РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
четиридесето НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!




ЗАКОН
за изменение и допълнение на
Закона за достъп до обществена информация

§1. В чл.3 се създава нова ал.3:
“(3) Държавните органи по ал.1 предоставят обществена информация по електронен път в различни формати, поне един от които е отворен”

§2. В §1 от Допълнителна разпоредба  се създава нова т.3
“3. “отворен формат” е публично достъпно описание, което не обвързва потребителя с конкретен производител на софтуерни продукти и дава възможност на всеки желаещ да го използва без заплащане на такси”

§3. Преходна разпоредба:
“§3. В срок до шест месеца от влизането на закона в сила държавните органи привеждат в изпълнение разпоредбата по чл.3, ал.3.”



						Вносители:

						Иван Н. Иванов

						Евгени Чачев




МОТИВИ
към Закон за изменение и допълнение
на Закон за достъп до обществена информация
 
Основните принципи, от които се ръководи настоящият проектозакон са свързани с гаранциите на демократичната правова държава и които може да се резюмират така:
Свободен достъп на гражданите до обществената информация
Дълготрайност на обществените данни
Сигурност на държавата и гражданите
За гарантиране на свободния достъп на гражданите до обществената информация, се оказва задължително базите данни да не са свързани с един единствен доставчик. Използването на стандартни и отворени програми позволява гарантирането на този свободен достъп, постигайки, ако се окаже необходимо, създаването на съвместим софтуер. Визията за "Електронно правителство“ предполага, че всички държавни информационни системи, които днес съществуват самостоятелно като острови, един ден ще бъдат свързани по между си в обща информационна система. Тази бъдеща система ще предоставя качествено нови услуги за държавните служители и за гражданите. Ключовата дума в този проект е "достъпност". Тази достъпност се изразява едновременно в свързаността на различните системи помежду им и във възможността всеки гражданин да може да ползва обществени услуги, без при това да е принуден да закупува правото да ползва точно определен продукт от точно определен производител. "Отворените формати" гарантират свободата и правото на избор на всеки български гражданин на програмно решение отговарящо на неговите нужди - право регламентирано в Конституцията на Република България.
За гарантиране на дълготрайността на обществените данни, е необходимо използването и поддържането на софтуера да не зависи от добрата воля на доставчиците, нито от монополните условия, наложени от тях. 
За гарантиране на националната сигурност се оказва наложително да се разполага със системи, лишени от елементи, които позволяват дистанционно управление или нежелано предаване на информация на трети лица. Необходими са, следователно, формати, чийто начален код да бъде със свободен публичен достъп, за да позволи проучването му от органите на държавната власт. 
Законопроектът увеличава сигурността на гражданите, както в положението им на законни собственици на информация, управлявана от органите на държавната администрация, така и в положението им на потребители.
Посредством отворени формати ще се ограничи използването на нелегалния (нелицензиран) софтуер. 
Законопроектът е в синхрон и със стремежа на страната ни за пълноправно членство в Европейския съюз. Съгласно препоръка на Европейската комисия IР/02/1010 от 08.07.2002 г. европейските администрации трябва да си обменят софтуера, който използват за своите "електронни правителства" чрез отворени  формати.
Използването на отворени формати не налага смяна на използвания в момента софтуер от администрацията,тъй като именно защото е отворен е съвместим с тях. 
Отворените формати са технологично независими и подобряват конкурентната среда в сектора.
Безспорно е, че използването на отворени файлови формати ще позволи развитието на местни софтуерни продукти, съвместими със световния софтуер. 
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