели и насърчават
разпространението на информация. Европейската законодателна основа свързана с
отворените данни включва19:


Директива 2003/98 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г.
относно повторната употреба на информацията в обществения сектор



Директива 2013/37 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за
изменение на Директива 2003/98 / ЕО относно повторната употреба на
Информацията в Обществения Сектор (ИОС) Текст от значение за ЕИП



Директива 2003/98 / ЕО консолидирана версия



Насоки относно препоръчаните стандартни лицензи, масиви от данни и такси за
повторна употреба на документи (2014 / C 240/01) на ЕК.

В ЕС държавите - членки, които са:
 приели специфични мерки за повторна употреба на ИОС са: Кипър, Германия,
Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Люксембург, Малта, Румъния, Испания, Швеция
и Великобритания.
 използвали комбинация от нови мерки, специално насочени към повторната употреба
и законодателството, предшестващо директивата са: Австрия, Дания, Словения.
 адаптирали своята законодателна рамка за достъп до документи, за да включат
повторното използване на ИОС са: България, Хърватска, Чехия, Естония, Финландия,
Франция, Латвия, Литва, Холандия, Полша, Португалия и Република Словакия.

Public Sector Information legislation, PSI Monitor, Funded by the European Union,
http://www.psimonitor.eu/index.php/en/resources#bulgaria
19
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Важно място в развитието на Отворени данни има и Хартата за отворени данни. Тя
представлява сътрудничество между правителства и организации, работещи за разкриване
на данни въз основа на общ набор от принципи. Хартата за отворени данни съдържа 5
стратегически принципа, а през 2015 г. се добавя и 6-ти принцип20. Те включват разбирането,
че всички правителствени данни ще бъдат публикувани като отворени по подразбиране,
заедно с принципите за повишаване на качеството, количеството и повторното използване
на предоставените данни. Членовете на Г-8 също така идентифицират 14 области с висока
стойност - от образование до транспорт и от здравеопазване до престъпност и правосъдие,
за които ще публикуват данни. Те ще помогнат за отключване на икономическия потенциал
на отворените данни, за подкрепа на иновациите и осигуряване на по-голяма отчетност.
Принципите включват21:


Данните са отворени по подразбиране



Данните са навременни и изчерпателни



Данните са достъпни и използваеми



Данните са сравними и оперативно съвместими



За подобряване на управлението и ангажираността на гражданите

 За приобщаващо развитие и иновации
Броят на държавите, които приемат Хартата за отворени данни расте. През 2019 г. тя е приета
от 69 национални и местни правителства22. Освен дейности свързани със законодателната
рамка и правилата регламентиращи дейностите в областта на отворените данни, се
провеждат и редица международни класации, оценки и се създават различни инициативи,
които имат за цел да подпомогнат и улеснят развитието и ползите от отворените данни в ЕС.
Някои от инициативите се развиват през последните години и включват повече държави.
Такива са например: Индексът за развитие на публичния сектор, Опис на отворените данни
на Open Data Watch, Порталът за отворени данни на Европейският съюз, Мониторинг на
Отворени данни, Глобалният отворен Индекс (Global Open Index), Барометър за Отворени
Данни и други.

1.2.1.

Индекс за развитие на публичния сектор в ЕС

Индексът за развитие на публичния сектор в ЕС е краудсорсинг средство за измерване на
състоянието на отворените данни и повторната употреба на Информацията за Обществения
Сектор (ИОС) в целия ЕС. Той има за цел да прецени цялостното състояние на повторната
употреба на ИОС, която включва и дейности на общността за отворени данни. Сред
основните акценти са новини за Европейска ИОС и развитието за Отворените Данни,
правни въпроси за повторното използване на ИОС, добри практики и примери за нови
G8 Open Data Charter (2016), UK Government Cabinet Office, https://opendatacharter.net/g8-open-data-charter/
Principles, INTERNATIONAL OPEN DATA CHARTER, https://opendatacharter.net/principles/
22 The Open Data Charter has been adopted by 69 national and local governments,
https://opendatacharter.net/adopted-by-countries-and-cities/
20
21
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продукти и услуги създадени на база на повторно използване на отворени данни, събития,
работни групи и уебинари в Европа.
От 2016 г. Индексът за развитие на публичния сектор в ЕС не е активен23. Съдържанието е
достъпно на Европейския портал за данни (European Data Portal)24. Европейският портал за
данни събира метаданните на информацията от публичния сектор, която е на разположение
на публичните портали за данни в европейските страни. Включена е и информация относно
предоставянето на данни и ползите от повторното използване на данни (Фигура 4)25.

Фигура 4 Общ преглед на страните според Европейският портал за данни, 2018 г.

1.2.2.

Портал за отворени данни на Европейския съюз

Порталът за отворени данни на ЕС (https://data.europa.eu/) е единна точка за достъп до все
по-голям кръг от данни от институциите и органите на ЕС. Данните са свободни за
използване и повторна употреба за търговски или нетърговски цели. Чрез осигуряване на
лесен и свободен достъп до данни, порталът има за цел да насърчи тяхното иновативно
използване и да засили икономическия потенциал на данните. Порталът има за цел също
така да спомогне за насърчаването на прозрачността и отчетността на институциите и
органите на ЕС26. Порталът предоставя каталог на метаданни, даващи достъп до данни от
институциите и органите на ЕС27. За да се улесни повторното използване на информацията,
тези метаданни се основават на общи правила за кодиране и стандартизирани речници.
Държавите членки в ЕС стартират инициативите за отворени данни през различен период,
като създават стратегии, съвети, портали за отворени данни (Таблица 2) и множество други
дейности насочени към развитието и приложението на най-добрите практики.
Таблица 2 Въведение на национален портал за отворени данни
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

The ePSI platform is no more, the content lives on, https://www.europeandataportal.eu/en/news/epsiplatform-no-more-content-lives
24 Reports, https://www.europeandataportal.eu/en/training-library/library/other-reports
25 Detailed country view, https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard#2018
23

26
27

European Union Open Data Portal, https://open-data.europa.eu/en/about
Open Data in Europe, https://www.europeandataportal.eu/en/dashboard#tab-country-overview
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Испания

Словения
Великобритания

Белгия
Естония
Франция
Италия
Холандия
Норвегия
Португалия

Австрия
България Хърватска Исландия
Германия
Кипър
Чехия
Латвия
Дания
Ирландия Унгария Лихтенщайн
Гърция
Финландия Литва Люксембург
Румъния
Полша
Малта
Словакия
Швеция
Швейцария

В период от една година се наблюдават различни тенденции на промяна на обема на
публикуваните отворени данни за всяка държава (Вж.Таблица 3).
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Таблица 3 Множества от данни на порталите за отворени данни (Януари 2018 - Февруари 2019)
Множества данни
Държава
Австрия
https://www.opendataportal.at/

Януари

Февруари

2018
415

2019
431

Множества данни
Държава
Хърватска
http://data.gov.hr/

Януари

Февруари

2018
517

2019
577

1379

1048

130779

130754

54

57

Множества данни
Държава

Януари Февруари 2019
2018
875

976

75

155

1570

1676

Латвия
https://data.gov.lv/lv

43

264

Дания
https://portal.opendata.dk/

Белгия
https://data.gov.be/en

7722

12571

Кипър
https://data.gov.cy/

България
https://data.egov.bg/

7271

8475

Чехия
https://data.gov.cz/english/

Франция
https://www.data.gouv.fr/fr/

33652

38238

Унгария
http://www.opendata.hu/dataset

Германия
https://www.govdata.de/

20417

21592

Ирландия
https://data.gov.ie/

5327

8999

Литва
opendata.lt

803

-

Гърция
http://data.gov.gr/dataset

6413

9005

Италия
https://www.dati.gov.it/

18981

23680

Люксембург
https://data.public.lu/

573

818

12

8

Португалия
https://dados.gov.pt/pt/

842

2033

Словения
https://podatki.gov.si/

3753

4655

12862

12318

Румъния

1112

1523

Испания

16443

21595

868

1061

2077

1852

507

1161

43548

47588

Малта
http://www.opendatamalta.com/wp/
Холандия
https://data.overheid.nl/
Полша
https://dane.gov.pl/dataset

http://data.gov.ro/

Естония
https://opendata.riik.ee/
Финландия
https://www.avoindata.fi/fi

https://datos.gob.es/

Словакия
https://data.gov.sk/dataset

Швеция
https://oppnadata.se/
Великобритания
https://data.gov.uk/
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На ниво град, държавите членки от ЕС провеждат редица инициативи, насочени към
използването на отворени данни, които повишават ефективността и качеството на
обществените услуги и увеличава прозрачността и гражданския контрол. Проучвания
показват, че добри практики, в тази връзка са инициативите провеждани в Лондон,
Амстердам и София28. През 2015 г. Greater London Authority е победител в Институт за
отворени данни и получава награда за издател на отворени данни за града. Инициативите
в Лондон се провеждат под мотото „Данните за града ще бъдат признати като част от
инфраструктурата на столицата, ще бъдат използвани, за да спестят пари, за създаване на
иновации и стимулиране икономическия растеж.“ (https://data.london.gov.uk/). Във
Великобритания се създават множество проекти и приложения с използването на
отворени данни. Например, Check that Bike (https://checkthatbike.co.uk/) „Проверете
колелото!“ е приложение от Великобритания, което използва 35 източника на отворени
данни, включително обобщени записи от полицията, застрахователи на велосипеди и
регистри на откраднати имоти, така че да могат да се извършват търсения в тях. Базата
данни е идентифицирала над 70 000 откраднати велосипеди и дава насоки на
потребителите да избегнат случайно закупуване на откраднат велосипед.
Друга добра практика от Холандия е Амстердам, който използва и развива в продължение
на години проекта Smart City на Амстердам. Smart City използва големи и отворени данни,
за да предложи на жителите, бизнеса и туристите идеи и да им помогне да вземат
решения, подкрепени от данни. Амстердам има уебсайт с интерактивни карти, който
комбинира отворени географски данни от различни части на града. Проектът за енергиен
атлас разполага с отворени данни за картографиране на потреблението на енергия в
целия град, тъй като има за цел да стане „по-зелен“. Амстердам е цели да пести енергия,
да намалява емисиите на CO2 и да идентифицира възможностите за стимулиране на
използването на възобновяема енергия (https://amsterdamsmartcity.com/).
В България, София е първият град, който има портал за отворени данни. Проектът
„Граждански компас“ има за цел да насърчи интелигентното и устойчиво развитие на
столицата като разкрие възможностите на отворените данни за гражданите, медиите и
взимащите решения в столицата. Целта на портала (www.opensofia.info) e посредством
лесни за възприемане визуализации, от една страна гражданите да се информират за
публични услуги, които пряко ги засягат, а от друга страна, администрацията да следи
какъв е напредъкът по тях.
В София уебсайтът (https://www.sofiatraffic.bg/bg/common) за градската мобилност
предоставя подробна информация за градския транспорт, графиците и маршрутите
(Фигура 5).

Yankova, M. (2016) Open Data Use Cases In Five Cities, https://www.ontotext.com/open-data-use-cases-fivecities/
28
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Фигура 5 Карта на трафика в София (Април, 2019 г.) по данни на www.sofiatraffic.bg

Все повече държави-членки на Европейския съюз признават потенциалa на отворените
данни и работят в посока на Отворените данни в европейските градове. По-конкретно поголемите европейски градове публикуват много данни по теми като:


градоустройственото планиране



туризъм



данни в реално време в областта на транспорта



мобилност



масиви от данни за наличните места за паркиране.

Освен това, градовете също се възползват от използването на отворени данни за справяне
с типичните градски предизвикателства като задръстванията и замърсяването и за
подобряване на качеството на градските обществени услуги и интерактивността между
местната власт и гражданите29.
Аналитичен доклад на Европейския портал за данни изследва инициативите за отворени
данни в осем средни европейски града, след като анализира инициативите за отворени
данни в Амстердам30, Барселона, Берлин, Копенхаген, Лондон, Париж, Стокхолм и Виена.
Open Data in European cities, https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/open-data-european-cities
Analytical Report n4: Open Data in Cities, 2016,
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_analytical_report_n4__open_data_in_cities_v1.0_final.pdf
29
30
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Тези градове разполагат със стратегии (Фигура 6) за отворени данни и портали, които не
са самостоятелни инициативи, но са вградени в по-широки цифрови или интелигентни
градски стратегии. Например, Амстердам31 е един от лидерите, които търсят
интелигентна транспортна система, която подобрява капацитета и управление на
потоците от трафик.

Фигура 6 Стратегия за Отворени данни

1.2.3.

Платформа Open Data Monitor на ЕС

Платформата Open Data Monitor на ЕС32 (http://www.opendatamonitor.eu/) предоставя
информация и статистика за европейски каталози от отворени данни, събрани чрез два
метода. Първият е CKAN, най-широко използваната система за управление на данни с
отворен код. В допълнение към тези каталози, които не са изградени на една отворена
система за управление, се използват HTML процедури за извличане на информация от
интернет. Платформата предоставя възможност за преглед на налични публични
източници на данни, като позволява провеждане на анализи и визуализации на
съществуващите каталози на данни с помощта на иновативни дашборд (dashboard)
технологии. Обемът от отворени данни възлиза на 0.52 TB (Терабайта) през 2015 г., a днес
(Април 2019 г.) е над 1.4375 TB. Общият брой каталози e 173, като отворени лиценз имат
Data-driven cities, Rathenau Instituut, https://www.rathenau.nl/en/digital-society/data-driven-cities
Вж. Провеждане на изследвания в областта на доброто управление в държавната администрация и
разработване на стратегически документ - бяла книга: „Доброто управление и изпълнение в държавната
администрация: постижения, проблеми, решения” в рамките на проект С13-22-1/16.04.2014 „Изграждане на
капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто
управление
31

32
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75%, а машинно четими са 45%33.
В Таблица 4 са представени множествата данни на държави членки от ЕС.
Таблица 4 Множества данни на платформата Open Data Monitor (Април, 2019 г)

Държава
Германия
Великобритания
Испания
Франция
Италия
Холандия
Белгия
Австрия
Ирландия
Словакия
България
Чехия

Множества данни
28892
23524
18637
15653
12310
7533
3742
2377
1671
606
103
44

Според платформата Open Data Monitor държавите, които се подреждат на първите места
според критерия брой множества данни са: Германия, Великобритания, Испания,
Франция, Италия и Холандия.

1.2.4.

Опис на Отворени данни

Open Data Watch (ODW) е международна организация с нестопанска цел, която работи
като пресечна точка на отворени данни и официална статистика. За да се гарантира, че
националните статистически системи изпълняват своите задължения за предоставяне на
отворени и пълни данни за развитието, има необходимост от независими органи, които
да наблюдават тяхното изпълнение. Това е една от основополагащите цели на Open Data
Watch34.
Описът на Отворени данни (Open Data Inventory (ODIN)) е създаден от ODW, за да
предоставя годишни оценки на:
1) обхвата и
2) откритостта на официалните статистически данни в страните по света.
От стартирането на първите оценки през 2015 г. обратната връзка, която е получена от
страните и партньорите за развитието, насърчава разширяването на усилията чрез пряко
Open Data Monitor,
https://www.opendatamonitor.eu/frontend/web/index.php?r=dashboard%2Findex
33

34

Open Data Inventory (ODIN), Open Data Watch, https://opendatawatch.com/monitoring/
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ангажиране на националните статистически служби.
Описът на Отворени данни 2018/19 включва 180 държави, като повечето страни са от
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Organisation for Economic
Co-operation and Development). Двугодишните сравнения са за всички страни с данни за
две години 2015-2017. Резултатите могат да бъдат сравнявани по теми и страни. Оценките
на ODIN разглеждат публикуваните статистически данни в 21 категории, групирани като
социална статистика, икономическа и финансова статистика и екологична статистика.
Петте елемента на откритост, използвани в ODIN, отразяват принципите на дефиницията
за Отворени данни и Хартата на отворени данни35. В Таблица 5 са показани резултати за
Испания, Ирландия, Холандия, Чехия, България, Франция, Великобритания и Словакия
от обща оценка, обхват и откритост.
Таблица 5 Класиране на държави от ЕС (2018 г.)
Великобритания
Франция
България
Испания
Чехия
Ирландия
Словакия
Холандия

1.2.5.

