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ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Решение № 214 на Министерския съвет от 25.02.2016 г. за
приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да се
публикуват в отворен формат
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на
неговата администрация предлагам на Вашето внимание проект на Решение на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Решение № 214 на Министерския съвет
от 25.02.2016 г. за приемане на списък с набори от данни по приоритетни области, които да
се публикуват в отворен формат.
Съгласно изискванията на Закона за достъп до обществената информация (ЗДОИ)
организациите от обществения сектор публикуват публичната информация, която събират,
създават и поддържат, в отворен машинночетим формат, позволяващ повторна употреба.
Съгласно чл. 15б и чл. 15г публикуването се извършва поетапно на Портала за отворени
данни (www.opendata.government.bg), като информацията се приоритизира ежегодно от
самите организации и от Министерския съвет.
С Решение № 214 на Министерския съвет от 25.02.2016 г. беше приет списък с 304
набора от данни и график за публикуването им на Портала за отворени данни до края на
2016 г. Министерството на финансите регулярно публикува на Портала за отворени данни
информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на
София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22
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първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) и други бюджетни организации, включени
в СЕБРА.
С цел по-добра прозрачност и отчетност и предвид задължението на всички ПРБ и
други бюджетни организации, включени в СЕБРА, да публикуват ежедневно данни за
плащанията в СЕБРА съгласно чл. 72 от ПМС № 380/2015 г., с проекта на решение се
предлага те да бъдат включени като отговорни институции за изпълнението на съответната
част от ангажимента за подобряване на ползваемостта на публикуваните данни от СЕБРА и
да публикуват тези данни в Портала за отворени данни в отворен машинночетим,
позволяващ повторна употреба.
Добавянето на ежедневната информация за извършените плащания на
разпоредителите с бюджет, включени в СЕБРА, в списъка с наборите от данни, които се
публикуват в отворен формат, ще подобри ползваемостта на публикуваните данни и ще
намери своята нормативна регламентация като част от информационните масиви,
публикувани в портала, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена
информация. Публикуването на данни в отворен формат за извършените ежедневни
плащания в СЕБРА, допълвайки информацията от одобрените бюджети (в т.ч. в програмен
формат), периодичните финансови отчети за изпълнението на бюджета и от проведени
търгове за обществени поръчки ще допринесе за повишаване на фискалната прозрачност
при финансирането на дейностите и изпълнението на бюджета на съответния ПРБ.
Предложеният проект на решение няма да окаже пряко или косвено въздействие
върху държавния бюджет, поради което прилагам финансова обосновка, съгласно чл.35,
ал.1, т.4 б) от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на
Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да
приеме проекта на Решение за приемане на доклада.
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