
   

 

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат 

№ Описание на данните:  Отговорна институция: 

Система на Министерския съвет  

1.  Административен регистър Администрация на Министерския съвет  

2.  Национален концесионен регистър Администрация на Министерския съвет 

3.  Информационна система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България (ИСУН) 

Администрация на Министерския съвет 

4.  Списък на организациите на българи в чужбина Държавна агенция за българите в чужбина 

5.  Статистически класификации Национален статистически институт 

6.  Демографска статистика Национален статистически институт 

7.  Бизнес статистика Национален статистически институт 

8.  ЕКАТТЕ Национален статистически институт 

Система на Министерството на вътрешните работи 

9.  Статистически данни за пътно-транспортни произшествия, включително за град 
София  

Министерство на вътрешните работи 

10.  Обобщена статистическа информация за броя на първоначално 
регистрираните и водени на отчет превозни средства  

Министерство на вътрешните работи 

11.  Статистически данни на престъпността (регионална и градска) Министерство на вътрешните работи 

Система на Министерството на здравеопазването 

12.  Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите, ДМСГД, 
ЦСМП, ЦТХ в Република България 

Министерство на здравеопазването 

13.  Регистър на дрогериите Министерство на здравеопазването 

14.  Регистър на аптеките  Министерство на здравеопазването 

15.  Национален регистър на Български фармацевтичен съюз  Министерство на здравеопазването 

16.  Регистър на Български лекарски съюз  Министерство на здравеопазването 

17.  Регистър на Български зъболекарски съюз Министерство на здравеопазването 



   

№ Описание на данните:  Отговорна институция: 

18.  Регистър на издадените от МЗ сертификати за минерална вода  Министерство на здравеопазването 

19.  Регистър на биоцидните препарати, за които е издадено разрешение за 
пускане на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и препарати  
 

Министерство на здравеопазването  
 

20.  Регистър на службите по трудова медицина, съгласно чл. 25г, ал. 6 от Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд  

Министерство на здравеопазването 

21.  Справка за епидемичната обстановка в страната Министерство на здравеопазването 

22.  Информационна система за ражданията  Министерство на здравеопазването 

23.  Статистика от националния регистър по инвазивна кардиология Министерство на здравеопазването 

24.  Национален регистър на обектите за бутилиране на натурални минерални, 
изворни и трапезни води  

Министерство на здравеопазването 

25.  Национален регистър на обектите за производство и търговия с храни, съгласно 
чл.14, ал. 3 от Закона за храните  

Министерство на здравеопазването 

26.  Регионален регистър на обектите с обществено предназначение  Регионални здравни инспекции  

27.  Регистри за лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи 
 

Регионални здравни инспекции  

Система на Министерството на земеделието и храните  

28.  Регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски 
продукти и храни, произведени по биологичен начин 

Министерство на земеделието и храните  

29.  Национален регистър на обектите за обществено хранене и търговия на дребно 
с храни 

Българска агенция по безопасност на храните  

30.  Публичен регистър на търговците с животни Българска агенция по безопасност на храните 

31.  Публичен регистър с издадени разрешителни за сеч Изпълнителна агенция по горите  

32.  Регистър за изплатени земеделски субсидии Държавен фонд „Земеделие“ 

Система на Министерството на икономиката  

33.  Седмични бюлетини на Държавната комисия по стоковите борси и тържища и 
данни от информационната система на  ДКСБТ 

Министерство на икономиката и Държавна комисия по 
стоковите борси и тържищата 

34.  Списък на външни експерти Агенция по обществени поръчки 

35.  Списък на възложителите по Закона за обществените поръчки Агенция по обществени поръчки 

36.  Списък на възложители с финансови провинения при обществени поръчки Агенция по обществени поръчки 



   

№ Описание на данните:  Отговорна институция: 

37.  Списък на изпълнители на поръчки по Закона за обществените поръчки Агенция по обществени поръчки 