Обща оценка Обхват / Coverage Откритост / Openness
52
56
50
32
42
28
26
20
33
21
15
27
20
8
33
14
32
11
12
13
8
3
6
3

Барометър за отворени данни на Open Data Institute

Барометърът за Отворени данни36 оценява, как правителствата публикуват и използват
отворени данни за отчетност, иновации и социално въздействие. Барометърът за Отворени
данни е разработен от Web Foundation. Барометърът анализира глобалните тенденции и
предоставя сравнителни данни за страните и регионите, чрез задълбочена методика като
комбинира данни в даден контекст, технически оценки и вторични показатели, за да
изследва множеството от измерения на готовността за отворени данни, внедряването и
въздействието им. Броят на участващите страни се увеличава от първоначалните 77 до 115
през 2016 г. и включва всички държави от Г-8 и Г-20, както и повечето от тези на Open
Government Partnership (OGP) и Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD). Четвъртото издание е публикувано през май 2016 г. Оценяването е в три насоки и
може да се правят сравнения между държавите (Фигура 7) в следните критерии: готовност,
прилагане и въздействие на отворените данни. Например, по критерия прилагане се
оценяват въпроси като:
Open Data Inventory (ODIN) 2018/19 Annual report,
http://odin.opendatawatch.com/annualReport/2018/ODIN_2018.pdf
35

36

Open Data Barometer, https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB
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Има ли отворени данни?
Достъпни ли са онлайн от правителството във всякаква форма?
Предоставени ли са данните в машинно четими и формати за повторно използване?
Дали машинно четимите и повторно използваемите данни са налични?
Налице ли е наборът от данни безплатно?
Данните лицензирани ли са като отворени данни?
Данните актуални ли са?
Поддържат ли се данните редовно и актуализирани?
Лесно ли се намира информация за този набор от данни?
Предвидени ли са идентификаторите на данни за ключови елементи в набора от
данни?

Фигура 7 Барометър за Отворени данни - Франция и Италия 2013 - 2016 г.

1.2.6.

Глобален Индекс за Отворени Данни

Всяка година държавите генерират и публикуват все повече и повече данни. Глобалният
индекс за отворени данни (Global Open Data Index) проследява дали данните са били
публикувани по начин, който е достъпен за гражданите, медиите и гражданското
общество37. Индексът е уникален като източник на краудсорсинг на данни от целия свят.
Всяка година Общността за отворени данни (Open Data Community) и Фондация за
отворено знание (Open Knowledge Foundation) правят годишна класация на страните,
която се ревизира от партньорска мрежа и от местни експерти на отворени данни.
37

Global Open Data Index, http://index.okfn.org/
www.eufunds.bg
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Глобалният индекс за отворени данни измерва и подрежда добрите практики за отворени
данни по целия свят и представя тази информация по лесен за разбиране и използване
начин.
През 2017 г. към индекса се добавят експериментални въпроси, за да се оцени
възможността за намиране и използване на данните. Подобряват се и дефинициите за
масиви от данни, като се повишава надеждността на сравняването между страните.
Сравненията, които могат да се правят обхващат период в развитието на отворените
данни от 2014 г. до 2016 г. Броят на държавите, които участват нараства от 70 страни през
2013 г. до 94 страни през 2016/2017 г.

1.2.7.

Извод

В резултат на проведеното проучване в част първа и анализираните международни
класации на провеждани инициативи за отворени данни в ЕС може да се направят
следните няколко обобщения.
 Въпреки, че от 2016 г. Индексът за развитие на публичния сектор в ЕС не е активен,
информацията от него е достъпна на Европейския портал за данни, който събира
метаданните на информацията от публичния сектор в европейските страни. Според
направеното проучване по критерия обща оценка, Ирландия (87.8%) и Испания
(87.0%) са на първите места.
 Държавите членки в ЕС стартират инициативите за отворени данни през различен
период, но първата държава в ЕС, която стартира портал за отворени данни е
Испания, през 2009 г.
 Всички държави имат портали за отворени данни, като само в рамките на една година
(2018 - 2019) данните публикувани на портала на Ирландия и Испания се увеличават
значително, над 50%. На ниво столица, в ЕС има редица добри практики на
инициативи за отворени данни. Независимо, че Холандия на национално ниво няма
динамично развитие, според анализираните класации, на ниво град се наблюдават
положителни тенденции и активност при порталите за отворени данни. Добра
практика е Амстердам.
 Налице са портали с отворени данни, които все повече се подкрепят от солидни
политики за отворени данни на ниво град. Успешните национални инициативи за
отворени данни вземат предвид цялата верига на публикуване, където градовете играят
важна роля. Добра практика е Холандия в градове като Амстердам, Хага, Утрехт.
 Според Платформата Open Data Monitor на ЕС също се наблюдават различни
резултати при държавите членки. Сред по-добрите резултати са тези на
Великобритания, Ирландия, Испания, Холандия.
 Проучването на Описа на Отворени данни показва, че според критериите обща
оценка, обхват и откритост, държавите имат различно класиране. Например, първите
места според брой множества данни се подреждат Германия, Великобритания,
Испания, Франция, Италия, Холандия. С най-високи резултати по отношение на
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общата оценка е Великобритания (52), за разлика от Холандия с най-ниска обща
оценка (3). Проучването показва, че според критериите обща оценка, обхват и
откритост, държавите имат различно класиране. Например, първите места според
брой множества данни се подреждат Германия, Великобритания, Испания, Франция,
Италия, Холандия.
 При анализ на класациите Барометър за отворени данни и глобалния индекс за
отворени данни, които обхващат и държави извън ЕС, резултатите са сходни, т.е. при
различните държави резултатите имат променливи стойности.
За постигане на целите на настоящото проучване, обект на анализ в част втора ще бъдат
инициативите за отворени данни в Ирландия, Испания и Холандия, които са
идентифицирани като добри практики.
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ЧАСТ 2: Добри практики и иновативни решения в
развитието на отворените данни в ЕС
2.1. Отворени данни на Испания
Политиките и инициативите свързани с отворените данни в Испания са свързани с
формата на управление в страната. Испания е наследствена конституционна монархия.
Законодателната власт се осъществява от двукамарен парламент (Cortes Generales),
включващ Долна камара (Конгрес на депутатите) и Горна камара (Сенат). Конгресът
наброява 350 члена, избрани чрез пропорционално представителство и 262 члена на
Сената, 56 от които се назначават от Самоуправляващи се общности38.
Наред с политиките за развитието на електронното правителство, Испания прилага
всеобхватни стратегии за отворено управление, включително инициативи за отворените
данни. Това е отразено в индекса на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (Organisation for Economic Co-operation and Development Open Useful and Reusable
data (OECD OURdata)) за наличност на данни, достъпност и държавна подкрепа за
повторно използване на данни39. Испания е първата страна в ЕС, която през 2009 г. създава
портал за Отворени данни40 (https://datos.gob.es/en). В съответствие със Закон 19/2013
(España, 2013), на 10 декември 2014 г. стартира и портал за прозрачност на Испания с над 59
000 посещения през първите осем часа от неговата работа (EFE, 2014)41.
Порталите за отворени данни се развиват динамично и днес техният брой нараства
значително, включително портали на национални институции, публични компании и др.
Има редица регионални портали за отворени данни, като много от тях обобщават местни
данни (Cabildo de Tenerife, Diputación de Málaga, Gobierno de Aragón, etc.). Около 60 са
създадените портали за отворени данни на испански градове: Gijón, Santander, Bilbao,
Azkoitia, Azpeitia, San Sebastián, Pamplona, Zaragoza, Lleida, Manresa, Barcelona, Badalona, El
Prat, Cornellá, Viladecans, Gavá (and a few more in Barcelona’s province), Tarragona, Valladolid,
Alcobendas, Madrid, Cáceres, Valencia, Lorca, Málaga, Arona.
2.1.1. Приложение на Директива 2013/37/ ЕС
През 1998 г. EK стартира „Зелена книга за информацията в публичния сектор в
Информационното Общество", подчертавайки необходимостта от подобряване на
взаимодействието между публичния и частния сектор на информационния пазар.
Зелената книга е в основата на регулирането на достъпа публична информация,
eGovernment in Spain (2016), European Commission, https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inlinefiles/eGovernment%20in%20Spain%20-%20February%202016%20-%2018_0_4_00.pdf
38

Government at a Glance 2017, Spain, Organisation for Economic Co-operation and Development,
https://www.oecd.org/gov/gov-at-a-glance-2017-spain.pdf
39

Spain – Overview (2016), Europeandataportal, https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/countryfactsheet_spain.pdf
41 Gértrudix, M., Gertrudis-Casado, M., Álvarez-García, S. (2016) CONSUMPTION OF PUBLIC INSTITUTIONS’
OPEN DATA BY SPANISH CITIZENS, http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2016/jul/03.pdf
40
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прозрачност, повторна употреба и търговия в Испания42.
Предложенията за Зелена книга вдъхновяват Директива 2003/98 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторното използване на
информация от обществения сектор (Фигура 8). През този период в Испания e приет закон
37/2007 за регулиране на правния режим, приложим към повторната употреба на
документи, изготвени или съхранявани от администрациите и органите от публичния
сектор, и закон 11/2007, който признава правото на гражданите да взаимодействат с
публичните администрации от електронни средства и регулира основните аспекти на
използването информационни технологии.

Rojas, L., A., R. et. all (2013), Open Data as a key factor for developing expert systems: a perspective from Spain,
International Journal of Artificial Intelligence and Interactive Multimedia, Vol. 2, Nº 2, DOI: 10.9781/ijimai.2013.226,
https://core.ac.uk/download/pdf/71856514.pdf
42
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Фигура 8 Директива 2003/98 на Европейския парламент и на Съвета - хронология за Испания

През 2005 г. правителството на Испания одобрява Avanza план, първата национална линия
за действие, посветена специално на насърчаване на отварянето на информация от
обществения сектор. През 2009 г. е създаден проект Aporta и план Avanza 2. Две от неговите
основните постижения са стартирането на www.aporta.es и публикуването на
Ръководството на Aporta. Ръководството предлага серия от препоръки и най-добри
практики за отваряне на данни и информация в публичния сектор и е добра отправна
точка за всяка дейност, свързана с oтворените данни.
Чрез програмата Aporta, се работи за насърчаване на предоставянето на обществена
информация от различни администрации, с няколко инициативи за ефективно прилагане
на културата на повторно използване на информацията вътре в администрацията.
2.1.2. Прилагани инструменти
Федералният характер на Испания води до съществуването на ръководства с различно
ниво на официален статут в страната43. Тези документи са създадени и популяризирани от
различни заинтересовани страни и адресирани до различни аудитории.
 Правителството на Каталуния издава печатно издание, което въвежда концепции
за повторно използване на отворени данни и PSI и проучва състоянието на
техниката. Ръководството е написано през ноември 2014 г. от Martín Álvarez-Espinar
(CTIC/W3C Spain Office), включва насоки за създаването на инициативи за
отворени данни.
 Групата на Общността за отворени данни на Испания е работна група с множество
заинтересовани страни, която разработва документ за издателите на отворени
данни. Той е издаден през 2012 г. и приет от няколко публични органи в Испания,
като става основна отправна точка за инициативите за отворени данни в Испания.
 Академичният сектор в Испания е друг участник, който участва в инициативата за
отворени данни и отворени изследвания. Секторната комисия за ИКТ на групата
на испанските университети (CRUE-TIC) публикува наръчник за университетите за
определяне на инициативи за отворени данни, предлагащи пълно техническо
ръководство.
 Някои регионални правителства, като например в Кастилия и Леон (Junta de
Castilla y León), публикуват документи с основни насоки за собствените си и други
инициативи за отворени данни.
През септември 2015 г. Мадрид стартира проект за демокрация на участието, който е
наречен Decide Madrid (Мадрид решава), за да даде възможност за стратегическо
планиране на участието на общината44. Шест месеца по-късно, през февруари 2016 г.,
The network for innovation in European public sector information, Share-PSI 2.0 is co-funded by the European
Commission, https://www.w3.org/2013/share-psi/lg/Spain/#caGuide
44 PEÑA-LÓPEZ, I. (2017) VOICE OR CHATTER? decidim.barcelona, Spain, IT For Change,
43
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Барселона, вторият по големина град в Испания и столицата на Каталуния, започват своя
собствен проект за демократично участие, decidim.barcelona45 (Барселона решава).
Decidim.Barcelona е отворена и съвместна общност, екосистема на малки и средни
предприятия, организации и граждани46. Decidim.Barcelona е свободна за използване,
копиране, модифициране, интегриране (с изходен код в github), с безплатни / Отворени
лицензи. Цялото съдържание е прозрачно (достъпно за всеки), проследимо (има
прозрачност във времето) и почтено (съдържанието не се манипулира). Decidim.Barcelona
е демократична, няма дискриминация, тя е приобщаваща (онлайн + офлайн), има
образователен характер (овластяване на потребителите) и има характер на цифрово
посредничество за участие. Общността има: 39.049 участници; 10.860 предложения; 1.467
планове за действие; 15.021 физически участници; 500+ срещи; 1.700 организации; 72,2%
предложения за граждани са приети; 24.028 активни потребители; 230,000+ онлайн
взаимодействия и др.
Успехът на тези инициативи и силната политическа визия зад тях водят до много други
инициативи в страната, особено в Каталуния. Градове споделят технологии, базирани на
свободен софтуер, процедури и протоколи, и др. Наличната открита документация
показва, че decidim.barcelona увеличава количеството на информацията в ръцете на
гражданите и събира повече граждани по ключови въпроси. Налице е увеличение на
участието, като много граждани създават предложения, които се подкрепят, легитимират
и приемат да бъдат част от стратегическия план на общината. На регионално ниво се
провеждат активно редица инициативи (Таблица 6).

http://itforchange.net/mavc/wp-content/uploads/2017/10/Voice-or-Chatter_Case-Study_Spain_August-2017.pdf
45 PEÑA- L Ó PEZ, I. (2017) CITIZEN PARTICIPATION AND THE RISE OF THE OPEN SOURCE CITY IN SPAIN, IT
For Change, https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/123456789/13006/Research-Brief-Spain.pdf
46 Bria, F. (2017) DIGITAL PARTECIPATORY DEMOCRACY, Barcelona City,
https://netdem.nl/content/uploads/2017/11/Presentatie-DvdLD-Francesca-Bria.pdf
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Таблица 6 Регионални инициативи за отворени данни в Испания

2.1.3. Нормативни изисквания за прозрачност и отворени данни
С цел транспониране на Директива 2003/98/ЕО, испанското правителство приема Закон
37/2007 относно повторното използване на информацията в обществения сектор през 2007
г. Той регламентира повторното използване на документи, съставени или съхранявани от
органите на публичния сектор на централното правителство на Испания. Този закон не
променя системата за достъп до правителствени документи и ресурсите, които вече са
предвидени в испанската правна система, но подобрява правото на достъп и установява
основна рамка на законодателство за използване на информацията, държана от публичния
сектор. Законът задължава публичните органи периодично да оповестяват и актуализират
значителна информация, за да осигурят прозрачност на дейността им, свързана с работата
и мониторинга на публичните действия47. Той определя и минимален брой набори от
Espinar, M.A. (2014) Government Data Openness and Re-Use, W3C Spain Office-CTIC, Government of Catalonia,
http://governobert.gencat.cat/web/.content/01_Que_es/04_Publicacions/colleccio_govern_obert/GovernObert_2/
governobert_2_enG.pdf
47
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данни, които трябва да бъдат оповестени публично, включително правна, икономическа,
бюджетна и статистическа информация от звената, както и актуализации на структурите
на органите, с конкретна информация за техните висши служители.
Освен тези основни данни, които публичните органи трябва да оповестяват активно, всяка
заинтересована страна може да се възползва от правото си да поиска специфична
информация, без дори да се налага да обяснява необходимостта от или целта на това
искане. Като общо правило, заявителят трябва да бъде уведомен за решението, в което
достъпът е предоставен или отказан в рамките на максимум до един месец.
През 2011 г. Министерството на промишлеността, туризма и търговията и Министерството
на териториалната политика и обществените власти издават Кралски указ 1495/2011, който
има за цел да уточни разпоредбите на Закона 37/2007, приложим на централно ниво, т.е.
на централната държавна администрация (AGE). Това насърчава предоставянето на PSI за
повторна употреба и го прави възможно най-лесно за повторно използване. За тази цел, въз
основа на общата рамка, установена в Закона 37/2007 и необходимостта от разработване на
законодателство48, Кралски указ 1495/2011 регламентира следните области:
-

Разрешава повторното използване на документи от публичния сектор, при условие
че достъпът до тях не е ограничен от съществуващото законодателство за достъп до
информация.

