
                      

 

 

 

ВРЕМЕ ЗА ДАННИ 
Практически приложения и възможности: британският опит и българските перспективи 

Под патронажа на заместник министър - председателя по коалиционна политика и държавна 

администрация и министър на вътрешните работи и посолството на Великобритания в Република България 

03 декември 2015 г. 

Научно- технологичен парк София 

09:00 – 09:30 Регистрация 

09:30 – 10:00 Откриване 

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на 

вътрешните работи 

Ема Хопкинс, посланик на Великобритания в България 

 

10:00 – 10:40 Добри практики от Великобритания в областта на отворените данни 

 Антонио Акуня, Ръководител на правителствения портал за отворени данни на Великобритания data.gov.uk  

10:40 – 11:20 Oтворени данни в България- постижения и приложения 

 Антон Герунов, Началник на политическия кабинет на заместник министър- председателя по коалиционна политика и 

държавна администрация и министър на вътрешните работи 

 

11:20 – 11:50 Кафе Пауза 



 

 

 

 

 

Зала 1: 
11:50 – 12:20 Панел: Отворени данни в полза на обществото, 
бизнеса и неправителствения сектор 
Модератор: Милена Недева, съветник към политическия 
кабинет на заместник министър- председателя по 
коалиционна политика и държавна администрация и 
министър на вътрешните работи  
 
Участници:  
Антон Стойчев – Общество.бг 
Стоян Митов – Гражданите.бг,  
Теодора Гандова – НПО Линкс 
Мартин Цанов – BizPortal 
 
12:20 – 12:50 Панел: "Отворените данни като механизъм за 
икономическо развитие и прозрачност" 
Модератор: Калина Чернева, съветник към политическия 
кабинет на заместник министър- председателя по 
коалиционна политика и държавна администрация и 
министър на вътрешните работи 

 
 
 

Зала 2: 
11:50 – 12:50 Работилница: Практически приложения на 
отворените данни в приоритетни области за България и 
Великобритания - здравеопазване, образование, европейски 
фондове и обществени поръчки 

Модератори:  

Антонио Акуня, Ръководител на правителствения портал за 
отворени данни на Великобритания data.gov.uk 

Антон Герунов, Началник на политическия кабинет на 
заместник министър-председателя по коалиционна 
политика и държавна администрация и министър на 
вътрешните работи 

Божидар Божанов, съветник към политическия кабинет на 
заместник министър- председателя по коалиционна 
политика и държавна администрация и министър на 
вътрешните работи  

 
Участници:  
Сергей Цветарски – председател на НСИ  
Павел Иванов – изпълнителен директор на ИПА  

12:50 – 13:00 Закриване 