38.  Регистър на обществените поръчки Агенция за обществени поръчки 
 

39.  Регистър бензиностанции и газостанции Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и 
НАП 

40.  Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на изделия и 
технологии с двойна употреба 

Министерство на икономиката  

41.  Публичен регистър на лицата, регистрирани за брокерска дейност с изделия и 
технологии с двойна употреба  

Министерство на икономиката 

42.  Публична база данни на кандидатите за участие в международни процедури 
на НАТО  

Министерство на икономиката 

Система на Министерството на културата 

43.  Регистър на обществени библиотеки Министерство на културата 

44.  Регистър на музеи и културни обекти Министерство на културата 

45.  Национален регистър на недвижимите културни ценности Министерство на културата 

46.  Информационен регистър на културните организации и институти  Министерство на културата 

47.  Регистър на организациите, подпомагащи културата Министерство на културата 

48.  Публичен регистър на организациите за колективно управление на авторски и 
сродни на тях права 

Министерство на културата 

49.  Публичен регистър на наименованията на артистичните групи  Министерство на културата 

50.  Публичен регистър на лицата, получили регистрация за извършване на дейност 
по възпроизвеждане на обекти на авторското право и сродните му права върху 
оптични дискове и други носители без запис    

Министерство на културата 

51.  Регистъра на лицата по чл. 165, ал. 1 от Закона за културното наследство  Министерство на културата 

52.  Регистър на експертите по чл. 96, ал. 4 от Закона за културното наследство  Министерство на културата 

53.  Регистър на народните читалища  Министерство на културата 

54.  Единен публичен регистър по чл. 19, ал.1  от Закона за филмовата индустрия  Министерство на културата 

Система на Министерството на образованието и науката 

55.  Списък на училища и детски градини Министерство на образованието и науката 

56.  Списък на българските училища в чужбина Министерство на образованието и науката 

57.  Рейтингова система на висшите училища в България  Министерство на образованието и науката 



   

№ Описание на данните:  Отговорна институция: 

58.  Резултати по училища от националното външно оценяване за  IV, VII и XII Министерство на образованието и науката 

59.  Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети Министерство на образованието и науката 

60.  Регистър на завършилите студенти Министерство на образованието и науката 

61.  Регистър на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно 
образование и придобита степен на професионална квалификация 

Министерство на образованието и науката 

62.  Регистър на издадените удостоверения за признато висше образование от 
чуждестранно висше училище и регистър на отказите  

Министерство на образованието и науката 

63.  Електронна база данни „Защитени дисертационни трудове и лица на 
академични длъжности“ 

Министерство на образованието и науката 

Система на Министерството на околната среда и водите 

64.  Ниво на замърсяване на атмосферния въздух Изпълнителна агенция по околна среда 

65.  Качество на водите  Изпълнителна агенция по околна среда 

66.  Степен на замърсяване на почвите  Изпълнителна агенция по околна среда 

67.  Шумови нива от промишлени източници и от летищата в София, Варна и Бургас  Изпълнителна агенция по околна среда 

Система на Министерството на правосъдието 

68.  Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел  Министерство на правосъдието  

69.  Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелността Министерство на правосъдието 

70.  Списък на медиаторите Министерство на правосъдието 

71.  Списък на синдиците Министерство на правосъдието 

72.  Имотен регистър Агенция по вписванията  

73.  Списък на вещите лица, ликвидаторите, контрольорите и проверители Агенция по вписванията 

74.  Регистър БУЛСТАТ Агенция по вписванията  

75.  Търговски регистър Агенция по вписванията 

Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството  

76.  Ежемесечни таблици на населението по постоянен и настоящ адрес ГД "Гражданска регистрация и административно 
обслужване" 

77.  Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална карта 
и регистри 

Агенция по геодезия, картография и кадастър 

78.  Информация за териториите с влезли в сила кадастрална карта и кадастрални 
регистри  