-

Прави задължителен онлайн списъкът на информационни ресурси за повторно
използване на органи и ги включва в ИОС каталог на централното правителство,
намиращ се на портала datos.gob.es.

-

Всички органи от публичния сектор, засегнати от кралския указ, трябва 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.

Нормативни актове на ЕС, които се прилагат в областта на отворените данни в Испания
са49:
•

Инициатива за отворен достъп (Open Access Initiative, 2001)

•

Aarhus Convention (1998). Право на участие и достъп

•

Директиви за ИОС и ИОС за повторна употреба (2003/98/EC and 2013/37/UE)

•

Конвенция за достъп до официална документация (2009 г.)

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19814
49 Corcho, О. (2017) Towards the harmonisation of open city data across cities in Spain, http://new.byteproject.eu/wp-content/uploads/2017/07/5-OscarCorcho_OpenCityData.pdf
48
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Нормативни актове на Испания, които се прилагат в областта на отворените данни са:
•

Закон 37/200750. ИОС за повторна употреба (транспонирана директива 2003/98/EC)
o

Модифициран в Закон 18/2015 (BOE 10/07/2015, директива 2013/37/UE )

•

Закон 11/2007 за достъп на гражданите до обществени услуги и права за качествени
услуги

•

Национална схема за оперативна съвместимост (RD 4/2010 Esquema Nacional de
Interoperabilidad)

•

o Отворени стандарти, технология, отворен код
Real Decreto 1495/2011 разработва Закон 37/2007 за Националните агенции (Norma
Técnica de Interoperabilidad (19/02/2013, BOE 4/3/2013)).

Нормативните изисквания за отворени данни се развиват и на ниво град. Например,
гр.Сарагоса разработва градски наредби за прозрачност, достъп и повторна употреба на
информация51 с първоначална версия (25/06/2012) и финализирана версия (01/04/2014).
2.1.4. Създадени технически насоки
През 2013 г. правителството на Испания стартира технически стандарт за оперативна
съвместимост между публични органи с инициативи за отворени данни и повторно
използване на ИОС. Този документ дефинира техническите изисквания за издателите на
отворени данни Uniform Resource Identifier (URI) схеми, набор от метаданни, лицензи и
т.н.) на всички правителствени нива в Испания. Този технически стандарт се допълва от
документ, който да насочва публичните органи при определянето на техните стратегии52.
Инициативата за отворени данни не се изчерпва с публикуването на данните на портала.
По-скоро институцията е отговорна за правилното поддържане на публичните данни и
ресурси и за насърчаване на тяхното повторно използване. Ангажиментът за поддържане
и актуализиране на информацията е от жизненоважно значение за успеха на много
проекти за повторна употреба, които не биха могли да бъдат полезни или конкурентни без
достъп до висококачествена и строго актуализирана информация.
2.1.5. Механизъм за определяне приоритетността на данните за отваряне
В началото на 2010 г. в Испания няма стандартизация относно формата на публикуваното
съдържание или самото съдържание53. Испанската стандартизация (NTI-RISP) е
публикувана през февруари 2013 г., първата версия на европейската стандартизация
(DCAT-AP) е публикувана през август 2013 г. За период от 2013 - 2018 г. мениджърите на
Legislative framework and national cooperation, https://datos.gob.es/en/about-aporta-initiative
Zaragoza City Ordinances on Transparency, Access and Reuse of Information,
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobiernoabierto/participar/detalle_Normativa?id=3983
52 Guides to Implementation of the (Revised) PSI Directive in Spain, The network for innovation in European public
sector information, https://www.w3.org/2013/share-psi/lg/Spain/#esnt
53 EPuM, 2019, https://www.opengovweek.org/wp-content/uploads/2019/03/EPUM_Opendata.pdf
50
51
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порталите за отворени данни започват да обръщат внимание на характеристиките на
публикуваните данни, т.е. формата, темите, геолокацията на информацията, честотата на
актуализациите, метаданните, SEO, API, възможностите за търсене и т.н.
Според проучване на Европейския портал за данни от 2016 г., топ 5 на най-търсени области
на отворени данни в Испания са: 1. Отчетност на правителството и демокрация; 2. Финанси
и договори; 3. Наука и изследвания; 4. Социална мобилност и благосъстояние; 5.
Наблюдение на Земята54. Друго изследване проведено през 2017 г. показва, че сред
отворените данни с висок приоритет са данни от следните области: Култура, Трафик,
Население, Улици, Обществен транспорт, Туристически места, Бюджет, Преброяване на
магазините, Качество на въздуха, Договори, и Паркинги55.
Данните с висока стойност в Испания трябва да достигнат поне 3 звезди по схемата на Тим
Бърнърс-Лий (да я предоставят в интернет под отворен лиценз в не-патентован,
структуриран формат)56. Данните могат да се считат за високостойни, когато са изпълнени
един или повече от следните критерии: споделянето допринася за прозрачността;
публикуването подлежи на правно задължение; данните са пряко или косвено свързани с
тяхната обществена задача; споделянето помага за намаляване на разходите. Тази система
от символи обхваща обстоятелствата посочени в Таблица 7.
Техническото съвършенство (пет звезди) се постига, когато данните са свързани към други
ресурси в мрежата чрез семантични механизми, които предлагат пълна оперативна
съвместимост между различните системи и позволяват много повече ефективно
последващо и повторно използване57.

European data portal, Spain, 2016, https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/countryfactsheet_spain.pdf
55 Corcho, О. (2017) Towards the harmonisation of open city data across cities in Spain, http://new.byteproject.eu/wp-content/uploads/2017/07/5-OscarCorcho_OpenCityData.pdf
56 Tim Berners-Lee, 5-star deployment scheme for Open Data, http://5stardata.info
57 Espinar, M.A. (2014) Government Data Openness and Re-Use, W3C Spain Office-CTIC, Government of Catalonia,
http://governobert.gencat.cat/web/.content/01_Que_es/04_Publicacions/colleccio_govern_obert/GovernObert_2/
governobert_2_enG.pdf
54
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Таблица 7 Схема на Тим Бърнърс-Лий за Отворени данни

Звезди
★
Една
звезда

Характеристика
- Данни или документи, достъпни в
интернет във всякакъв формат.
- С отворен, неограничен лиценз.
- Неструктуриран формат.
- Наборът от данни или
документът могат да се
разглеждат онлайн, но не могат да
се обработват автоматично.

Пример
Изображение в JPG или PNG
формат или сканиран документ в
PDF формат

★★
Две
звезди

★ плюс:
- Структурирани данни или
документи.
- Може да се обработва
автоматично.
- Собствен формат (не е отворен).

Електронна таблица в Microsoft
Excel формат

★★★
Три
звезди

★★ плюс:
- Структуриран и отворен (без
лиценз) формат.

Електронна таблица във формат
CSV (стойности, разделени със
запетая) вместо формат Microsoft
Excel.

★★★★
Четири
звезди

★★★ плюс:
- Данните могат да бъдат
препращани към постоянни уеб
адреси или унифицирани
локатори на ресурси (URI).
- Използвани са стандартните
отворени формати на W3C (RDF и
SPARQL) за описване на
информация семантично.

Представяне в RDF модела (рамка
за описание на ресурсите) на
сгради на обществен орган, с
неговите данни за контакт и
местоположение, автоматични
данни, които могат да бъдат
достъпни с уеб адреси (URI).

★★★★★ ★★★★ плюс:
Пет
- Данни, свързани с други външни
звезди
масиви от данни, за да
предоставят контекст на
информацията.
- Между свързаната информация се
установяват семантични връзки.

Описанията на местоположението
на обществени сградите могат да
бъдат обогатени с връзки към
Geonames, специализирана база
данни с географски
местоположения. С тези списъци
може да се включи подробно
описание на местата, регионите
или страните и може да бъде пряк
достъп до социално-икономически
и топонимични данни за тези
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местоположения.

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", което обобщава действия, насоки и препоръки за общините и местните
власти да публикуват своите данни в полезен и ефективен начин за неговото използване и
повторно използване от граждани, организации, компании или други администрации58.
След успеха на ръководството, FEMP продължава да работи за разширяване на тези набори
от данни, като идентифицира 20 нови, които ще направят възможно стандартизирането на
публикуването на отворени данни и улесняването на управлението му59. За тази цел FEMP
разчита на помощта на мултидисциплинарна работна група, в която са представени
различни групи по интереси: градове, граждани, фирми, университети и публични
органи. Резултатът е нов документ, озаглавен „Отворени данни FEMP 2019: 40“, данни които
трябва да бъдат публикувани от местните органи, чиято цел е да предостави „общ модел с
отворени данни, който да улеснява оперативната съвместимост и повторната употреба на
информацията в обществения сектор“, както и ангажираност на испанските местни
общности да синхронизират отворените данни с международната общност.

Фигура 9 Препоръчани множества отворени данни на Испания, 2019 г.

Документът „Отворени данни FEMP 2019: 40“ е ориентиран основно към средни и големи
градове, макар че по-малките общини могат да го използват и като рамка на знанието. Тя
The FEMP develops an Open Data Guide for municipalities and local entities, 2017,
https://datos.gob.es/en/noticia/femp-develops-open-data-guide-municipalities-and-local-entities
59 FEMP 2019 OPEN DATA: 40 datasets to be published by the Local Entities,
https://datos.gob.es/en/documentacion/femp-2019-open-data-40-datasets-be-published-local-entities
58
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може да помогне на компании, граждани, университети, предприемачи, изследователи,
журналисти, студенти и др., които се интересуват от темата, въпреки че ролите, които
могат да се възползват максимално от информацията, са:


Лицата, отговорни за разработването или за разработването на политики за
отворени данни.



Лицата, които отговарят за политиките на отвореното правителство (прозрачност,
участие, отчетност, сътрудничество).



Тези, които отговарят за развитието на информационните технологии.



Тези, които отговарят за проекти „Интелигентни градове“ и иновации.

2.1.6.

Заинтересовани страни

Заинтересованите страни в Испания имат принос в прозрачността и практическото
използване на отворените данни за целите на участието на гражданското общество. Освен
официалните инициативи, насърчавани от различните публични органи и
заинтересовани страни, има граждански групи или индивиди, които активно участват в
насърчаването или подобряването на инициативите за отворени данни и прозрачност и
дори успяват да създадат свои собствени проекти. Пример за това е OpenGov.es, уебсайт,
който е създаден от адвокат Хавиер де ла Куева, който прави публични неограничени
масиви от данни с помощта web scraping techniques или чрез създаване на собствени данни
чрез обработване на публични източници.
Друг пример е Open Data Spain Community Group60 , известна още като групата в Сарагоса,
създадена в този град през 2012 г. Тя е отворена група, която обединява над 50
представители на различни групи за отворени данни, повторна употреба, граждански и
технологични групи. Този форум за обмен на идеи в рамките на W3C се стреми да се
възползва от синергията между инициативи с общи предизвикателства и чрез няколко
работни групи разработва общи речници, формати и модели за подобряване на
оперативната съвместимост и насърчаване на приемането на стандарти в инициативите на
централното правителство. Тази група изготвя технологични и стратегически
предложения за хармонизиране на инициативи, като например общи онтологии или
речници, или най-добрите практики на отворените данни на Decálogo.
Добра практика са и инициативите на Фондация Open Knowledge Foundation, която е
нестопанска организация, регистрирана в Обединеното кралство, което има над 50 местни
групи, разпръснати навсякъде по светa. Тя е създадена в Испания през 2012 г., включваща
над 50 партньори, с цел насърчаване на отворени знания от различни гледни точки, за
подобряване на управлението, културата, научните изследвания и икономиката.
OpenKratio е група, създадена в Севиля в отговор на опасенията на група граждани, които
искат да вкарат принципите на Отвореното управление и отворени данни в обществото и
60

OPEN DATA SPAIN COMMUNITY GROUP, https://www.w3.org/community/opendataspain/
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особено в публичните органи. На национално ниво групата има за цел да повиши
осведомеността по тези въпроси чрез инициативи, свързани с разпространение, участие,
сътрудничество и изпълнение на обществени и политически проекти.
Също така, Fundació Ciutadana Civio61 е организация с нестопанска цел, която провежда
кампании за подобряване на демокрацията в Испания, насочена към прозрачност на
правителството и свободен достъп до ИОС чрез обществени инициативи и участие.

Координиране на инициативата
Aporta е инициатива, която се насърчава от испанското министерство на икономиката и
бизнеса чрез публичните корпоративни организации в партньорство с испанското
министерство на териториалната политика и държавната служба. Тя стартира през 2009 г. за
насърчаване на културата на отворени данни и повторно използване на данни в Испания.
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 данни62. Политиката на испанското
правителство за отворени данни, има за цел да хармонизира и ефективно да се възползва
от синергиите между текущите проекти с отворени данни.
Aporta се стреми винаги да води и координира действията, извършвани от администрациите,
особено в рамките на местния обхват (интелигентни градове). Инициативата прави всичко
това, за да насърчава новите продукти и услуги от частния сектор и гражданското общество
в полза на всички и осигурява връзка между всички заинтересовани страни, които са част
от екосистемата с данни:
•
•
•

Потребители, граждани или професионалисти, които изискват информация.
Публични органи, които предоставят и използват обществена информация.
Повторни потребители и служители, които създават продукти и услуги въз основа на
данните.

Тези участници и основни бенефициенти в областта на данните за отвореното
правителство позволяват: стартиране на нови бизнес модели, модернизация на публичните
органи и създаване на платформи за прозрачност, сътрудничество и гражданско участие.
2.1.6.1. Функции и правомощия на координиращата институция
Чрез портала за отворени данни Aporta провежда редица функции и действия:

61
62

Civio Foundation (Fundación Ciudadana Civio) https://civio.es/
About the Aporta Initiative, https://datos.gob.es/en/about-aporta-initiative
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•

Осведоменост и обучения

Aporta предлага новини по актуални въпроси, примери за употреба на отворени данни,
материали за обучение и методи за данни, предлагани за повторна употреба. Разделът
„Интеракт” в „Документация” предоставя на обществеността референтни документи, като
ръководства, насочени към улесняване на повторната употреба, както и доклади за нови
тенденции и предизвикателства в света на данните. Секцията „Новини” публикува
актуални събития и новини за отворени данни под формата на статии, бюлетини, събития
и интервюта с различни участници в екосистемата с отворени данни. Разделът
„Въздействие“ съдържа информация за неизпълнени проекти под формата на приложения
и форми за повторно използване. Освен това последните новини и напредък в областта както национални, така и международни - се публикуват чрез профилите, създадени за
инициативата в социалните мрежи Twitter (@datosgob) и LinkedIn.
•

Национален каталог с отворени данни

Разделът „Каталог на данни“ може да се използва за справка в наборите от данни,
предоставени от публичните органи. За да се улесни намирането на данни, търсенията в
свободен текст могат да се комбинират с филтри, базирани на категория, формат, етикети,
издателска организация или ниво на управление, към които принадлежат данните.
Представените в каталога набори от данни са описани и категоризирани съгласно
правилата за техническа съвместимост за повторно използване на информационни ресурси
(NTI-RISP). Файловете, съдържащи данните (дистрибуции), обаче, не се намират на тази
платформа, а се намират директно в системите на управляващите ги органи, за да се улесни
управлението и да се избегне десинхронизирането на информацията.
•

Секторна статистика

Aporta следи за дейности, които включват отворени данни и тяхното повторно използване.
Чрез Националния орган за телекомуникации и информационно общество (ONTSI) се
изготвя редовно проучване за характеризиране на сектора за идентифициране и
класифициране на бизнес дейностите въз основа на продукти и/или услуги, които
повторно използват информация от обществения сектор в Испания.
•

Публично-частно сътрудничество

В рамките на инициативата Aporta се създадат механизми за публично-частно
сътрудничество, които да използват в най-голяма степен социално-икономическия
потенциал на отворените данни, като се провеждат периодични дискусии (конференции
на Aporta) между представители на гражданското общество, обществеността и частния
сектор и академичните среди. Периодично се стартират и инициативи за насърчаване на
общностите с отворени данни и насърчаване на повторното им използване, като:


Aporta Challenge, чиято цел е да награждава идеи и решения и/или прототипи на
услуги, които използват и използват повторно отворени данни и отговарят на
специфични предизвикателства.
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Aporta Awards, с цел предоставяне на видимост и признание на най-добрия опит в
повторното използване на отворени данни. Наградите Aporta63 са насочени към
разпространяване и признаване на иновативни проекти, които използват повторно
отворени данни. Те се насърчават от Държавния секретариат по въпросите на
информационното общество и цифровите технологии на Испания, организацията
Red.es и Генералния секретариат на Цифровото правителство. Наградите могат да
служат на професионалисти от публичния сектор да въвеждат иновации и да се
съсредоточат върху повторното използване на отворените данни като двигател за
цифрова трансформация и иновации.
•

Законодателна рамка и национално сътрудничество

Инициативата Aporta работи по законодателни промени по отношение на отворените
данни.
•

Международно сътрудничество

Aporta провежда дейности свързани с:


Разпространение на съответната информация във връзка с напредъка в Испания и
повторно използване на отворените данните, за да се осигури точно описание на
положението в страната във водещите класации.



