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Доклад 
 

за напредъка по публикуването в отворен формат на 119 набора от данни съгласно 
Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Списък с набори от 

данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат 
 

Към 10 юли 2015 г. 31 администрации са публикували в отворен формат 78 набора 
от данни, 54 от които са съгласно Решение № 103 на Министерския съвет от 2015 г., а 
останалите 24 са по инициатива на самите администрации. 

Публикуваните набори от данни в отворен формат са както следва: 

I. Система на Министерския съвет 

1. Администрация на Министерския съвет: 
 Публичен модул на Информационната система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);  
 Национален концесионен регистър; 

2. Държавна агенция за българите в чужбина: 
 Регистър на организациите на българи по смисъла на Закона за 

българите, живеещи извън Република България; 
3. Национален статистически институт: 

 Статистически класификации; 
 Демографска статистика; 
 Бизнес статистика; 
 Единен класификатор на административно-териториалните и 

териториалните единици; 

II. Система на Министерството на вътрешните работи 

1. Министерство на вътрешните работи: 
 Обобщена статистическа информация за броя на първоначално 

регистрираните и водени на отчет превозни средства; 

III. Система на Министерството на здравеопазването 

1. Министерство на здравеопазването: 
 Регистър на издадените сертификати за минерална вода; 
 Регистър на службите по трудова медицина; 
 Национален регистър на обектите за бутилиране на натурални 

минерални, изворни и трапезни води по чл.14, ал.3 от Закона за храните; 
 Регистър на издадените балнеологични оценки за минерална вода; 

IV. Система на Министерството на земеделието и храните 

1. Изпълнителна агенция по горите: 
 Публичен регистър с издадени разрешителни за сеч; 

2. Държавен фонд „Земеделие“: 
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 Регистър за изплатени земеделски субсидии; 

V. Система на Министерството на икономиката 

1. Министерство на икономиката:  
 Публичен регистър на лицата, регистрирани за износ и трансфер на 

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

изделия и технологии с двойна употреба; 
 Публична база данни на кандидатите за участие в международни 

процедури на НАТО. 
2. Агенция по обществени поръчки:  

 Списък на външни експерти; 
 Списък на възложителите по Закона за обществените поръчки; 

3. Български институт по метрология; 
 Публични регистри на одобрените типове: 

1. Фискални устройства (ЕКАФП, ФПр и ФУВАС); 
2. Електронни системи с фискална памет (ЕСФП); 
3. Локални мрежи от ФУ и ИАСУТД; 

VI. Система на Министерството на културата 

1. Министерство на културата:  
 Информационен регистър на културните организации и институти; 

VII. Система на Министерството на образованието и науката 

1. Министерство на образованието и науката: 
 Списък на училищата и детските градини; 
 Резултати по училища от националното външно оценяване за  IV, VII и XII;  
 Резултати от държавните зрелостни изпити по училища и по предмети; 

VIII. Система на Министерството на околната среда и водите  

1. Изпълнителна агенция по околна среда: 
 Данни за нивото на замърсяване на атмосферния въздух;  
 Данни за качеството на водите; 

IX. Система на Министерството на правосъдието 

1. Министерство на правосъдието: 
 Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел; 
 Бюлетин за продажба на имущества от масата на несъстоятелността; 
 Списък на медиаторите; 
 Списък на синдиците; 

X. Система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

1. Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване": 
 Ежемесечни таблици на населението по постоянен и настоящ адрес; 

2. Агенция по геодезия, картография и кадастър; 
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 Регистър на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра; 
 Подробна информация относно етапите на производство на кадастрална 

карта и регистри; 
 Информация за териториите с влезли в сила кадастрална карта и 

кадастрални регистри;  

XI. Система на Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията 

1. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация": 
 Статистика за авиопревозвачите; 

2. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация": 
 Регистър на лицата, получили разрешение по реда на Наредба № H-32 за 

периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на 
пътните превозни средства; 

 Регистър на учебните центрове за обучение на кандидатите за 
придобиване на Карта за квалификация на водача; 

 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; 

 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) 

