
 

ОБЩИНА БАНИТЕ, ОБЛАСТ СМОЛЯН 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  

 
 

 

 

Вътрешни правила  

относно публикуването на информационни масиви 

и ресурси в портала за отворени данни в отворен 

формат в Община Баните 
 

 

 

 

Версия 01 

Дата 05.08.2020 г. 

Одобрени Милен Белчев – Кмет на община Баните 

 

Класификация  

  

 

 



2 

Раздел I  

 

Общи положения  

 

Чл.1. (1) Общината поетапно публикува на Портала за отворени данни 

информационните масиви и ресурси, които поддържа, достъпът до които е свободен, в 

отворен машинночетим формат, позволяващ повторно използване, заедно със 

съответните метаданни.  

(2) Публикуването се осъществява въз основа на ежегодно приемания с решение на 

Министерски съвет списък с набори от данни по приоритетни области, които да се 

публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни.  

(3) Извън случаите по ал. 1 общината предоставя на заявители за повторно използване 

информация във формат и на език, на който тя е събрана, съответно - създадена, или в 

друг формат съгласно Вътрешните правила за достъп до обществена информация.  

Чл.2. (1) Общината публикува съответните набори от данни в указаните срокове 

и  съгласно настъпилите допълнения и промени в утвърждаваните през годините 

от МС Списъци с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в 

отворен формат на Портала за отворени данни.  

(2) "Отворен формат" е електронен формат за данни, който не налага употребата на 

специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на 

съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха 

възпрепятствали повторното използване на информация.  

(3) "Портал за отворени данни" е единната, централна, публична уеб базирана 

информационна система, която осигурява публикуването и управлението на 

информация за повторно използване в oтворен, машинночетим формат заедно със 

съответните метаданни. Порталът е изграден по начин, който позволява цялостното 

извличане на публикуваната информация или части от нея.  

Чл.3. Поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните 

масиви и ресурси, които Общината поддържа, достъпът до които е свободен се 

планира ежегодно.  

Чл.4. Данните се качват в opendata.government.bg. За целта Общината разполага с:  

1. регистриран акаунт в сайта; 

2. създадена своя организация чрез акаунта; 

3. потребителско име и парола; 

4. лице за контакт; 

5. изображение.   

Чл.5. (1) Общината  публикува и актуализира данните от информацията за повторно 

използване при възможно най-висока степен на обособеност, гарантираща тяхната 

пълнота и съгласно правилата на Наредбата за стандартните условия за повторно 
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използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен 

формат (НСУПИИОСНПОФ).  

(2) Данните се публикуват от Общината във вида, в който са създадени. Когато данните 

са били променяни или анализирани, тези обстоятелства се посочват в метаданните към 

тях.  

(3) Когато е възможно, данните са достъпни като обобщени записи на данни (масиви от 

данни), както и чрез приложно-програмни интерфейси (API), за да се улесни 

автоматичната им обработка.  

(4) Данните се създават и поддържат в електронен формат за данни, който е 

структуриран по начин, позволяващ лесно идентифициране, разпознаване, извличане на 

специфични данни и/или свързване с други данни чрез програмни 

приложения. Общината създава, поддържа и предоставя за повторно използване 

съответни метаданни или посочва референция (URL) към схема, съдържаща метаданни, 

описващи структурата и предназначението на данни, включени в обхвата на 

информацията.  

Чл.6. При разработка на нови или надграждане на функционалността на съществуващи 

информационни системи или регистри, общината предвижда разработка и внедряване 

на онлайн интерфейс за свободен публичен достъп до документите, информацията и 

данните, създадени в резултат от дейността й, в отворен машинночетим формат.  

Чл.7. (1) Кметът определя длъжностно лице - администратор на профили, който 

попълва данните за община Баните и публикува информацията по Чл. 1.  

(2) Контролът върху дейността на служителите, определени за администратори на 

профили на Общината е в правомощията на секретаря на Общината.  

Чл.8. С права за свободно повторно използване, преработка и разпространение се 

предоставят:  

1. нормативните и общите административни актове, както и официалните им 

преводи, ако са налични такива;  

2. индивидуалните административни актове, за които не е налице основание за 

отказ съгласно Закона за достъп до обществена информация, при спазване на 

Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);  

3. всяка друга създавана или събирана в рамките на правомощията или функциите 

на Общината информация, за която не е налице основание за отказ за повторно 

използване съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), 

включително бази данни, при спазване на ЗЗЛД .  

(2) Когато по отношение на информация по ал. 1, т. 2 или 3 е налице условие за отказ 

на предоставяне на достъп по чл. 41б, ал. 1 от ЗДОИ, Общината предоставя само тази 

част от информацията, достъпът до която не е ограничен. В този случай в акта на 

предоставянето Общината изрично посочва основанието, на което не се предоставя 

останалата част от информацията.  

(3) При публикуването на информацията се посочват условията за предоставяне 

съгласно правилата на чл. 15 и следващите от НСУПИИОСНПОФ.  
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Раздел IІ 

 

Заключителни разпоредби 

 

§1.Настоящите вътрешни правила са утвърдени със заповед на кмета на община Баните 

№ РД-226 от 06.08.2020г. и влизат в сила от датата на утвърждаването им.  

§2.Контролът по спазването им се възлага на секретаря на общината.  

§3.Всички служители на общината са длъжни да се запознаят с правилата и да ги 

спазват. 

  

 