Представяне и аргументиране на испанската перспектива и позиция в различни
форуми, комисии и работни групи.



Сближаване на Националния каталог и Европейския портал за данни с цел
улесняване на намирането и повторното използване на данни от национални,
регионални и местни администрации в цяла Европа.



Интернационализация на проекти, доклади, разработки и събития, които се
провеждат в центъра на различните инициативи за отворени данни в Испания.



Международно разпространение на примери на употреба и корпоративни казуси,
свързани с повторното използване на данни в Испания.

•

Съвети и подкрепа

В подкрепа на публикуването и повторното използване на публични данни се извършват
следните действия в рамките на инициативата Aporta:




Дистанционна и лична подкрепа по отношение на данните, които се отварят за
хората, отговорни за публичните органи и организации, за да се улесни спазването
на действащите разпоредби.
Провеждане на обучителни сесии по отношение на оперативната съвместимост и
качеството на данните по отношение на повторната употреба, насочени към
техническите ръководители на публични субекти, съсредоточаване на усилията

Aporta Awards, https://datos.gob.es/en/noticia/aporta-awards-have-been-created-disseminate-and-recognizeinnovative-projects-reuse-public
63
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върху субекти с най-търсените данни от обществеността и бизнеса.
Разработване на сесии за повишаване на осведомеността относно отворените данни
в рамките на частния сектор.

2.1.6.2. Подпомагащи звена
Испания участва в инициативата Партньорството за Отворено Управление (ПОУ) от 2011
г. и показва силната ангажираност на страната ни към ценностите, които организацията
защитава и защитава64, 65. Партньорството се стреми, по устойчив начин, да направи
правителствата по-прозрачни, отговорни и да подобри дейностите по отговор и реакции
към своите граждани, с цел подобряване на качеството на управление, както и на
качеството на услугите, които гражданите получават. Според третия план ПОУ на Испания
2017-2019 прозрачността, участието и отчетността трябва да станат основната ос на всички
политически действия. Третият план ПОУ на Испания 2017-2019 има три основни цели:
 Първо: насърчаване на механизмите за участие и диалог с гражданското общество,
като се гарантира, че действията на отвореното правителство отговарят на реалните
нужди на гражданите
 Второ: осигуряване на сътрудничество между администрациите между различните
нива на администрацията (държавни, регионални и местни), които насърчават
съвместните инициативи на Отвореното правителство в съответствие с
действителността на Испанската държава.
 Трето: укрепване на основите на Отвореното правителство и изработване на
основите. Това ще позволи приемането на мерки извън Третия план.
В Испания66 „Законът за науката, технологиите и иновациите“ (2011) изисква публикуване
на свободен достъп за научните изследвания, които са направени с публично
финансиране. Например, първото рецензирано испанско списание с отворен достъп
Relieve започва публикациите през 1995 г. Издателите CSIC Press и Hipatia Press
принадлежат към международната асоциация на научните издатели с отворен достъп. На
Фигура 10 е показан броят на публикациите с отворен достъп за периода 1990 - 2018 г.

THIRD NATIONAL ACTION PLAN OF SPAIN 2017-2019 OF THE OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP (2017),
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:cfc2ac4b-a5bb-4fc2-857d-4fbf61864122/2017_07_26_SPAENG_III_Plan_OGP_vf-1.pdf
65 Open Government Partnership, https://www.opengovpartnership.org/
66 Open access in Spain, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Open_access_in_Spain
64
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Фигура 10 Публикации за отворен достъп в Испания от 1990 г. до 2018 г.

Инициативите за отворени данни в Испания се развиват на различни нива (национално,
общинскo, др.) от икономиката. Например, Open Data BCN67 е порталът за отворени данни
на Barcelona и основното място на организацията, където се намира информация във
формати за многократна употреба, позволяващи достъп в полза на отделните лица и
организации. Каталогът използва CKAN (Python), като са разработени разширения за
повишаване на обхвата, с цел да се персонализира техния външен вид и да се разширят
функционалностите. Проведено изследване68 през 2014 г. показва, че испанските общини
могат да бъдат разделени на три групи на развитие на отворените данни: общини, които
се представят сравнително добре (A), общини, които правят нещо, но не толкова, колкото
първата група (B) и общини, които правят много малко или почти нищо (С).
2.1.7. Извод
Испания провежда активна политика, включваща много инициативи, дейности и проекти
на национално, регионално и ниво град. Има силно развит портал на национално ниво.
Порталът (http://transparencia.gob.es) предоставя достъп до 530 000 записа, свързани с
централната администрация и е организиран в 3 области: организационна информация,
юридически значима информация, и икономическа информация. Порталът има и
английска версия, публикувани интервюта с експерти, както и множество публикации.
67

Open Data BCN, Barcelona City Council Open Data catalogue, https://opendata-ajuntament.barcelona.cat/en/analytics

Carrasco, C., Sobrepere, X. (2014) Open Government Data: An Assessment of the Spanish Municipal Situation,
Journal Social Science Computer Review, https://doi.org/10.1177/0894439314560678,
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0894439314560678
68
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Проекти които Мадрид стартира за демокрация на участието, Decide Madrid (Мадрид
решава), дават възможност за стратегическо планиране на участието на общината. Такива
са примерите и на Барселона и Каталуня. Сред провежданите инициативи с принос към
по-високото участие на гражданите в използването на отворени данни са организираните
хакатони, семинари и уебинари. В тях участват програмисти и дизайнери, журналисти на
данни и всички други хора, които могат да имат идеи за потенциално повторно използване
на данни, за да генерират приложения, базирани на отворени данни или ресурси. Много
често, паралелно с хакатоните, се провежда конкурс с награда за най-добрите идеи или
произведени продукти.
Държавните органи в Испания създават средства за комуникация с потенциалните групи
потребители за повторно използване на данните и за да ги насърчават да използват
предоставените им ресурси. Тези канали могат да бъдат физически (периодични срещи,
събития за разпространение, популяризиране в медиите и т.н.) или виртуални
(специализирани пространства в социалните медии или в интернет).
В резултат на проучването и анализирани източници в областта на инициативата за
отворени данни в Испания, могат да се посочат няколко добри практики, които могат да
бъдат предложени за внедряване в България и биха подпомогнали по-високите резултати.
Такива идентифицирани добри практики са:
•

засилването на дейностите по публикуване на отворени данни на ниво град и
развитието на инициативи в областта на Интелигентния град (Smart city) с високо
участие на гражданското общество и принос в създаването на данни;

•

създаването на многообразни информационни и обучителни ресурси, които да
повишат осведомеността и знанията (по примера на инициативата Апорта) сред
публичните администрации, гражданите и бизнеса;

•

разработването на механизми за стимулиране на участието на бизнеса и
организациите в иновации базирани на отворени данни (по примера на наградите
Апорта);

• провеждането на публични частни партньорства и активни срещи с цел дискусии и
сътрудничество между заинтересованите страни.
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2.2.

Отворени данни на Ирландия

Концепцията за отворени данни на Ирландия е свързана с предоставянето на достъп до
данни, държани от обществени органи и достъпността им онлайн за повторно използване
и преразпределение. Изследвания показват, че поради напредъкът на публичните органи
в Ирландия в области като електронно управление и анализиране на данни, потенциалът
на данните и по-специално на отворените данни допринасят за повишаване на
прозрачността в икономическата, социалната и гражданската сфера в Ирландия.
Развитието на Отворените данни в Ирландия се свързва с инициативата Отворени Знания
(ОЗ) Ирландия (Open Knowledge Ireland), организация с нестопанска цел, основана през
2004 г. и посветена на популяризирането на отворени данни и отворено съдържание във
всички форми - включително правителствени данни, публично финансирани
изследвания и културно съдържание с обществено достояние. Отворените знания (ОЗ)
Ирландия провежда различни видове проекти по темите:







Училище за данни
Отворени данни за правителството
Отворен транспорт
Отворена икономика
Отворен достъп
Отворено финансиране.

ОЗ Ирландия е активна част от ирландското гражданско общество. Инициативата
насърчава гражданските права и се застъпва за по-широко използване на онлайн
инструменти като средство за увеличаване на участието на гражданите в публичното
вземане на решения.
2.2.1.

Приложение на Директива 2013/37/ ЕС

ЕК в своите насоки относно препоръчаните стандартни лицензи за повторна употреба на
документи, насърчава използването на отворени стандартни лицензи, като например
лиценза Creative Commons (CC), който избягва множество лицензи, изработени по
поръчка на национално и поднационално равнище, като по този начин намалява
усложненията, свързани с обработката на множество лицензи с евентуално
противоречиви разпоредби. Приемането на CC-BY като стандартен лиценз за
информацията от публичния сектор (PSI) гарантира, че Ирландия спазва тази цел69. Tози
лиценз се прилага съгласно законите на Ирландия и подлежи на изключителната
компетентност на съдилищата в Ирландия70. Ирландия е сред държавите членки в ЕС,
които са приели специфични мерки за повторна употреба на ИОС. Директивата от 2013
г. е транспонирана в ирландското право от Регламентa за Европейските общности
Circular 12/2016: Licence for Re-Use of Public Sector Informatio,n
https://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2016/12.pdf
70 National Parliament (Oireachtas) Ireland, https://www.oireachtas.ie/assets/Uploads/PDFs/2016-03-27oireachtas-psi-licence-broadcast-proceedings- en.pdf
69
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(Повторно използване на информацията в публичния сектор) (Изменение) 2015 г. (S.I. No.
525 от 2015 г.), и влиза в сила на 24 Ноември 2015.
2.2.2.

Прилагани инструменти

Порталът за отворени данни на Ирландия (https://data.gov.ie/) е създаден през 2014 г. и
се базира на CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network). Целта на портала за
отворени данни (http://data.gov.ie) е да публикува правителствени данни по начин, който
ще го направи по-откриваем, достъпен, оперативно съвместим и повторно използваем.
Порталът се актуализира, за да подкрепи публикуването на масиви от данни с висока
стойност, да удовлетвори търсенето и да допринася за постигането на реални
икономически, социални и демократични ползи за гражданите, бизнеса и публичния
сектор. Група за отворени данни идентифицира и регистрира над 160 набора от данни.
През 2018 г. порталът за отворени данни на Ирландия съдържа около 8 300 набори от
данни, които обхващат редица области, включително жилищно настаняване, качество на
водата, статистически и географски данни. Характеристиките на портала включват
страница с демонстрации, която показва как могат да се използват отворените данни, както
и визуализации на данни.
Инициативата Отворени данни Ирландия заедно с подкрепата на Фондация „Отворено
знание“ се стреми да създава проекти и регионални центрове, поддържани от
доброволци, които да подпомогнат улесняването на участието на общността в
движението „Отворени данни“ по целия свят, както и да координира и участва в аспекта
на гражданското общество на Отвореното правителство. Чрез редовни срещи, хакатони и
проекти, ръководени от общността, те работят за създаване на устойчива инфраструктура
в Ирландия за насърчаване на ценностите на отвореността по сектори. С иницииране на
инициативата Open Data през 2014 г. се публикуват все повече масиви от данни в области
като транспорт, здравеопазване, образование, престъпност и околната среда, като
гражданите могат свободно да преглеждат, изтеглят и използват статистика, цени на
жилищата, информация за пътуване в реално време и здравна статистика. Това дава
възможност на гражданите за иновации и принос в реформиране на обществените услуги.
Отворени данни
Ирландия

Портал за
отворени данни

Техническа рамка

Стратегия за
отворени данни

Управление

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на
публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0112-C001, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

~ 45 ~

Фигура 11 Отворени данни Ирландия - насоки на дейности71

Първият национален план за действие за периода 2014 - 2016 г. включва редица действия
за насърчаване на повече граждани да се ангажират с разработването на политики и
разработването на услуги. Това включва72:







Нови насоки към публичните органи за това, как да се консултира с
обществеността;
Мрежи за участие на обществеността в местните власти;
Преглед на процедурите за жалби от клиенти/граждани;
Достъп до информация за околната среда;
Бюджетиране на общността;
Участие на младите хора в процеса на вземане на решения.

Първият национален план за действие включва и редица действия за насърчаване на
прозрачността при вземането на решения. Това включва:
1. Реформа на законодателството за свобода на информация.
2. Регулиране на лобирането.
3. Достъп до информация за околната среда.
Първият национален план за действие включва редица действия за укрепване на
интегрирането в обществения живот като реформа на етичното законодателство и защита
на лицата, подаващи сигнали за нередности.
Ирландия създава Инициативата Open data Ирландия, която е съгласувана с ключови за
правителството приоритети като:
1) ИКТ стратегия.
2) Програма за реформа на услугите и държавната служба.
3) План за подновяване, който повишава ефективността и ефективността на публичната
служба.
Инициативата Open data Ирландия е съгласувана с Партньорството за отворено
управление (Open Government Partnership (OGP) Ireland), Националната инфраструктура за
данни и Директивата за повторно използване на информацията за обществените услуги
(Public Sector Information) и свързаните регламенти. Наръчникът за най-добри практики това е основният документ, който обединява съществуващите стандарти за най-добри
практики за публикуване и повторно използване на отворени данни за подпомагане на
установяването на стандарти за най-добри практики в Ирландия.
Например, Smart Dublin е инициатива на четирите местни власти в Дъблин, която се
Open Data in Ireland, https://www.gov.ie/en/policy-information/8587b0-open-data/
Open Government Partnership Ireland, https://consult.ogpireland.ie/en/consultation/open-governmentpartnership-ireland-have-your-say
71
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ангажират с доставчици на интелигентни технологии, изследователи и граждани за
решаване на предизвикателствата и подобряване на градския живот73. Smart Dublin
предлага програма, която насърчава създаването на решения за нуждите на града и
акцентира върху използването на възможностите, предлагани от новите технологии и
публичните данни. Smart Dublin определя като приоритетни предизвикателствата
свързани с мобилността, околната среда, енергетиката, управлението на отпадъците и
управлението на извънредни ситуации.
Добри практики в областта на отворените данни в Ирландия са проектите:









2.2.3.

Къде отиват твоите пари (Where your money goes)?
Политика за Отворени данни в здравеопазването (Open Health Data policy)
Побал карти (Pobal maps)
ГеоХайв (GeoHive)
Дигитален океан (Digital Ocean.ie)
Обсерватория за жилищата в Дъблин (Dublin Housing Observatory)
Портал за държавни консултации (Government Consultation Portal)
еЗдравеопазване Ирландия - eHealth Ireland (https://www.ehealthireland.ie/)
Нормативни изисквания за прозрачност и отворени данни

Отворените данни74 са признати от правителството и имат важна роля в програмата за
реформа на обществените услуги. Отворените данни са важен елемент от голямото
разнообразие от ключови политически документи и планове за действие.
Изискванията за прозрачност и отворени данни на Ирландия са посочени в:




Стратегия за ИКТ на Ирландия в областта на обществените услуги;
Пътна карта за отворени данни75;
Наръчик за отворени данни76.

