ОБЛАСТ "ОТВОРЕНИ ДАННИ"
МЯРКА

ИНСТИТУЦИЯ /ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Внедряване на информационна система за предоставяне на
обществеността на информация за качеството на атмосферния въздух
(КАВ) в реално време

Министерство на околната среда и водите, за отговорна
институция са посочили – Изпълнителна агенция по околна
среда

2. Директива относно повторната употреба на информацията в
обществения сектор, с цел осигуряване на минимално равнище на
хармонизация на правилата за повторна употреба в държавите членки.

Министерство на транспорта, информационните
технологии и транспорта

3. Публикуване на информация за планирани обществени поръчки и
сключени рамкови споразумения и договори на Централния орган за
покупки (ЦОП) и на МФ в Портала за отворени данни – необходимост от
актуализиране на информацията за бъдещи периоди

Министерство на финансите, дирекция ЦВОП

4. Продължаване на публикуването на обществено-значима информация
от регистрите на МОН в отворен, машинно-четим формат.
5. Актуализиране на Наредбата за стандартните условия за повторно
използване на информацията от обществения сектор и за нейното
публикуване в отворен формат на Портала за отворени данни (до 7
месеца);
6. Създаване на Методически указания за структурата и съдържанието на
наборите от данни за публикуването на портала за отворени данни (до 7
месеца);
7. Организиране и провеждане на обучения:
• за работа с Портала за отворени данни (до 31.12.2018 г.);
• за промените в ЗДОИ - за всички служители от звената, отговарящи по
ЗДОИ в администрацията;
• Разработване на указания за публикуване на данни в отворен формат;

Министерство на образованието и науката

Държавна агенция "Електронно управление"

8. Да стане публична и достъпна информацията от документи с изтекъл
срок на класификация на секретността. Предложението е процесът да
започне с МВР и МО;
9.Регулярно изследване на потребителската удовлетвореност от
предоставяне на съдебни услуги в органите на съдебната власт с участието
на изпълнителна власт, ВСС и НПО;
10. Публикуване на всички решения на КПУКИ при спазване на Закона за
личните данни.;
11. Създаване на регистър на всички независими контролни, надзорни и
регулаторни органи, които се избират от Народното събрание с пълна
информация за тяхната структура, правомощия, контакти, мандат и др.
12.Публикуване в отворен формат на публичната част от регистъра на
музеите;
С цел осигуряване на достъпност и ползуваемост на услугите от граждани
и бизнес има необходимост от:
13. изграждане и усъвършенстване на електронни регистри, свързани с
движимото културно наследство (пр. електронен регистър на музеите);
14. изграждане и развитие на специализирани информационни системи и
електронни регистри (пр. регистър на обществените библиотеки);
15. изграждане на единен портал е-Култура;
16. усъвършенстване на системата за управление на авторските права

Български институт за правни инициативи

Министерство на културата