Агенция по геодезия, картография и кадастър 

79.  Регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра  Агенция по геодезия, картография и кадастър 



   

№ Описание на данните:  Отговорна институция: 

80.  Регистър на лицата и фирмите извършващи пътна помощ Агенция „Пътна инфраструктура“ 

81.  Данни от системата за автоматизирано събиране и анализ на данни за пътния 
трафик 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

82.  Регистър на новите договори за поддържане на РПМ до 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ 

83.  Бюлетин за пътната обстановка Агенция „Пътна инфраструктура“ 

84.  Списък на разпространителите на винетни стикери Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

85.  Списък на летища ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" 

86.  Сезонни разписания на полетите ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" 

87.  Статистика за авиопревозвачи ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация" 

88.  Регистър на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“  

89.  Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за 
периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните 
превозни средства 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

90.  Списък на определените и нотифицирани технически служби за одобряване 
типа на нови превозни средства (ПС) и индивидуално одобряване на нови ПС 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

91.  Републиканска транспортна схема  Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

92.  Регистър на учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на 
Карта за квалификация на водача 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

93.  Списък на фирмите, получили разрешение за организиране на курсове за 
обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по 
безопасността при превоза на опасни товари 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

94.  Регистър на психологичните лаборатории за психологическите изследвания на 
кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на 
водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии (Наредба № 36)  

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

95.  Регистър на учебните центрове за обучение на кандидати за придобиване на 
правоспособност за управление на МПС (Наредба № 37) 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

96.  Валидни международни лицензи за превоз на товари Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

97.  Валидни международни лицензи за превоз на пътници  Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

98.  Валидни вътрешни лицензи за превоз на товари Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

99.  Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътници Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 



   

№ Описание на данните:  Отговорна институция: 

100.  Бюра за обслужване на превозвачи Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

101.  Списък на превозвачите и лицата, извършващи обществен превоз или превоз 
за собствена сметка на пътници и товари 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

102.  Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за 
ограничаване на скоростта 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

103.  Списък на автогари Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" 

104.  Списък на ж.п. гари Национална Компания „Железопътна инфраструктура“ 

105.  Разписание на влакове „Холдинг БДЖ“ ЕАД  

106.  Пощенски кодове  Български пощи ЕАД 

Система на Министерството на труда и социалната политика 

107.  Свободни работни места, обявени в бюрата по труда Агенция по заетостта  

108.  Регистър на доставчиците на социални услуги  Агенция за социално подпомагане 

Система на Министерството на туризма 

109.  Консолидиран национален туристически регистър Министерство на туризма  

Система на Министерството на финансите 

110.  Централен регистър „Общински дълг“ Министерство на финансите 

111.  Регистър на регистрираните специализирани малки обекти за дестилиране и 
обекти за винопроизводство на малки винопроизводители 

Агенция „Митници“, МФ  

112.  Регистър на одобрените фискални устройства Национална агенция за приходите 

113.  Списък на регистрираните по ЗДДС лица Национална агенция за приходите 

114.  Публичен регистър на обменните бюра Национална агенция за приходите 

Други администрации 

115.  Публичен регистър на предприятията, уведомили комисията за намеренията си 
да осъществяват обществени електронни съобщения (чл.33, ал.1, т.1 от ЗЕС) 

Комисия по регулиране на съобщенията 

116.  Лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък НЗОК 

117.  Физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за 
предизборната кампания  

Сметна палата 

118.  Имената на дарителите по стойност на направените непарични дарения Сметна палата 

119.  Списъци по Закона за публичност на имуществото Сметна палата 

120.  Регистър на лица, заемащи висши държавни длъжности  Сметна палата 

 

http://tourism.egov.bg/registers/%28X%281%29S%285mgeazheibfwzu1xr5ppohfu%29%29/TORegister.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1&ctl00_MainContent_RadGridTouroperatorsChangePage=92