Стратегията за ИКТ на Ирландия в областта на обществените услуги идентифицира
данните като критичен фактор за реформата на обществените услуги, като улеснява „поголямото споделяне на данни и новаторското използване на данни във всички публични
органи, за да се даде възможност за предоставяне на интегрирани услуги, подобряване на
вземането на решения и подобряване на откритостта и прозрачността между
правителството и обществеността“. Според стратегията за ИКТ, отворените данни са
приоритет, правителството подкрепя разработването и приемането на основаваща се на
факти политика за отворени данни за ирландските публични служби.
В стратегията за отворени данни на Ирландия за 2017 - 2022 се посочва, че откритостта и
Dublinked: Open Data for the Dublin Region, https://data.smartdublin.ie/
Open Data Governance Board, https://data.gov.ie/pages/opendatagovernanceboard
75 Open Data Ireland: Roadmap, https://www.insight-centre.org/sites/default/files/publications/roadmap.pdf
76 Open Data Ireland: Open Data Publication Handbook, 2014, https://www.insightcentre.org/sites/default/files/publications/open-data-publication-handbook.pdf
73
74

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на
публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0112-C001, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

~ 47 ~

прозрачността са ключов приоритет на правителството на Ирландия. Стратегията цели
да направи Ирландия лидер в отворените данни77. Стратегията е подготвена под
ръководството на 1) Съвета за управление на отворените данни за управление на
отворените данни с принос от представители на ключови заинтересовани страни от
бизнеса, групи на гражданското общество, изследователи/академични среди,
библиотекари /информационни специалисти и 2) Работна група по публични органи за
отворени данни. 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;
7) Осигуряване на ефективни управленски структури за прилагане на стратегията.
Стратегията се подкрепя от Техническа рамка за отворени данни и Фондация за
разработване на стратегия за отворени данни78. Изпълнението на стратегията за отворени
данни на Ирландия се ръководи от Съвета за управление на отворените данни (ODGB), и
се подкрепя от публичните органи Работна група и Отдел „Отворени данни“ в
Министерството на публичните разходи и реформи.

Strategy aims to make Ireland a leader in Open Data - Minister O’Donovan (2019)
https://www.gov.ie/en/news/894e7d-strategy-aims-make-ireland-leader-open-data-minister-odonovan/
78 Open Data Strategy Ireland 2017 – 2022, https://data.gov.ie/uploads/page_images/2018-03-07114306.063816Final-Strategy-online-version1.pdf
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Фигура 12 Стратегия за отворени данни на Ирландия - ръководни органи

През 2014 г. Центърът за анализ на данни Insight при Националния Университет на
Ирландия Галуей (Insight Centre for Data Analytics, NUI Galway) разработва пътна карта
за отворени данни79. Целта на пътната карта е да се обърне специално внимание на
данните за отвореното управление, за да се реализират всички възможности и ползи,
които отворените данни могат да предоставят на обществото.
През март 2019 г. Министърът на финансите и публичните разходи и реформите на
Ирландия, заедно с държавния министър по обществените поръчки, отвореното
правителство и електронното управление, приветстват новината, че президентът на
Ирландия е разгледал и подписал Закон за управление споделянето на данни 2018 г.80.
Целта на това законодателство81 е да предостави обобщена правна основа за обмен на
данни между публичните органи, като същевременно установи подходящи предпазни
мерки, при които такова споделяне може да се осъществи. Това законодателство ще донесе
осезаеми ползи за обществото и бизнеса. Законът е от ключово значение за изпълнението
на ангажиментите за реформа на обществените услуги за разширяване на цифровото
предоставяне на услуги и по-широко използване на данните. Гражданите и бизнеса могат
Insight Centre for Data Analytics, https://www.insight-centre.org/sites/default/files/publications/roadmap.pdf
Ministers Donohoe and O’Donovan Welcome the Enactment of the Data Sharing and Governance Act 2019,
https://www.gov.ie/en/press-release/59356e-ministers-donohoe-and-odonovan-welcome-the-enactment-of-thedata-sha/
81 Data Sharing and Governance Act 2019,
79
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да получат по-добри услуги, а публичните органи могат да работят по-ефективно и поефикасно на по-ниска цена за държавната хазна. По-широкото споделяне на данни ще
подпомогне и по-доброто разработване на политики и по-ефективното и ефикасно
прилагане на политиката.
Законодателството определя редица важни управленски мерки, за да се гарантира, че
личните данни се споделят от публичните органи по законен, пропорционален и
прозрачен начин в съответствие с националното законодателство и законодателството на
ЕС за защита на данните, включително Общия регламент за защита на данните (GDPR).
2.2.4.

Създадени технически насоки

Ирландия разработва техническа рамка82, 83, 84 която да подкрепи публикуването на
масиви от данни на портала за отворени данни на Ирландия (https://data.gov.ie/),
създава Съвет за управление на отворените данни и провежда редица събития за
повишаване на осведомеността. Броят на наличните масиви от данни на портала
продължава да нараства. Обект на проучване са въпроси като:


Използвали ли сте Отворени данни? Ако е така, кои набори от данни? Какво
направихте с тях? Какъв беше резултатът? Може ли това да се повтори с други данни?



Как отворените данни спомогнаха за постигане на по-голяма откритост, прозрачност
и отчетност?



Как може да се улеснят гражданите / гражданското общество да превърнат данните
в ценна информация?



До колко държавните органи отговарят на изискванията за публичност и достъпност
на данните?
Техническата рамка подкрепя прилагането на инициативата за отворени данни и
гарантира, че публикуването на масиви от данни в портала за отворени данни се
извършва по последователен, устойчив и открит начин. Техническата рамка 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.

Всички набори от данни на http://data.gov.ie трябва да са в поне един от следните
формати (Таблица 8). Този списък подлежи на преразглеждане и актуализиране, тъй като
Open Data Technical Framework, https://data.gov.ie/pages/opendatatechnicalframework
Open Government Partnership Ireland, http://www.ogpireland.ie/
84 Ireland Central portal for online government services, http://www.per.gov.ie/wp-content/uploads/3.1.iv_.cOpen-Data-Initiative.pdf
82
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се развиват нови формати поради технологичното развитие.
Таблица 8 Формати на отворени данни
Основен тип

Геопространствен тип

Специфични за област

CSV (Comma Separated
Value)

GeoJSON (Geo JavaScript
Object Notation)

NetCDF (Network
Common Data Form)

JSON (JavaScript Object
Notation)

GML (Geography Markup
Language)

Datex II

XML (Extensible Markup
Language)

KML (Keyhole Markup
Language)

GTFS (General Transit
Feed Specification)

ODF (OpenDocument
Format)

WKT (Well Known Text)

JSON STAT

RDF (Resource Description
Framework)

LAS (Log ASCII Standard)

ODS (Open Document
Spreadsheet)

IFC (Industry Foundation
Classes)
Shapefile
ASCII Grid (American
Standard Code for Information
Interchange)

Процесът на лицензиране на отворени данни има важно значение. Например, в Ирландия
97% от масивите данни са с отворен лиценз85.
Масивите от данни могат да бъдат публикувани в множество формати. Тези масивите 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.
2.2.5.

Механизъм за определяне приоритетността на данните за отваряне

Съветът за управление на отворените данни (ODGB) на Ирландия осигурява
стратегическо ръководство и управление в съответствие с най-добрите международни
практики в областта на отворените данни86. Разработва се Наръчник за публикуване на
отворени данни87.
Open Data Maturity in Europe 2017, European Commission, Directorate-General of Communications Networks,
Content & Technology, https://www.ospi.es/export/sites/ospi/documents/documentos/GobiernoAbierto/EDP_Open_Data_Maturity_report_2017.pdf
86 Open Data Governance Board, https://data.gov.ie/pages/opendatagovernanceboard
87 Lee, D., Cyganiak, R., Decker, S. (2014) Open Data Ireland: Open Data Publication Handbook, Insight Centre for
Data Analytics, NUI Galway, https://www.insight-centre.org/sites/default/files/publications/open-datapublication-handbook.pdf
85
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Наръчникът за публикуване на отворени данни е предназначен за служители от
публичните органи, които ще отговарят за публикуването на отворени данни (Фигура 13).

Фигура 13 Процес на публикуване на отворени данни в Ирландия

Изследване от 2014 г. показва, че за Ирландия ключови отворени данни са88: Национални
картографски данни; Пощенски данни; Данни за компаниите; Демографски данни; Данни
за публичните разходи; Транспортни данни; Данни за пътната мрежа; Данни за енергията
и околната среда; Данни за изборите.

Lee, D., Cyganiak, R. (2014) Open Data Ireland Public Meeting, https://www.slideshare.net/deirdrelee/open-dataireland-public-meeting?from_action=save
88

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на
публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0112-C001, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

~ 52 ~

Таблица 9 Каталози с данни на Ирландия
Наименование

URL

AIRO Datastore

http://www.airo.ie/airo-datastore

Data.cso.ie

http://data.cso.ie

Databank of the D/F

http://databank.finance.gov.ie/

Databank of the D/PER

http://databank.per.gov.ie/

Dublinked Open Data Portal

http://www.dublinked.ie/

EPA GeoPortal

http://gis.epa.ie

EPA Secure Archive For Environmental Research Data

http://erc.epa.ie/safer/

Fingal Open Data Portal

http://data.fingal.ie/

GeoPortal.ie

https://www.geoportal.ie/

Interactive Web Data Delivery System

https://jetstream.gsi.ie/iwdds/index.html

Irish Social Science Data Archive(ISSDA)

http://www.ucd.ie/issda/data/

Irish Spatial Data Exchange

http://catalogue.isde.ie/

Marine Data Online

http://data.marine.ie/

Open Data Ireland Community Portal

http://data.opendata.ie/

StatCentral

http://statcentral.ie/

The Health Well

http://www.thehealthwell.info/

2.2.6.

Заинтересовани страни

Заинтересованите страни имат принос за прозрачността и използването на отворените
данни за постигане на целите за участието на гражданското общество. Стратегията за
отворени данни на Ирландия дава насоки на заинтересованите страни за участие в
инициативите за отворени данни като препоръчва:


Публичните органи трябва да продължат да участват в инициативата за отворени
данни и да гарантират, че отворените данни са интегрирани в управлението на
знанията и процесите за управление на ефективността и ефикасността.



Бизнес общността да се ангажира с публични органи, за да демонстрира случаи на
употреба, да идентифицира масиви от данни с бизнес потенциал и да използва
максимално бизнес предимство от наличните масиви от данни.



Информационни специалисти и библиотекари да допринесат със своите знания и
опит във връзка с управлението на данните, кураторството и архивирането и да
допринасят за ефективното управление на данните от изследванията на всеки етап от
цикъла на данни.



Обществеността да продължи да подкрепя и да се ангажира с инициативата „Отворени
данни“, за да стане по-информирана и да използва отворените данни, за да държи публичните
www.eufunds.bg
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органи отговорни и да съдейства за подобряване на обществените услуги.

Президента на Ирландия и правителството да подкрепят разработването на
законодателни актове и да осигурят необходимите средства за разработване на „най-



добрата в класа“ инфраструктура за отворени данни.



Медиите - традиционни и социални - да изпълняват ролята си за ангажиране с
инициативата „Отворени данни“ и да осигурят информирано гражданство и
цялостна прозрачност в обществените услуги.



Гражданското общество / Гражданска общност да играе важна роля в гарантирането
на това, че отворените данни подкрепят добрата практика за постигане на максимална
полза от прозрачността и отчетността при публикуването на масиви от данни.



Научноизследователската общност ще играе ключова роля в определянето на
икономическите, социалните и демократичните възможности на отворените данни, и
по-специално, за насърчаване и подкрепа на културата на открити научни
изследвания и подходящи практики за управление на данните.

2.2.6.1. Координиране на инициативата
Министерството за публични разходи и реформи ръководи дейностите за разработване и
прилагане на политики по отношение на Инициативата за отворени данни на
Ирландия89. Инициативата "Отворени данни" е ключова част от дейностите по
реформите в публичния сектор. Тя е тясно свързана с:


Програмата за реформа на обществените услуги



Стратегията за електронно управление



Плана за подновяване на държавната служба



Националната информационна инфраструктура.

Инициативата "Отворени данни" е основен елемент на националния план за действие на
Ирландия в рамките на Партньорството за отворено управление. Като част от
Инициативата за отворени данни Ирландия, министърът на публичните разходи и
реформите през 2014 г. обявява ангажимент за:
-

създаване на съвет за отворени данни (Open Data Governance Board (ODGB)) - за
разработване и наблюдение на ефективното управление на отворените данни в
Ирландия. Ролята на Съвета за отворени данни включва управление, подкрепа,
надзор, съвети и др.

-

създаване на Група за управление и прилагане на отворени данни (Steering and
Implementation Group (SIG)) - за насърчаване на напредъка в превръщането на
данните от обществения в по-широко достъпни. Ролята на SIG включва управление,

Appointment to the Open Data Governance Board (ODGB) 2018,
http://www.stateboards.ie/stateboards/campaignAdvert/96135/booklet.htm
89
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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. Ролята на служителя за отворени
данни е и да управлява схемите за финансиране, включително обработката на заявления
/безвъзмездни средства, и да осигурява необходимата административна помощ за
инициативата Open Data Ireland.
2.2.6.2. Функции и правомощия на координиращата институция
Ирландия създава Съвета за управление на отворените данни през 2015 г. Той осигурява
стратегическо ръководство и управление в съответствие с най-добрите международни
практики в областта на отворените данни90. Той е натоварен със задачата да се подобри
капацитета и способността на публичните органи при прилагането на отворените данни
и да обмислят възможности за максимизиране на стойността на данните и информацията
от публичния сектор за дългосрочни икономически, социални и демократични ползи.
ODGB прави препоръки към правителството в това отношение. Мандатът на ODGB
позволява да се обмисли, как инициативата за отворени данни да отговаря на нуждите на
потребителите и да помага на държавните органи да планират своите дейности и да
насърчават процеса на сътрудничество91.
Съветът за управление на отворените данни наблюдава изпълнението на националната
стратегия за отворени данни за периода 2017-2022 г. във връзка с Министерството на
публичните разходи и реформи.
Съветът се подпомага от Секретариат, разположен в отдел „Правителствена реформа” в
Министерството на публичните разходи и реформи. Министърът на публичните разходи
и реформите кани кандидати от подходящо квалифицирани кандидати за членство в
Съвета за управление на отворените данни. 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
o
o



Бизнес и предприятие
Организации на гражданското общество
Академични и научни изследвания

Да имат значителен опит в работата в областта на данните.

Appointments to the Open Data Governance Board, https://data.gov.ie/blog/appointments-to-the-open-datagovernance-board
91 Open Data Governance Board, https://data.gov.ie/pages/opendatagovernanceboard
90
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Да имат силен ангажимент за развитието на отворените данни в Ирландия.

Назначенията в Управителния съвет са с първоначален период от 2 години с възможност
да се удължи срокът на ангажимента по преценка на министъра. Препоръчва се
управителният съвет да се състои от най-малко 40% членове на публичния сектор, с
представители на гражданските общества, изследователските и индустриалните
общности.
2.2.6.3. Подпомагащи звена
От 2011 г. Отворено Знание Ирландия провежда гражданска кампания, която води до
ангажимент на ирландското правителство да участва в Партньорството за отворено
управление през 2013 г.
През 2013 г. общността „Open Data Ireland“ и мрежата на фондация „Отворени знания“
провеждат „CKAN Hackathon“, на който се сформират групи с 4 конкретни задачи
насочени към развитието на Отворените данни:


Въвеждане на централен портал за отворени данни, който да предоставя на
хората на Ирландия единна точка за достъп до информацията, събрана от
правителството.



Одитиране и валидиране на съществуващи данни от публичната сфера за
включване в портал.



Подготовка на препоръките на Ирландия за включване в първия национален
план за действие на Ирландското партньорство за отворено управление.



Създаване на образователен център за силата на отворените данни.

