
                   Фондация Програма Достъп до Информация

Изх. № 94 /2.12.2009 

До 

Председателя на Съвета за административна реформа към Министерски съвет, 

Г-н Симеон Дянков,

От 

Гергана Жулева

Изпълнителен директор на Програма достъп до информация,

       

Уважаеми господин Дянков,

Обръщам се към Вас по следния повод. 

Приетият през лятото на 2000 година Закон за достъп до обществена информация създаде 

задължения на Министъра на държавната администрация и по-късно на Министъра на 

държавната администрация и административната реформа (доп. на загл. ЗДОИ, ДВ, бр. 24 

от 2006 г.) да публикува ежегодно обобщена информация за прилагането на ЗДОИ. Тази 

информация  се  изготвяше  на  основата  на  годишните  отчети  на  ръководителите  на 

административните  структури  относно  данни  за  постъпилите  заявления  за  достъп  до 

обществена  информация,  направените  откази  и  причините  за  тях.  Тази  и  друга 

информация за прилагането на закона беше част от годишните отчети за състоянието на 

администрацията  в  България.  Подобна  функция  за  наблюдение  на  прилагането  на 

законите за достъп до информация и публикуване на годишни доклади е предвидена в 

законите  на  много страни,  включително  и  в  Регламент  № 1049/2001 на  Европейския 

парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на 

Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (чл. 17).

От приемането  на  Закона за  достъп до обществена  информация  през  2000 г.  до  2009 

година  този  доклад  беше  подготвян  и  публикуван  като  част  от  годишните  доклади 

„Състоянието на администрацията” според задълженията по чл. 15, ал. 2 на ЗДОИ.
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Тези годишни отчети представляваха източник за информация на прилагане на Закона за 

достъп до обществена информация и за изпълнение на задълженията по него в системата 

на изпълнителната власт. Подготовката им предполагаше управление на информацията 

вътре в институцията по изпълнението на задълженията на органите на изпълнителната 

власт.  Така  например,  именно  за  изготвяне  на  тези  отчети  в  администрациите  се 

създадоха регистри на  заявленията и решенията по тях, започна се да отчитат напредъкът 

по отношение на активното публикуване. 

Смятам, че такива традиции заслужават да бъдат поддържани, тъй като дисциплинират 

отчетността и прозрачността на администрацията, а и дават възможност на гражданите и 

специализираните организации в страната и чужбина да се ориентират за състоянието и 

тенденциите в политиката за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация 

в България. 

Според  Програма  Достъп  до  Информация липсата  на  звено,  което  да  поеме 

функциите на Министъра на администрацията и административната реформа, след 
закриването на МДААР, относно тези отчети и съответно работата по изготвяне на 

тази част от  доклада „Състоянието на администрацията”, е проблем. Призоваваме 
да бъде определена такава институция и съответно да бъде променен и Законът за 

достъп до обществена информация в тази му част. 

Фондация  Програма  Достъп  до  Информация е  специализирана  неправителствена 

организация  в  областта  на  застъпничеството  за  по-добро  състояние  на  достъпа  до 

обществена информация. Вече тринадесет години екипът на ПДИ се застъпва за по-добро 

законодателство  в  областта  на  достъпа  до  информация,  наблюдава  практиките  на 

прозрачност в  работата  на институциите  на централната  и местната  власт,  предоставя 

правна помощ в случаи на търсене на обществена информация, насърчава търсенето на 

информация  чрез  гражданско  образование  в  областта  на  свободата  на  информация, 

провежда  кампании  за  достъпа  до  информация.  ПДИ  бе  водещата  организация  в 

кампанията и обществената дискусия по приемането на Закона за достъп до обществена 

информация през 2000 г. и подобряването му през 2008 г. 
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Програма  Достъп  до  Информация е  член  на  международната  мрежа  Застъпници  за 
свобода  на  информацията (FOIA  Net),  на  мрежата  Инициатива  за  достъп (TAI),  на 

мрежата  Европейска служба за граждански инициативи (ECAS), на  Европейска мрежа 
за  граждански  свободи  (ECLN)  и  на  Мрежата  на  изследователски  центрове  на 

демокрацията (NDRI).  

Програма Достъп  до Информация е  носител  на  едно от  най-престижните  отличия  за 

принос  в  изграждането  и  поддържането  на  принципите  на  демокрацията  и  пазарната 

икономика - наградата Темпълтън,  в категорията Етика и ценности за 2005 г.

През 2005 г.  Международната фондация за икономически изследвания Атлас удостои 

Програма Достъп до Информация с награда за цялостно институционално развитие.

Наред с другите свои дейности, ПДИ наблюдава и практиките по прилагане на Закона за 

достъп  до  обществена  информация.  Специалните  проучвания,  които  ние  правим  за 

практиките  на  прилагане,  публикуваме  в  своите  годишни  доклади  за  състоянието  на 

достъпа до информация в България.  На основата на това систематизирано наблюдение и 

участието на екипа в подготовката и провеждането на няколко международни проучвания 

за  прилагане  на  законите  за  достъп  до  информация,  ние  сме  убедени,  че  отчетът  по 

прилагането на ЗДОИ, който публикуваше Министърът на държавната администрация, 

имаше  изключително  важно  значение  за  дисциплиниране  на  администрацията  за 

прилагане и отчетност по изпълнението на задълженията по този закон.

Последното  е  особено важно и  след приемането  на  първия международен  регионален 

договор – Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа, през 

ноември 2008 г.,  към който се надяваме,  че България ще се присъедини в рамките на 

мандата на вашето правителство.   

  С уважение, 

Гергана Жулева
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