Закон за публичната информация (Естония)
приет на 15.11.2000 г. в сила от 01.01.2001 г.
Глава 4
Публикуване на информация
Раздел 1
Информация, подлежаща на публикуване
§ 28. Задължение за публикуване на информация от страна на институциите, които я
съхраняват
(1) Институциите са длъжни да публикуват следната информация, която съхраняват и е
свързана с дейността им:
1) обобщена икономическа статистика и икономически прогнози на държавни и местни органи
на управление;
2) обобщена статистика за престъпления и нередности;
3) устави/правилници на централните органи и органите на местно самоуправление и техните
подразделения;
4) формуляри на жалби/петиции и други документи, които се подават до централните органи и
органите на местно самоуправление и инструкции за попълването им;
5) длъжностни характеристики на служителите в държавните органи и органите на местно
самоуправление ;
6) позициите, заемани в държавните органи и органите на местно самоуправление,
включително трите имена, образованието, специализацията телефонния номер и e-mail адреса
на служителите;
7) информация, свързана с опасност за здравето, живота и собствеността на населението;
8) доклади за работата и изпълнение на задълженията на държавните органи и органите на
местно самоуправление ;
9) имената и e-mail адресите на членове на управителните съвети на публичноправни субекти;
10) управленски доклади и финансови отчети на публичноправните субекти;
11) бюджети и проектобюджети на държавните органи, техните агенции и органите на местно
самоуправление и отчети за тяхното изпълнение;
12) информация, свързана с получаване на средства от държавния бюджет;
13) информация, свързана със състоянието на околната среда, причинени вреди или вредно
влияние върху околната среда;
14) предписания или решения свързани с дейността на контролни органи от момента на
влизането им в сила;
15) проектозакони и проекто-постановления, подготвяни от министерства, заедно с
обяснителни записки/мотиви, когато подобни проекти са изпратени за одобрение до
правителството;
16) проекти за нормативни актове на министерствата и органите на местното самоуправление
заедно с обяснителни бележки/мотиви преди актовете да бъдат предложени зa приемане;
17) проекти на стратегии, планове за развитие, програми и други подобни общественозначими
документи преди да бъдат внесени за одобрение от компетентните органи, както и одобрените
документи;

18) информация, свързана с проучвания и анализи, разпоредени от държавни органи или
органи на местното самоуправление;
19) информация за незаети позиции в държавни органи или органи на местното
самоуправление;
20) информация за процедури по обществени поръчки, организирани от държавни органи или
органи на местното самоуправление;
21) информация, свързана с разходването на активи или бюджетни средства, предоставени на
частно-правни субекти с участието на държавни органи или органи на местното
самоуправление;
22) програмите на обществени събития;
23) промени в работата или задълженията на държавните органи или органите на местното
самоуправление, които оказват влияние върху услугите, предоставяни на граждани не по късно
от 10 дена преди тяхното осъществяване (на промените);
24) информация за работното време на ръководителите на държавни органи или органи на
местното самоуправление ;
25) възнагражденията на служителите в държавните органи и органите на местното
самоуправление и процедурите за допълнително заплащане и осигуровки;
26) информация за ценообразуването на услугите на компании, които имат доминиращи
позиции на пазара, или специални права, или са естествени монополисти;
27) информация, свързана с предоставянето на обществени услуги или промени в условията
или цените им, преди въвеждането на подобни промени;
28) списък на членовете на политически партии;
29) влезли в сила съдебни решения;
30) информация за общи национални регистри и регистри, уредени със закон;
31) регистър на документите в институцията;
32) друга информация или документи, която следва да се публикува според международно
споразумение, закон или подзаконов акт, или която институцията сметне за необходимо.
....
§ 29. Начини за публикуване на информацията
(1) Информацията, изброена в параграф 28 ал. 1 от закона следва да се публикува в Интернет.
(2) В допълнение към изискването на горната алинея, информацията, изброена в пар. 28 ал.1
може да се публикува:
1) чрез публикации в печатни издания или предавания;
2) чрез предоставяне на документите за обществено ползване на териториални агенции или
библиотеки;
3) в официални издания;
4) по всякакъв друг начин, описан в закон или подзаконов акт.
§ 30. Избор на начин за публикуване
(1) Органът, съхраняващ информацията е длъжен да я разкрие по начин, който осигурява
достигането й до всеки, който се би се интересувал от нея по възможно най-бърз начин.
...