Подпомагащо звено на инициативата за отворени данни е центърът за анализ на данни
при Националния Университет на Ирландия Галуей подпомага инициативите за отворени
данни на Ирландия. Центърът разработва:
1) Наръчник за публикуване на отворени данни.
2) Пътна карта за отворени данни.
Наръчникът за публикуване на отворени данни е проектиран като ръководство за
публичните органи, които желаят да публикуват отворени данни на Националния портал
за отворени данни (data.gov.ie). Центърът за анализи на данни Insight92 е една от найголемите изследователски организации за анализи на данни в Европа, с над 400
изследователи, повече от 80 индустриални партньори и над 100 милиона евро
финансиране.
Добра практика в Ирландия е и проектът Ирландия 2040, който е дългосрочна стратегия
на правителството, която прави Ирландия по-добра страна за всички. Променя се

92

Insight Centre for Data Analytics, https://www.insight-centre.org/content/who-we-are
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начинът, по който се инвестира в публичната инфраструктура в Ирландия, различен от
подхода в миналото93.
Ирландия стартира и Open Data Engagement Fund 2018/201994.
2.2.7. Извод
Ирландия стартира портал за отворени данни през 2014 г., но напредва много бързо и
успява да изпревари редица страни от ЕС. Според оценка на показателя Зрялост на
отворените данни (Open Data maturity in Europe) на Ирландия от 3 януари 2019 г.95
показва, че Ирландия е най-добрата практика в Европа. Ирландия е най-добра по този
критерии в Европа, като цялостният критерии зрялост на отворените данни е 88%,
следвана от Испания (87%) и Франция (83%). Тези показатели поставят силен акцент върху
актуализирането на националните стратегии за отворени данни и върху техния общ
обхват, както и върху улесняването на координацията и сътрудничеството. Ирландия има
особено висока оценка за „въздействието на отворените данни“, като информация за
пътниците в реално време за транспортни услуги и се цитира като пример за най-добра
практика в ЕС. Проекти, които могат да се разработят в България са:


Картографиране на ресурси от обществено полезни информационни инструменти,
отворени данни за планиране на пътуването и др. Това е проектът „Дъблинско
табло“96 е интерактивен уебсайт и портал, който предоставя на гражданите,
държавните служители и компаниите информация в реално време, данни от
индикатори за времево базирани индикатори и интерактивни карти за всички
аспекти на град Дъблин.



Научноизследователската обсерватория97 за всички острови в Ирландия осигурява
отворени данни, картографиране на ресурси от обществено полезни информационни
инструменти, насочени към подобряване на информираното планиране в Ирландия.
Различните модули са предназначени да осигурят подкрепа и помощ при
разбирането на динамиката на развитие на местните райони, области, региони и
трансграничната зона на Ирландия.



Добра практика е Националния транспортен орган на Ирландия (NTA), който
предоставя отворени данни за планиране на пътуването, разписания и информация
за пътуване от всички лицензирани доставчици на обществен транспорт, вкл.
информация за влак, автобус, трамвай, ферибот и таксиметрови услуги98.



Проектът Smart Cities интегрира ИКТ и технологията Интернет на нещата (IoT) цели

Project Ireland 2040, https://www.gov.ie/en/campaigns/09022006-project-ireland-2040/
2018/2019 Open Data Engagement Fund launched, https://data.gov.ie/blog/2018-2019-open-data-engagementfund-launched
95 Ireland Achieves First Place for Second Year in a Row in EU Open Data Maturity Assessment,
https://www.gov.ie/en/news/bdfbd4-ireland-achieves-first-place-for-second-year-in-a-row-in-eu-open-dat/
96 Dublin Dashboard, http://www.dublindashboard.ie/pages/index
97 All-Island Research Observatory - AIRO, http://airo.maynoothuniversity.ie/
98 Transport For Ireland , http://www.journeyplanner.transportforireland.ie/
93
94
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управление на активите на града, като информационни системи на местни
администрации,
училища,
библиотеки,
транспортни
системи,
болници,
електроцентрали,
водоснабдителни
мрежи,
управление
на
отпадъците,
правоприлагане и други обществени услуги.


Добра практика е дигиталният архив на Ирландия, която е национално цифрово
хранилище за данни за хуманитарното, социалното и културното наследство на
Ирландия. Потребителите имат достъп до отворени данни и могат да разглеждат и
търсят в множество колекции за ирландски институции99.

В резултат на проведеното проучване и идентифицирани източници в областта на
инициативата за отворени данни в Ирландия, могат да се посочат и други добри
практики, които имат потенциал за внедряване в България и биха се отразили
положително в посока на постигането на по-високите резултати. А именно, прилагането
на добрите практики може да стимулира по-високото участие на гражданското общество,
по-високата икономическа ефективност от иновативните проекти базирани на отворени
данни и най-вече по-високата прозрачност в прилаганите политики и доверие у
гражданите. В обобщение може да се посочи, че с ключово значение са:
•

Внедряване на добра практика и развитие на портала за отворени данни с ресурси
и материали за гражданите и публичните администрации

•

Повишаване на активността у гражданите чрез създаване на механизми за
стимулиране и подкрепа на предприемачески проекти базирани на отворени
данни по примера на проектите: Дъблин, Националния транспортен орган на
Ирландия, Дигиталния архив на Ирландия и мн.др.

•

Създаване на правила и регламенти за прилагането на най-добрите практики, по
примера на Пътната карта и Наръчника за инициативата отворени данни на
Ирландия.

Проведеното проучване показа, че Ирландия разработва редица проекти с използването
на отворени данни и показват, многообразието и възможностите за иновации и услуги с
принос към обществото, администрациите и гражданите.

99

Digital Repository of Ireland, https://www.dri.ie/
www.eufunds.bg

Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на
публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0112-C001, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

~ 58 ~

2.3.

Отворени данни на Холандия

Холандия има дълга демократична традиция и силно гражданско общество. Доверието в
демократичния процес е високо. Холандия се нарежда сред първите 10 страни по света според
Индекса на Transparency International. Холандия е на пето място в Индекса на отвореното
правителство за 2015 г.100.
Дейностите свързани с Отворените данни в Холандия датират от 90-те години на XX век,
когато Министерството на вътрешните работи публикува меморандум „Към достъпност
на правителствената информация“.
От началото на дейностите през 90-те години, обхватът на правителствените данни, които
трябва или биха могли да бъдат предоставени като отворени данни се разширява от само
основна информация за демократичната конституционна държава, до публични данни,
налични в електронен формат, до политика на всички публично достъпни данни. Това
води до статистически данни за използване на няколко милиарда посещения годишно за
някои набори от данни. Въпреки това, има значителен брой набори от данни на
холандското правителство, които чакат да бъдат използвани повторно.
Порталът на Холандия е базиран на платформа CKAN и Drupal 8. Той се инициира и
управлява от Холандското Министерство на вътрешните работи и отношенията с
Кралство (Dutch Ministry of the Interior and Kingdom Relations). Службата за публикации
на Холандия (https://www.koopoverheid.nl/) отговаря за поддръжката и развитието му.
Инициативите свързани с отворените данни се развиват на национално, но и на локално
ниво в градовете. Подобен пример е инициативата в град Айндховен. Айндховен
разработва стратегия за отворени данни101. Чрез ентусиазма на малка група от служители,
подкрепяни от ръководството и избрани длъжностни лица, Айндховен е разработил
стратегия, чрез която публичният и частният сектор се обединяват при разработването на
нови приложения с отворени данни. Целият процес започва, когато градската власт
публикува в интернет редица масиви от данни, с което показва подкрепата си за
концепцията за отворени данни. С времето, добавената стойност на отворените данни
става още по-очевидна и различните заинтересовани страни се присъединяват и
обединяват за създаването на нови приложения. Друга добра практика е порталът за
отворени данни е Амстердам (Фигура 14).
През 2018 г. в Амстердам се провежда Хакатон с използването на свързани данни за
култура - HackaLOD102. Хакатонът се организира от Националния музей на Холандия
(Rijksmuseum), Националната библиотека на Холандия (Koninklijke Bibliotheek) и
Свързаното цифрово наследство (Netwerk Digitaal Erfgoed).
Open government in the Netherlands Action Plan 2016-2017,
https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/LR_91332_Actieplan_ENG_v2.pdf
101 Gemeente Eindhoven 2019, www.openeindhoven.nl/
102 Rijksmuseum new partner hackalod, 2018, https://openstate.eu/en/2018/01/rijksmuseum-new-partnerhackalod/
100
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Фигура 14 Портал за отворени данни на Амстердам

През 2013 г. Националният музей на Холандия успява да постави насока на културните
институции в международен план, като прави своята цифрова колекция достъпна без
ограничения. Мрежовото цифрово наследство е сътрудничество между институции в
областта на културата, които искат да съхраняват, използват и правят колекциите
цифрово устойчиви. Националната библиотека на Холандия е един от инициаторите и
се ангажира да подобри видимостта на дигиталните колекции от институции за
наследство в Холандия. За HackaLOD са налични различни набори от данни,
включително колекции от сканирани исторически вестници, книги, писма, картини,
рисунки, скулптури, снимки на исторически обекти, моменти и паметници, и др. Освен
това има масиви от данни, които предоставят преглед на книги и автори, произведения
на изкуството и художници, форми на изкуството, местоположения и периоди. С
използването на свързани данни (linked data) тези данни и цифрови колекции могат да
бъдат свързани помежду си, което прави възможно разработването на нови приложения.
2.3.1.

Приложение на Директива 2013/37/ ЕС

През 1980 г. е приложен холандският закон за свобода на информацията (Wet
Openbaarheid van Bestuur; WOB)103. Холандия е от страните членки от ЕС адаптирали
своята законодателна рамка за достъп до документи, за да включат повторното използване
на ИОС. Директивата за ИОС на ЕС от 2003 г. e превърната в закон, който ги описва проактивен начин за публично оповестяване на ИОС, така и като начин, по който хората да
изпълняват исканията за свобода на информацията. Решението на съда от 2009 г.
103

A. Zuiderwijk, M. Janssen / Government Information Quarterly 31 (2014) 17–29
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гарантира, че всички разбират, че правителството не може да претендира за права
съгласно закона за правата на базата данни и базовите условия за повторна употреба
върху тях.
Използването на отворени стандартите е задължително в Холандия от април 2008 г.104. През
2015 г. се приема Закон (от 24 юни 2015 г.) за определяне на правила за повторната употреба
на информацията в обществения сектор (Закон за повторна употреба на информацията в
обществения сектор)105.
2.3.2.

Прилагани инструменти

През 2009 г. се провежда сесия в Амстердам, в рамките на която програмисти и държавни
служители се срещат за един ден и дискутират изграждането на правителствени
приложения (apps), базирани на отворени данни. Развитието на отворените данни в
Холандия се основава на два основни документа свързани:
1) Стратегическа визия за отворените данни;
2) План за действие за отворени данни (27 септември 2013 г.)106.
Порталът за отворени данни на Холандия стартира през 2011 г. Над 150 холандски
правителствени организации публикуват над 12 000 набори от данни. Използва се
стандартът DCAT за обмен на данни (DCAT-AP-NL) (https://data.overheid.nl/english).

Zijlstra , Т. (2010) Open Government Data in the Netherlands,
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/2010_netherlands_open_government_data_in_the_netherla
nds.pdf
105 Bulletin of Acts and Decrees of the Kingdom of the Netherlands, 2015,
http://www.psimonitor.eu/images/Legislation/Netherlands/NLnewPSIlaw_EN.pdf
106 SDI and open data developments in the Netherlands,
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/Geonovum_GRothe_SDI_Open_Data_Netherlands.pdf
104
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Фигура 15 Портал за отворени данни на Холандия (Април, 2019)

Първите стъпки към активна и структурирана политика за отворени данни в Холандия се
поставят с първия план за действие и необходимостта да се идентифицира
информацията, която правителството действително притежава, и тази, която може да
бъде оповестена публично без риск за националната сигурност. За тази цел се извършва
инвентарен опис, обхващащ цялата държава. Броят на масивите от данни, предоставени
онлайн (чрез https://data.overheid.nl), се удвоява от 3250 през февруари 2015 г. до 7610
през ноември.
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Фигура 16 Състояние на отворените данни в Холандия 2014 -2016 г. 107

2.3.3.

Нормативни изисквания за прозрачност и отворени данни

Най-важните закони относно отвореното управление и прозрачността в Холандия са108:
•

Законът за открито управление (Wet Openbaarheid van Bestuur; WOB). Законът
влиза в сила от 31 октомври 1991 г. и регламентира отвореното управление.

•

Законът за повторна употреба на правителството (СЗО). Законът от 24 юни 2015 г.
определя правила за повторното използване на правителствена информация.

•

Инициативният законопроект за Закона за отворено
(предложението се обсъжда в горната камара) (WOO)109.

правителство

В холандското правителство110 министерствата на вътрешните работи и отношенията с
кралството и Министерството на икономическите въпроси отговарят за отворените
данни. Министерството на вътрешните отношения и отношенията с Кралството
защитават 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.
Това министерство предоставя много отворени данни, напр. модел на действителната
van Loenen B. (2018) The Development of Open Data in The Netherlands. In: van Loenen B., Vancauwenberghe G.,
Crompvoets J. (eds) Open Data Exposed. Information Technology and Law Series, vol 30. T.M.C. Asser Press, The
Hague, ISBN 978-94-6265-260-6, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6265-261-3_11
108 Beleid, https://data.overheid.nl/beleid
109 Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid,
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33328_initiatiefvoorstel_snels_en
110 Geonovum, M.G. (2014) SDI and open data developments in the Netherlands, Enlargement and Integration
Workshop, https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/Geonovum_GRothe_SDI_Open_Data_Netherlands.pdf
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височина и всички топографски карти. През 2015 г. почти всички (гео) данни на
министерството са отворени данни.
Основните политики свързани с инициативата за отворени данни на Холандия са:
Политика за отворени данни; Инвентаризации на данни; Политика за качество на
данните. 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. Общите резултати от инвентаризацията са:
• От 1 март 2017 г. до 1 април 2018 г. предоставените набори от данни за пренос на данни
в централното правителство се увеличава от 2 251 на 2 581 масиви от данни;
• От 1 март 2017 г. до 1 април 2018 г. наличните набори от данни на data.overheid.nl в
провинциите се е увеличил от 1 852 на 3 034 масиви от данни;
• От 1 март 2017 г. до 1 април 2018 г. предоставените набори от данни на data.overheid.nl
в общините се увеличи от 749 на 1547 масиви от данни;
• Приблизително 60% от всички собственици на данни на data.overheid.nl участват
активно в инвентаризацията (участието в инвентаризацията е доброволно).
Data.overheid.nl си сътрудничи с Националния георегистър, Министерството на
икономиката, Министерството на инфраструктурата и управлението на водите, CBS и
всички правителствени организации, които предлагат своите данни за повторна употреба.
2.3.4.

Създадени технически насоки

Приложения за Холандия111 (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 конкурса112.
Отворените данни стават все по-важни и съществуват значителни предимства като
отчетност, икономия на разходи и време за потребителите, по-лесно споделяне на знания

Waag | technology & society, https://waag.org/en/project/apps-netherlands
Finding open data for the Netherlands, 2015, https://pvanb.wordpress.com/2015/11/25/finding-open-data-forthe-netherlands/
111
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и повишена ефективност в обществените услуги в Холандия113 (Фигура 17).
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Фигура 17 Гео - пространствени отворени данни

Холандските провинции публикуват отворени данни, но винаги изглежда, че това са
предимно гео-данни. Това е така, тъй като много от обществените задачи, изпълнявани от
провинциите, са свързани с пространственото планиране, природата и околната среда, а
географските данни са ключов инструмент за тях114. Наример сайта Maps Amsterdam
(https://maps.amsterdam.nl/?LANG=en) съдържа много интерактивни тематични карти и
отворени географски данни от пространствения сектор на град Амстердам.
За Холандия има много отворени данни, но не винаги е лесно да бъдат намерени. Има
обаче редица сайтове, които помогнат за намирането на необходимите данни. Например
порталът Engage (Engage portal) предоставя преглед на наличните онлайн набори от данни
за европейския публичен сектор. Един от уебсайтовете, изброени в Engage, е Nationaal
Georegister, портал за данни/търсачка за геоинформация на Холандия. Търсачката Op
maps.amsterdam.nl/enDataNederland.org предоставя каталог за търсене на холандски
отворени масиви от данни (166 набора от данни към днешна дата, Април 2019 г.).
2.3.5.

