
                   

Програма Достъп
до Информация

Програма на ООН
за развитие

Увеличаване прозрачността и отчетността на управлението чрез електронен достъп
до информация

Програма Достъп до Информация започна работа по едноименния проект, финансиран от
Доверителния фонд за демократично управление на ПРООН.  

Проектът стартира с работна среща на 23 март т.г. в Монтана с представители на общини
и областни управи и медии. 

ПДИ  представи  резултатите  от  специалното  проучване  на  Интернет  страниците  на
публичните  институции  в  България.  Състоя  се  и  дискусия   за  националното
законодателство за  достъп  до  информация, и  по-специално  за  условията  за  доброто  му
прилагане:  определянето  на  отговорен  служител  по  достъпа  до  информация;
задълженията  за  активно  предоставяне  на  информация  и  електронно  подаване  на
заявления. 

Една  от  целите  на  проекта  е  да  демонстрира  ползата  от  информационните  и
комуникационни  технологии  при  прилагането  на  Закона  за  достъп  до  обществена
информация  в  България  и  да  подобри  практиките  по  предоставяне  на  информация  от
страна на институциите. 

В  рамките  на  проекта  Програма  Достъп  до  Информация  ще  направи  оценки  на  уеб
страниците  на  институциите  в  България  от  гледна  точка  на  Закона  за  достъп  до
обществена информация. Резултатите от проучването от 2007 година ще бъдат сравнени с
тези  от  направеното   през  2006  г.,  за  да  се  установи  развитието  в  съдържанието  на
Интернет  страниците  според  задълженията  по  сега  действащото  законодателство. След
проучването ще бъдат направени препоръки и представени добри модели за публикуване
на  информация  в  Интернет  страниците.  Резултатите  от оценката  на  уеб  страниците  на
институциите,  както  и  възможностите  за  подобряването  на  практиките  по  активното
предоставяне на информация в Интернет, ще бъдат дискутирани на шест срещи в страната
със  служители  от  общинските  и  областните  администрации,  които  отговарят  за
приложението  на  Закона  за  достъп  до  обществена  информация,  както  и  за  активното
публикуване  на   информация  на  Интернет  страницата  на  съответната  институция.
Предстоят срещите в Разград, Варна, Велико  Търново, Бургас, Пловдив.   

Оценката  от  ефекта  на  тези  дискусии  ще  бъде  направена  още  веднъж  през  2008 г.  на
основата  на  същите  показатели  -  задълженията  за  активно  публикуване  по  сега
действащите закони. 

Друга  цел,  която  ще  се  осъществи  чрез  национална  разяснителна  кампания,  е
увеличаването на познаването на закона сред обществеността, както и възможностите на
гражданите да търсят и получават информация по електронен път. В рамките на проекта
ПДИ  и  координаторите  й  в  страната  ще  подготвят,  публикуват  и  представят
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традиционните  годишни доклади за състоянието на достъпа, ще организират и проведат
церемонията за Международния ден на правото да знам, който ще бъде широко отразен в
медиите.  Така  проектът  ще  допринесе  за  увеличаване  прозрачността  и  отчетността  на
управлението, за подобряване на отношенията между институциите и обществеността и за
ефективно  упражняване  на  правото  на  информация  като  едно  от  основните  човешки
права. 

Проектът  Увеличаване  прозрачността  и  отчетността  на  управлението   чрез
електронен достъп до информация ще продължи до декември 2008 г.  и се финансира от
Доверителния фонд за демократично управление и ПРООН-България (125 000 щ.д.) 
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