 Валидни международни лицензи за превоз на товари; 
 Валидни международни лицензи за превоз на пътници; 
 Валидни вътрешни лицензи за превоз на товари; 
 Валидни вътрешни лицензи за превоз на пътници; 
 Бюра за обслужване на превозвачи; 
 Списък на превозвачите и лицата, извършващи обществен превоз или 

превоз за собствена сметка на пътници и товари; 
 Списък на лицата, извършващи монтаж и настройка на устройства за 

ограничаване на скоростта; 
 Списък на автогарите; 

3. „Холдинг БДЖ“ ЕАД: 
 Разписание на влаковете; 

4. Български пощи ЕАД: 
 Пощенските кодове; 

XII. Система на Министерството на туризма 

1. Министерство на туризма:  
 Консолидиран национален туристически регистър;  

XIII. Система на Министерството на финансите 

1. Национална агенция за приходите: 
 Списък на регистрираните по ЗДДС лица; 
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 Публичен регистър на обменните бюра; 

XIV. Други администрации и организации 

1. Национална здравноосигурителна каса:  
 Лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък; 

2. Български фармацевтичен съюз: 
 Национален регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз; 

 
Съгласно графика за поетапното публикуване наборите от данни, които да се 

публикуват в отворен формат с краен срок месец март 2015 г. и месец юни 2015 г., са 
общо 84, като от тях не са публикувани 35: 
 

 Административен регистър – Администрацията на Министерския съвет 
 Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично 

здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните 
онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните 
центрове – Министерство на здравеопазването  

 Национален регистър на издадените удостоверения за регистрация на дрогерия 
– Министерство на здравеопазването 

 Регистър на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени 
продукти в аптека – Министерство на здравеопазването  

 Регистър на разрешените за пускане на пазара биоциди – Министерство на 
здравеопазването 

 Справка за епидемичната обстановка в страната – Министерство на 
здравеопазването 

 Статистика от националния регистър по инвазивна кардиология – Министерство 
на здравеопазването 

 Регистри на обектите с обществено предназначение – Регионални здравни 
инспекции 

 Регистри на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите – 
Регионални здравни инспекции 

 Регистър на лицата, които практикуват неконвенционални методи по чл. 171, 
ал.1 от Закона за здравето – Регионални здравни инспекции 

 Регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски 
продукти и храни, произведени по биологичен начин – Министерство на 
земеделието и храните 

 Публичен регистър на търговците с животни – Българска агенция за безопасност 
на храните  

 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 

 Списък на възложителите с финансови провинения при обществени поръчки 
– Агенция по обществени поръчки 

 Списък на изпълнителите на поръчки по Закона за обществените поръчки – 
Агенция по обществени поръчки 

 Регистър на обществените поръчки – Агенция по обществени поръчки 
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 Национален регистър на недвижимите културни ценности – Министерство на 
културата 

 Регистър на организациите, подпомагащи културата – Министерство на 
културата 

 Регистър на народните читалища – Министерство на културата 
 Единен публичен регистър по чл. 19, ал.1  от Закона за филмовата индустрия – 

Министерство на културата 
 Рейтингова система на висшите училища в България – Министерство на 

образованието и науката  
 Данни за шумовите нива от промишлени източници и от летищата в София, 

Варна и Бургас –  Изпълнителна агенция по околна среда  
 Данни за степента на замърсяване на почвите – Изпълнителна агенция по 

околна среда 
 Имотен регистър – Агенция по вписванията  
 Регистър БУЛСТАТ – Агенция по вписванията 
 Търговски регистър – Агенция по вписванията 
 Бюлетин за пътната обстановка – Агенция „Пътна инфраструктура“  
 Списък на разпространителите на винетни стикери – Агенция „Пътна 

инфраструктура“  
 Списък на летищата – Главна дирекция  "Гражданска въздухоплавателна 

администрация"  
 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" 

 Републиканска транспортна схема – Изпълнителна агенция "Автомобилна 
администрация" 

 Регистър на учебните центрове за обучение на кандидати за придобиване на 
правоспособност за управление на МПС (Наредба № 37) - Изпълнителна агенция 
"Автомобилна администрация" 

 Свободни работни места, обявени в бюрата по труда – Агенция по заетостта  
 Регистър на доставчиците на социални услуги – Агенция за социално 

подпомагане 
 Централен регистър „Общински дълг“ – Министерство на финансите 