Механизъм за определяне приоритетността на данните за отваряне

Холандското правителството дава приоритет на наборите от данни с висока стойност.
Това са масиви от данни с висока стойност за обществото, като Основния регистър на
адресните сгради и кадастралната карта. При предоставяне на данните приоритет се дава
на оповестяването на тези набори от данни.
През 2016 г. data.overheid.nl, в сътрудничество с общините, Програмата за дигиталните
градове и VNG / KING, изготвиха Общински списък с високи ценности. Този списък е
Netherlands Vector and raster map tiles, https://openmaptiles.com/downloads/europe/netherlands/
Dutch Open Provincial Data: Nothing but Geo-data, 2018, https://www.zylstra.org/blog/2018/08/dutch-openprovincial-data-nothing-but-geo-data/
113
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отправна точка за общините да започнат да отварят набори от данни. Провинциите също
дойдоха в списъка на провинциалните ценности през 2019 година. 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.
Добра практика е проектът MaRBLe115, който се фокусира върху данните за отвореното
управление (Open Government Data - OGD) в холандските общини. Това са публикувани
от правителството данни, които могат да се използват повторно без ограничения и
разходи. Този вид информация не се публикува само с цел повишаване на прозрачността
на правителството, но се очаква да има и положителни резултати и по отношение на
иновациите. Чрез интервюта със съответните заинтересовани страни в процеса на
публикуване на OGD, като холандските общини и НПО, този документ идентифицира
кои проблеми са възпрепятствали потенциалните ползи от OGD да не бъдат напълно
реализирани. В него се заключава, че във всяка фаза от процеса на публикуване
съществуват различни проблеми, които пречат на ефективното използване на OGD.
Инфраструктурата за пространствени данни (SDI) в Холандия е свързана с ключовите
регистри на политиката за електронно правителство. Регионални ключови регистри с
правни актове за:


BRK - кадастър



BRT - Топография



BGT – Голяма топография



BAG - Адреси и сгради – почви и геология



NHR – Търговска камара



WOZ - Стойност на недвижимите имоти, непространствени регистри, като
население, автомобилни регистрационни номера, доходи и разходи (Фигура 18).

van Dijk, М. (2018) The State of Open Government Data in Dutch Municipalities: Transparency, Accountability &
Innovation, MaRBLeproject,
https://www.researchgate.net/publication/329545959_The_State_of_Open_Government_Data_in_Dutch_M
unicipalities_Transparency_Accountability_Innovation
115
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Фигура 18 Карта на работилница за Радикална прозрачност: Отворени данни/отворени разходи

2.3.6.

Заинтересовани страни

Отворените данни в Холандия се развиват със създаването на:
1) Отговорно министерство за отворени данни,
2) Визия за отворени данни и
3) План за действие за отворени данни.
Заинтересованите страни в Холандия, които имат принос на прозрачността и отворените
данни за целите на участието на гражданското общество са представителите на общините,
НПО, образователни организации, доброволци, гражданите и бизнес организации.
Повече от сто холандски общини публикуват данните на Отворения съвет (Open Council
Data), включително всички документи на общинския съвет - решения, дневен ред,
предложения, изменения и политически документи. Данните са достъпни за повторно
използване в приложения116.
Проведено проучване в Холандия показва, че политиките за отворени данни на различни
нива на управление могат да се оценяват според индикатори на представяне (Фигура 19).

Open Council Data of more than 100 municipalities reused in app WhereGovernment (2018),
https://openstate.eu/en/2018/02/open-council-data-of-more-than-100-municipalities-reused-in-appwheregovernment/
116
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Фигура 19 Рамка за сравняване на политиките за отворени данни на различни нива на управление

2.3.6.1. Координиране на инициативата
В холандската програма за цифрови технологии на Министерството на отбраната и
Икономически въпроси, Национална програма за отворени данни (NODA) на
Министерството на вътрешните работи и "Връзки с Кралство" и "Пътна карта за отворени
данни" на Министерството на инфраструктурата и Околна среда са примери за
национални програми за отворени данни117.
В Холандия Министерството на вътрешните работи и отношенията с кралството (BZK)
Donker, F., B.van Loenen, A. Bregt (2016) Open Data and Beyond, ISPRS Int. J. Geo-Inf. 2016, 5, 48;
doi:10.3390/ijgi5040048
117
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координира създаването на националния план за действие за отворено управление. Този
план за действие не може да бъде направен без участието на партньори. Ето защо има
различни начини за принос към плана за действие. За този план за действие се оформя по
по-структуриран начин, а именно чрез т.нар. Форум на заинтересованите страни118.
Целта на форума на заинтересованите страни е да създаде широка мрежа за отворено
правителство на Холандия, да установи връзки между дейностите, които се провеждат на
различни нива на управление и със социалните партньори, и да насърчи същественото
укрепване на действията по Плана за действие за отворено управление 2018-2020. Това се
постига чрез:
• Обмисляне и консултиране относно разработването, изпълнението и оценката на Плана
за действие за отворено управление 2018-2020 г.
• Осигуряване на достъп до мрежите и знанията в подкрепа на Плана за действие за
отворено управление и действията по този План за действие.
Освен това форумът има тестова роля, като държи притежателите на акции и
Министерството на вътрешните работи и отношенията с Кралство запознати със
споразуменията, сключени в рамките на плана за действие.
Следните организации са членове на Форума на заинтересованите страни:
1)




Организации на гражданското общество
Фондация "Отворена държава"
LSA и мрежовата демокрация (заместник)
Waag общество и интернет общество Nederland (Isoc) (заместник)

2)




Правителство
Община Утрехт
Провинция Южна Холандия
Министерство на вътрешните работи и отношенията с Кралство (председател)

3) Наука
 Университет на Утрехт
2.3.6.2. Функции и правомощия на координиращата институция
Отдел за обучение и експертиза на отвореното правителство е част от независима
консултантска и проектна организация в рамките на правителството (Independent
consultant and executor within the government ICTU) и работи за Министерството на
вътрешните работи и отношенията с кралството, за отделите „Информационно общество
и правителство (отворени данни)“ и „Демокрация и управление“ (план за отворено

Форум на заинтересованите страни на План за действие за отворено управление 2018-2020, Холандия,
https://www.open-overheid.nl/multi-stakeholder-forum/
118
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управление)119.
ICTU провежда обучения и предоставя я 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. С цел популяризиране на инициативи
в областта на отворените данни ICTU разработва карта, на която потребителите,
граждани и организации могат да проучват повече информация и да задават въпроси
(Фигура 20).

Фигура 20 Карта от инициативи по теми на Отворено правителство на Холандия

Повече от сто холандски общини публикуват данни на портала на Отворения съвет (Open
Council Data), включително всички документи на общинския съвет - решения, дневен ред,
предложения, изменения и политически документи - лесно и колективно достъпни120.
Данните са достъпни за повторно използване в мобилни приложения. Създава се първото
приложение, което използва данните, WhereGovernment. Ползите от Open Council Data са
за всички заинтересовани страни, като укрепване на местната демокрация. Гражданите,
предприемачите, журналистите, държавните служители, журналистите, учените и всички
други заинтересовани страни могат да използват данните на Отворения съвет, за да
проверяват лесно, какво се случва в общините по определена тема - Селски, регионални,
общински или дори квартални.
Open Overheid, https://www.open-overheid.nl/contact/
Open Council Data of more than 100 Dutch municipalities reused in app WhereGovernment, 2018,
https://blog.okfn.org/2018/03/07/open-council-data-of-more-than-100-dutch-municipalities-reused-in-appwheregovernment/
119
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През 2015 г. Фондация „Отворена държава“, заедно с Министерството на вътрешните
работи и петте 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.
Данните за местното управление могат да се използват повторно. Информацията на
съвета е публична, но е достъпна само за всяка община и често не е лесно да бъде намерена.
За 102 общини - включително Амстердам и Утрехт, но също и за по-малки общини като
Binnenmaas и Dongen, всички документи на съвета могат да бъдат намерени на уебсайта
на Отворения съвет. Тези документи са достъпни като отворени данни: стандартизирани
и повторно използвани. Например, дизайнери на приложения, уебсайтове, медии и други
страни могат да използват и публикуват информацията бързо и лесно.
За да проучи възможностите на данните на Отворения съвет, VNG Realisatie организира
конкурс през 2017 г., за да разработи най-доброто приложение App Challenge Open Council
Information. Първата награда получава webapp WaarOverheid на Qollap, който поставя
информацията на Съвета на картата въз основа на интелигентни алгоритми. Това
позволява на жителите да видят, какво става в техния или различен квартал.
WaarGovernment може да се използва от всички (waaroverheid.nl).
2.3.6.3. Подпомагащи звена
В плана за Партньорство за Отворено управление на Холандия (2016-2017) се посочва, че
„разработването на активна и структурирана политика по отношение на отворените
данни се счита, че не е необходимо, нито желателно цялата информация да бъде
оповестена публично“. Въпреки това е много важно да се направи ясно разграничение на
информацията, която се оповестява публично и която не ”(Open Government Citizen Panel,
2015). Тъй като все повече държавни органи поставят своите данни в публичното
пространство, е необходимо да се създаде подходяща структура за базите данни и да се
определят изискванията, на които те трябва да отговарят. Настоящият план за действие
се основава на тези успехи, като същевременно започва проучване на по-нататъшните
възможности за използване на отворени данни за справяне с обществените
предизвикателства. В този план за действие акцентът се поставя върху активното
публикуване на по-голям обем от правителствени данни и информация и върху
насърчаването на открито отношение сред служителите в публичния сектор. Планът
изследва, как отворените данни могат да помогнат за решаване на настоящите
обществени предизвикателства. Той се занимава с насърчаване на отвореното управление
на национално и местно равнище. Последното се разглежда като особено важно, тъй като
местната власт „общината“ е най-близо до гражданите.
Много холандски мобилни приложения използват Open Data в своята услуга, например
да предупреждават, когато вали, или да помогнат за поръчка на храна. Тези приложения
могат да бъдат много популярни, без потребителите действително да знаят, че те са
(частично) базирани на отворени данни.
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С цел да стимулира използването на отворени данни за нови и иновативни приложения,
Холандското правителство стартира награда Stuiveling Open Data Award (Soda), за да
направи повторното използване на отворените данни по-видимо за обществеността121.
Soda търси всички форми на повторно използване на отворени данни, както от
публичния, така и от частния сектор, при условие че се използват отворени данни от
Холандски публичен орган. Конкурсът е отворен за всички, които имат иновативно
приложение или идея как да използват наличните данни, съществуващ или работен
прототип. Победителят получава наградата 20 000 евро инвестиция в тяхното
приложение, трофей и популярност.
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., за да се гарантира, че
Холандия напредва към постигане на своите амбиции и действия, като последващ отговор
на Амстердамския призив за действие относно отворената наука, публикуван през април
2016 г. амбициите 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 възнагради изследователите.
През 2018 г. Холандия разработва план за Отворена наука122.
Фактът, че един на всеки десет граждани вече е изтеглил приложение за Амстердам,
показва, че има пазар за местна информация. Безплатни приложения с местни новини или
информация за културни дейности са най-популярните. Приложенията, базирани на
отворените данни на общината, не са много добре познати на обществеността.
Познаването на марката на две мобилни приложения базирани на отворени данни
(Omgevingsalert и ParkShark) е само 2%. Приложенията, базирани на Open Data, допринасят
за икономиката на Амстердам по различни начини. Стимулиране на икономиката чрез нов
бизнес. Приложенията предлагат информация, свързана с местоположението на
потребителя: къде може да паркира колата си по-евтино, как е изглеждало мястото в
миналото, какви разрешения са издадени и къде в квартала е паркирал. Приложенията
подобряват достъпността на града: четири от осемте приложения са за транспорт.
Отворените данни не само информират потребителите, но и променя поведението им. В
близко бъдеще тези видове приложения ще съдържат повече информация в реално време,
например за задръствания или открити паркинги и ще подобрят още повече достъпа до
града. Приложения са част от градската промоция: шест от осемте приложения предоставят
интересни факти за Амстердам, които са интересни и приканващи за туристи и други
посетители.

121

Open data award, http://www.opendata-award.nl/

The Netherlands’ Plan on Open Science (2018),
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/open_science_monitor_case_study_-_npos.pdf
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2.3.7.

Извод

Иновациите или икономически възможности, свързани сотворените данни в Холандия се
развиват много активно, независимо, че страната не се подрежда сред първите държави в
класациите на ЕС и международните класации в областта на отворените данни. Сред найвидимите резултати от отворените данни е практическото им използване за разработване
на мобилни приложения123.
В резултат на проведеното проучване и идентифицирани източници в областта на
инициативата за отворени данни в Холандия, могат да се посочат редица добри практики,
които се препоръчва да се приложат в България. А именно, прилагането на добрите
практики може да стимулира развитието на иновациите, по-високите икономически ползи,
активното участие на заинтересованите страни в процесите на правене и прилагане на
политики. В обобщение може да се посочи, че с водещо значение са:

 Инвентаризацията на данни като начин да се съпоставят всички налични данни в
организациите и проучване, кои данни са подходящи за публикуване като отворени
данни.

 Провеждане на инициативи с активното участие на гражданите и заинтересованите
страни (по пример на Фондация „Отворена държава“) при разработването на
множество проекти базирани на отворени данни.

 Организиране на състезания (хакатони) базирани на отворени данни, класации, др.
 Ежедневната актуализация на портала за отворени данни, чрез процеси на
събиране, актуализации на API и индивидуални потребители.


Развитието на отворените данни на ниво община и град. Добра практика в
Холандия е 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.

 Добра практика в Холандия са дейностите на Министерството на финансите, което
договаря план с всички други министерства и ведомства във връзка с публикуването
на финансова информация на ниво централно правителство.

123

Bicknese, L., van der Oord, M. Make your statistics work, The first results with Open Data in Amsterdam,
https://www.statistics.gov.hk/wsc/STS078-P4-S.pdf
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ЧАСТ 3: Предизвикателства и задачи пред българската
администрация и решения за развитието на отворените
данни в България
3.1.

Предизвикателства и проблеми пред администрацията, в областта на
отворените данни и прозрачността

Инициативата за отворени данни в България има за цел институциите да предоставят
публична информация в отворен машинночетим формат, позволяващ нейната повторна
употреба (CSV, RDF, XML, JSON и др.), заедно със съответните метаданни. Порталът за
отворени данни на България124 е създаден през 2014 г. Той е единна, централна, публична
уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването и управлението
на информация за повторно използване в отворен, машинно-четим формат заедно със
съответните метаданни. Порталът е изграден по начин, който позволява цялостното
извличане на публикуваната. 119 набора от данни са публикувани до края на 2015 година,
през Февруари 2019 г. са 8496 намерени резултата, през Април 2019 са 9285.

Фигура 21 Портал за отворени данни на България, Април 2019 г.

Органът, който разработва политиката и координира осъществяването на инициативата
за отворени данни в обществения сектор е Съветът за административната реформа.
Въвеждането на отворените данни е предвидено в следните национални стратегически
документи:
124

Портал за отворени данни на България, http://opendata.government.bg)
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Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020 г. и пътната карта
към нея;



Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за
периода 2014-2018 г.;



Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на
стратегията „Европа 2020“;



Втори план за действие на Република България по инициативата “Партньорство за
открито управление”.

Третият национален план за действие на Република България в рамките на инициативата
„Партньорство за открито управление“ (1 юли 2016 – 30 юни 2018 г.) е приет с Решение №
570 на Министерския съвет от 11 юли 2016 г. Дирекция „Модернизация на
администрацията“, в администрацията на Министерския съвет извършва на оперативно
ниво координацията и докладването за изпълнението на мерките от плана125.
С РМС № 54 от 01.02.2019 г., на основание чл. 15б, ал. 3 от Закона за достъп до обществена
информация, беше одобрен Списъкът с нови 60 набори от данни от 19 администрации,
които да бъдат публикувани на Портала за отворени данни до 31 март 2019 г., въз основа
на подадени предложения от организациите през 2018 г. С решението беше одобрен и
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.
Независимо от проведените инициативи в България, напредъкът по отношение на
инициативите за отворени данни е слаб. Това се портърждава и от международните
класации в тази област.
В резултат на проведеното проучване и анализирани източници, могат да се посочат
следните предизвикателства и проблеми пред администрацията в областта на отворените
данни и прозрачността в България:
Първо: Регламентиране на дейностите
Липса на формализиране на дейностите и нормативни инструменти със стратегически
характер: стратегия, наръчник, пътна карта. Има необходимост от създаване на отговорна
институция и/или орган „Съвет за отворени данни“, която да провежда активни
инициативи и да носи отговорност за напредъка и видимите резултати (проекти, участие,
иновации и др.), както и пропуски в областта на отворени данни в България, да провежда
на инициативи, да създава форуми и дейности с принос за активното гражданско участие
и заинтересованите страни.

