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Портал за данни 
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Защо създадохме портала за данни? 

 Информацията е ресурс 

 

 Изобилие от неизползвани данни 

 

 Помощ при вземане на решения 
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Какво представлява Портала за данни? 

 Данни - източници   

 

 Визуализация на данните – видове диаграми 
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Източници на данни 

• Национален портал за отворени данни 

• Портал за отворени данни на ЕС Общи 

• Данни от брифинги 

• Сайтове на институции 

• Международни проучвания 

Специфични 
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Източници на данни  

 Национален портал за отворени данни  
https://data.egov.bg/ 

https://data.egov.bg/
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Източници на данни 

 Портал за отворени данни на ЕС 
https://data.europa.eu/euodp/en/home  

https://data.europa.eu/euodp/en/home
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Визуализация на данните - 
Видове диаграми 
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Линейна диаграма 

 Илюстрира промени във времето  
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Стълбовидна диаграма 

 Прави сравнение на промените по повече от един показател  
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Хистограма 

 Измерва честота, интервали на променливите  

                                       COVID хоспитализации 
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Диаграма на разсейване 
 Очертава корелации 

Потенциална зависимост между дял на отпаднали I-VIII клас   

и движение на населението по общини 
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Карта 

 Съдържа информация за местоположението 
Делегирани държавни социални дейности по общини 
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Температурна карта 

 Представлява матрица с цветни кодове,  

    която използва формула 
Брой учащи в български неделни училища 
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Калибрираща диаграма 

 Илюстрира разстоянието между интервали 
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Рамкова диаграма 

 Обозначава йерархичните взаимоотношения в структурата  

Влиянието на коронавирус кризата върху пазара на труда 
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Какви теми отразява Портала за данни? 

Образование 

Здравеопазване 

Социални дейности 
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Какви възможности предлага: 
Тема ОБРАЗОВАНИЕ 
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Динамика на образователните постижения 
по предмети в два разреза: 

 времеви ред 2015-2019 
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Сравнение за установяване на влиянието на 
промяна - времеви ред 2015-2019 

Представяне на иновативните училища  
на външното оценяване след 7-ми клас 
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Сравнение с данни от други източници 

Представяне на иновативните училища  
по големина на населеното място: БЕЛ 2015-2019 

 



Проект „Инициатива за гражданска ИТ подкрепа (civic hacking)“,  
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,  

договор №.BG05SFOP001-2.009-0102-C01/ 27.12.2018 г. 

Сравнение с данни от други източници 

Представяне на иновативните училища  
по големина на населеното място: БЕЛ 2015-2019 
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Проследяване на тенденция с очертаване на  
                                                     зони на значимост 
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Динамична карта с показване на тенденции 

Брой учащи в български неделни училища 
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Измерване на корелации 

Потенциална зависимост между дял на отпаднали I-VIII клас   

и движение на населението по общини 
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http://cii.gateway.bg/bg/data 


