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Приложение към т. 1 

 
 

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни през 

2020 г. 
 

 

№ по 
ред 

Описание на данните:  Отговорна институция: 
Краен срок за 
публикуване: 

Система на Министерския съвет 

1.  Административен регистър Администрация на Министерския съвет до 30.11.2020 г. 

2.  
Регистър с постъпили сигнали за деца в риск от Национална 
телефонна линия за деца 

Държавна агенция за закрила на детето до 30.11.2020 г. 

3.  
Регистър за сделките на дружества и обособени части,  подлежащи 
на следприватизационен контрол 

Агенция за публичните предприятия и 
контрол 

до 30.11.2020 г. 

Общински администрации 

4.   
Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени 
от кмета на общината 

Общински администрации  до 30.11.2020 г. 

Система на Министерството на вътрешните работи 

5.  
Обобщени справки за общия брой на водачите на МПС, наложените 
им наказания и приложените принудителни административни мерки 
по общини и/или области/ ОДМВР 

Министерство на вътрешните работи до 30.11.2020 г. 

6.  

Обобщени справки за първоначално регистрирани ППС през 
изминал едномесечен период за: брой регистрирани ППС за период, 
разделени на нови, употребявани и други, по марка, модел и 
категория 

Министерство на вътрешните работи до 30.11.2020 г. 
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№ по 
ред 

Описание на данните:  Отговорна институция: 
Краен срок за 
публикуване: 

Система на Министерството на околната среда и водите 

7.  
Регистър на разрешителните за водовземане от язовирите по 
приложение № 1 към ЗВ 

Министерство на околната среда и 
водите 

до 30.11.2020 г. 

8.  
Регистър на разрешителните за отвеждане на замърсители в 
подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите 

Министерство на околната среда и 
водите 

до 30.11.2020 г. 

9.   
Регистър с  данни за извършване на процедури по екологична 
оценка 

Министерство на околната среда и 
водите 

до 30.11.2020 г. 

10.  
Регистър за предоставените концесии за води - изключителна 
държавна собственост 

Министерство на околната среда и 
водите 

до 30.11.2020 г. 

11.  
Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за 
извършване на дейности с отпадъци 

Изпълнителна агенция по околна среда 
до 30.11.2020 г. 

12.  Информационната система за мониторинг на водите Изпълнителна агенция по околна среда до 30.11.2020 г. 

13.  
Националната система за радиологичен мониторинг на околната 
среда 

Изпълнителна агенция по околна среда до 30.11.2020 г. 

Система на Министерството на здравеопазването 

14.   
Регистър на утвърдените цени на лекарствените продукти по чл. 
261а, ал. 1 от ЗЛПХМ 

Национален съвет по цени и 
реимбурсиране на лекарствените 
продукти 

до 30.11.2020 г. 

15.   
Регистър на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти 
по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ 

Национален съвет по цени и 
реимбурсиране на лекарствените 
продукти 

до 30.11.2020 г. 

Система на Министерството на земеделието и храните 

16.  
Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените 

характеристики на млечните продукти по БДС 

Министерство на земеделието, храните 

и горите 

до 30.11.2020 г. 

17.  
Регистър на издадените разрешения за пускане на генетично 

модифицирани организми на пазара 

Министерство на земеделието, храните 

и горите 

до 30.11.2020 г. 
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№ по 
ред 

Описание на данните:  Отговорна институция: 
Краен срок за 
публикуване: 

18.  

Регистър на информацията за генетичната модификация с цел 

облекчаване на контрола и наблюдението след пускане на пазара на 

ГМО като продукт или съставка на продукт на пазара 

Министерство на земеделието, храните 

и горите 

до 30.11.2020 г. 

19.  Регистър на имотите с променено предназначение Областни дирекции Земеделие до 30.11.2020 г. 

20.  Регистър на договорите за аренда и наем Областни дирекции Земеделие до 30.11.2020 г. 

Система на Министерството на енергетиката 

21.   
Единен регистър и кадастър (специализирана карта) на 
разрешенията за търсене и проучване и за проучване на подземни 
богатства по общини 

Министерство на енергетиката до 30.11.2020 г. 

Система на Министерството на туризма 

22.  Регистър на регистрираните туроператори и туристически агенти Министерство на туризма до 30.11.2020 г. 

Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

23.  
Публичен регистър на влезлите в сила заповеди за премахване на 
незаконни строежи 

Дирекцията за национален строителен 
контрол, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството 

до 30.11.2020 г. 

24.  
Регистър на границите на административно-териториалните и 
териториалните единици 

Агенция по геодезия, картография и 
кадастър 

до 30.11.2020 г. 

Независими структури 

25.  
Единен класификатор на административно-териториалните и 
териториалните единици /ЕКАТТЕ/ 

Национален статистически институт до 30.11.2020 г. 

26.  Регистър за брой абонати съгласно чл. 33, ал. 2, т. 6 от ЗЕС Комисия за регулиране на съобщенията до 30.11.2020 г. 

27.  Публичен регистър за инвестиционните посредници Комисия за финансов надзор до 30.11.2020 г. 

28.  Публичен регистър за колективните инвестиционни схеми Комисия за финансов надзор до 30.11.2020 г. 
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№ по 
ред 

Описание на данните:  Отговорна институция: 
Краен срок за 
публикуване: 

29.  
Публичен регистър за дружествата за допълнително социално 
осигуряване, управляваните от тях фондове и професионални схеми 

Комисия за финансов надзор 
до 30.11.2020 г. 

30.  
Регистър на лицензираните пенсионноосигурителни дружества, на 
управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно 
осигуряване и на професионалните схеми 

Комисия за финансов надзор 
до 30.11.2020 г. 

 