Bulgaria Mid-Term Report 2016-2018 (Year 1), https://www.opengovpartnership.org/report/bulgaria-mid-termreport-2016-2018-year-1
125

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на
публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0112-C001, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

~ 75 ~

Второ: Информационни материали
Липсват информационни материали и обучителни ресурси за отворените данни и
начините за тяхното използване с практически, приложен и научно-изследователски
характер. Добри практики на подобни ресурси са идентифицирани при Ирландия и
Испания. Липсват източници свързани с експертни оценки и мнения по ключови въпроси
в областта. Предизвикателство пред администрацията е провеждането на практически
изследвания с висока стойност (дисертационни и постдисертационни разработки в
областта на отворените данни).
Трето: Обучения на работното място
Съществува необходимост от развитие на иновативни обучения на работното място за
усвояване на знания, развитие на умения и компетенции в областта на отворените данни
у заетите в публичната администрация. Липсват образователни и учебни материали на
български език, които да са в полза на образователните общности и да служат като
аналитичен инструментариум за постигането на устойчивост в практиките за отворени
данни в България в дългосрочен план.
Четвърто: Портал за отворени данни
Предизвикателство за решаване пред администрацията е и необходимостта от развитие
на портала за отворени данни на България, който да бъде обогатен с множество примери
за начините и технологиите, които могат да се използват от заинтересованите страни за
създаване на проекти базирани на отворени данни. Липсват ресурси в интерактивен
формат, които да ангажират потребителите с интересни дигитални примери, казуси,
резултати и проекти от ЕС, Европа и света в областта на отворените данни. Липсват
достатъчни, актуални и в реално време данни, които да се използват при провеждането
на предприемачески инициативи. Има необходимост от подобряване на форматите на
отворени данни и публикуването на данни в машинночетим формат, който да позволява
разработването на технологично базирани решения и проекти.
Пето: Публично-частни инициативи
Липса на публично-частни инициативи и партньорства, които да стимулират съвместни
проекти между администрациите, бизнеса и гражданите с използването на отворени
данни и с принос към по-високата прозрачност. Необходимост от 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. Има
необходимост от създаването и провеждането на форуми с цел участие и принос на
гражданите в решаването на проблеми базирани на отворените данни по примера на
добрите практики.
www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG05SFOP001-2.009-0112 „Подобряване и граждански мониторинг на прозрачността на
публичната информация и предоставянето на отворени данни - гаранция за повишено гражданско участие в процесите на
формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ДБФП № BG05SFOP001-2.009-0112-C001, финансиран по
Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ,,Институт за добро управление“ и при никакви обстоятелства не
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.

~ 76 ~

Шесто: Предприемачество и иновации базирани на отворени данни
Необходимост от създаване на механизми за поощряване на младите хора за участие в
предприемачески иновативни инициативи и проекти с използването на отворени данни
от портала за отворени на България, по примера на добрите практики. 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. Необходимост от създаването на многообразие
от модели за мотивиране (чрез състезания, награди, медийно отразяване, обществено
признание, класации др.) на ученици, студенти и младежи да участват в проекти свързани
с отворените данни.
Седмо: Интелигентни градове
Слабо или нулево развитие на портали за отворени данни за общините и градовете в
страната. Необходимост от създаване на инструментариум за развитието на модели на
Интелигентни градове в България и поощряване на администрациите за активно участие
и създаването на проекти, регистри, портали за отворени данни, експертни групи на
местно ниво. Необходимост от организиране и активизиране на доброволчески
общности, които да допринасят за по-високата прозрачност и използването на отворените
данни по примера на идентифицираните добрите практики в ЕС.
Има необходимост от създаване на повече национални инициативи насочени към
включването на всички социални групи и прагматичен подход за използване на
отворените данни в проекти носещи икономическа, социална и екологична стойност и
устойчивост за България.

3.2.

Предложения за развитието на отворените данни в България

3.2.1. Усъвършенстване на портала за отворени данни на България
Въпреки, че порталът за отворени данни на България се развива значително от
създаването му през 2014 г. все още има редица възможности за усъвършенстването му.

126



Създаване на интерактивен терминологичен речник.



Разработване на версия на английски език.



Разработване на информационни видео материали и ресурси в интерактивен вид
достъпни (адаптирани към аудиторията), например уроци „Как да използвам
отворените данни?“126.



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



Създаване на сектор с актуализации и обновяване на регистрите на публикуваните

European Data Portal, eLearning, https://www.europeandataportal.eu/elearning/en/#/id/co-01
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отворени данни.



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.

3.2.2. Иновации базирани на отворени данни
Активното развитие на иновации и проекти базирани на отворени данни и технологии
(мобилни услуги и приложения, краусорсинг, др. Фигура 22), както и предприемачеството
са от съществено значение за постигането на по-високи резултати от използването на
отворените данни в България. Те имат водеща роля за създаването на иновативни услуги и
приложения, които да са в полза за Публичната администрация, бизнеса, НПО и
гражданите.

Фигура 22 API - Отворени данни

Подобни добри практики в света, насочени към създаване на нови услуги127, показват, че
през последните години броят на стартъп компаниите, които създават иновации изцяло
базирани на отворени данни се увеличава драстично. Примери, които могат да се
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Open Data Startups, https://angel.co/open-data-3
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прилагат в България са проекти като:



Illustreet (https://illustreets.com/) е уеб приложение полезно при търсенето на
закупуване или наемане на имот навсякъде в Англия, Великобритания. illustreets
използва данни за престъпността, образованието, транспорта, околната среда и
данните от преброяването чрез интерактивна карта за търсене, която помага да се
сравняват местоположението в движение. Потребителите могат да филтрират
кварталите по редица критерии.



Human Dx (https://www.humandx.org/) е световна инициатива в областта на
съществуващите отворени практики в здравеопазването, която се стреми да събира
здравни данни от множество източници. Тя е създадена и ръководена от световната
медицинска общност, за изграждане на отворена система, която картографира
стъпките, за да помогне на всеки пациент. Използвайки системата Human Dx,
медицинските специалисти и обучаемите могат да си сътрудничат по всеки казус,
въпрос или друга медицинска тема.



С използването на собствени набори от данни (CSV или Excel) или с интегрирането на
данни от локалния портал с отворени данни, всеки потребител на услугата Loveland
(https://sitecontrol.us/) без опит с ГИС може да направи карти на парцели. Услугата
дава предварително заредени повече от 143 милиона парцела, покриващи повече от
60% от Съединените щати с информация за собствеността и основната оценка, и
позволява да добавят и заявяват данни с едно натискане на бутон. Данните може да се
експортират като електронна таблица, формат, който “помни” формата и
положението на географските данни (shapefile) или KML файлов формат, използван
за показване на географски данни в браузър на Земята като Google Земя (Keyhole
Markup Language).



Мобилната платформа на APPCityLife (https://www.appcitylife.com/) е базирана на
отворени данни, за да създава достъпни граждански приложения за градовете и
хората, които живеят там, спестявайки на градовете разходи, като същевременно
осигурява по-добра информация за потребителите, по-бърза, по-лесна и по-малко
разочароваща. Сървър за мобилни купони позволява на фирмите да доставят
специални оферти на местните хора, а приходите се споделят с граждани партньори.
Функционалността за спонсорство на училища и НПО, не само финансира
разработването на приложението, но генерира и приходи.



OpenData Nation128 съчетава публични записи и експертни познания за индустрията,
за да предвиди най-големите рискове в живота. Технология „Hopper“ е базирана на
облачни технологии, интелигентен град, машинното самообучение и корпоративна
платформа, която разкрива индикатори за риск и предоставя базирани на бизнес
интелигентно информация, която помага на мениджърите в областта на риска и
публичните агенции да планират и дават приоритет по отношение на безопасността.
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OpenData Nation https://www.urban-x.com/company/open-data-nation/
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В реално време, Хопър предсказва кога и къде има застрашаващи живота катастрофи
и катастрофални наранявания на работното място са най-вероятни.

Фигура 23 Разработване на мобилни приложения с използване на Отворени данни

Проучването показа, че сред широко използваните източници на отворени данни за
разработване на услуги и мобилни приложения са не само националните портали за
отворени данни, но също и:
 FiveThirtyEight - https://data.fivethirtyeight.com/


EU Open Data Portal - http://data.europa.eu/euodp/en/data/



Google Public Data Explorer - https://www.google.com/publicdata/directory



WHO’s Open Data repository - https://www.who.int/gho/database/en/



World Bank Open Data - https://data.worldbank.org/



AWS resources - https://registry.opendata.aws/



Dbpedia - https://wiki.dbpedia.org/

3.2.3. Образователни инициативи
Създаването и провеждането на образователни инициативи за публичната
администрация, образованието, бизнеса и гражданите ще допринесе за по-високата
информираност относно ползите от използването на отворени данни. То ще повлияе върху
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усвояването на знания за практическото използване на отворените данни и особено за
осъзнаването на необходимостта от гражданското участие в процесите на вземане на
решения и постигането на прозрачност в управлението.
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 обучения и еОбучения по примера на най-добрите практики в ЕС129.
Важно значение в посока на ефективното и ефикасно използване на отворените данни е и
познаването на технологии, които могат да се прилагат. Такива примери са:






Scraty (https://scrapy.org/)
Videlibri (http://www.videlibri.de/xidel.html).
Софтуерни инструменти, които могат директно да експортират данни в CSV формат.
Софтуерни инструменти като FME Server9 (http://www.safe.com/fme/fme-server/)
Talend10 (https://www.talend.com/), които могат да се използват за експортиране на
резултати от заявки за SQL база данни като CSV.

3.2.4. Формализиране на стратегическото развитие на отворените данни в
България
Дългосрочното и устойчиво развитие на инициативата за отворени данни в България
изисква формализиране на дейностите и правилата, както и определяне на отговорните
институции и хора. За постигане на положителни, прагматични резултати следва да се:


Създаде „Съвет за управление на отворените данни в България“;



Разработи „Стратегия за развитие на отворените данни на България“ с ясно
измерими цели и числови индикатори за прогрес;



Създаде ефективен и ефикасен контролен механизъм за отстраняване на лоши
практики;



Разработи „Пътна карта“ с правила и регламенти за прилагането на най-добри
практики;



Разработи „Наръчник“ за инициативата отворени данни в България.

3.2.5. Стратегическо развитие на Интелигентни градове
Развитието на Умния град и отворените данни на ниво община и град има важно значение
по отношение на активното участие на гражданите и прозрачността на провежданите
политики и дейности. Например достъпът до документи на общинския съвет - решения,
дневен ред, предложения, изменения и политически документи, може да окаже
European data portal, Training Module Overview - Introduction to Open Government Data,
https://www.europeandataportal.eu/en/resources/more-training-materials
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положителен ефект в посока на по-високо доверие на гражданите у местното управление.
Умният град (Smart city) е инициатива, която трябва да насърчава иновациите от страна на
обществеността и да се опитва да стимулира в най-голяма степен работата с хората и
организациите в града. Чрез разработване на инициативи с цел стратегическо развитие на
Интелигентни градове в България могат да се създават многобройни възможности за
публично - частно партньорство и сътрудничество.
Добрите практики (Испания, Ирландия и Холандия) показват, че една от най-големите
потенциални ползи за управлението на града е възможността гражданите да събират данни
и да стават част от веригата на доставки за информацията, която се изисква подобряване
на управленските процеси в града. Това събиране на данни може да бъде ръчно,
използвайки специфични приложения, или автоматично, от сензори, които членовете на
обществеността сами могат да носят. Това е област, предлагаща безкрайни възможности за
съвместна работа, тъй като има все повече устройства, способни да записват и обработват
такива данни:


сензори, монтирани в жилища, които измерват екологичните характеристики и
промените във времето (например използват Arduino, платформа с отворен код за
производство на електрически вериги);



сензори, които са включени в аксесоари, които могат да се носят (гривни, часовници,
пръстени, дрехи с вградени сензори или каквото и да е друго, което следи
активността или жизнените показатели и се носи върху тялото);



използване на сензори, вградени в смартфони (жироскопи, GPS приемници,
температура, атмосферно налягане и др.).

Масовото събиране на подробни данни от гражданите може да предложи на публичните
органи голямо количество висококачествена и надеждна информация за навиците и
поведението на населението, което има голяма стойност и значение за високо ефективни
решения. Обработката на тези данни, съчетана с информация от обществените органи,
може да даде възможност за проучвания и навици въз основа на обработка и анализ на тези
големи обеми информация известни като големи данни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обменът на данни е ключов фактор за растежа, заетостта и конкурентоспособността за
Европа, както и за единния цифров пазар, планиран от Европейския съюз130. Повторното
използване на данни може да спести разходи, време и живот“. На основата на изложеното
в Част 1 проучване в на международни класации, , които оценяват и класират държавите в
света и ЕС по отношение на различни критерии и индикатори в развитието на инициативи
свързани с добри практики в областта на Отворените данни са определени държавите
обект на проучване в настоящото изследване на „Добри практики и иновативни решения в
развитието на отворени данни в ЕС“, а именно Испания, Ирландия и Холандия.
Проучването обхвана следните актуални информационни източници:
a. Приемането на законодателната рамка свързана с отворените данни, т.е. Директива
2013/37 / ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение
на Директива 2003/98 / ЕО относно повторната употреба на Информацията в
Обществения Сектор (ИОС);
b. Порталът за отворени данни на Европейския съюз
c. Платформата Open Data Monitor на ЕС
d. Описът на Отворени данни на Open Data Watch
e. Наличието на множества отворени данни на порталите за отворени данни
f. Барометърът за отворени данни
g. Глобалният Индекс за Отворени Данни
Проучено е и развитието на Отворените данни в България. Държавите провеждат
различни инициативи с цел развитие на Отворените данни в света, Европа и ЕС.
Проведеното изследване Част 2 показа, че въпреки, че някои държави стартират по-късно
дейности по въвеждането на Отворените данни, те все пак имат по-бърз темп на развитие
спрямо други. Международните класации показаха също, че целенасочената политика по
въвеждането на регламенти и законодателни правила, както и по-високата активност на
различни по-характер дейности с включването на гражданското общество имат голям
принос за по-добрите резултати и подреждането на страните сред първите места и найвече за по-висока прозрачност и доверие у гражданите и обществото.
Предложенията за въвеждане от администрацията в България на база на
идентифицираните при проучването добри практики и иновативни решения, които да
улеснят участието на гражданите в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг
на политики и законодателство, могат да се обособят в конкретни задачи в следните насоки:
1) Подобряване на Портала за отворени данни;
2) Създаване и развитие на дейности насочени към про-активни инициативи свързани с
Huyer, E., Cecconi, G. (2019) Analytical Report 12: Business-to-Government Data Sharing, Capgemini Invent,
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_12_business_government_data_sharing.p
df
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иновациите базирани на отворени данни и технологии (мобилни услуги и
приложения, платформи, състезания, краусорсинг кампании, др.), както и
предприемачество базирано на отворени данни;
3) Провеждане на образователни инициативи (обучения, работилници, игри, др.) за
публичната администрация, образованието, бизнеса и гражданите;
4) Формализиране на стратегическото развитие на отворените данни в България;
5) Разработване на инициативи с цел стратегическо развитие на Интелигентни градове
в България.
Проведеното проучване показа, че постигането на положителни резултати и устойчиви
тенденции на растеж в областта на отворените данни при добрите практики Испания,
Ирландия, Холандия е резултат от прилагането на ефективни стратегически дейности,
разработването на прагматично насочени проекти, които носят ползи за обществото и
икономиката, силно сътрудничество на всички нива на управление, както на национално,
регионално, но и на местно ниво, прилагане на устойчиви механизми за прозрачност и
доверие.
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