
          Фондация Програма Достъп до Информация

Съобщение за медиите

На 28 май   (понеделник  ), от 12.00 часа,   в   Пресклуб на БTA - бул. “Цариградско шосе“ 49   

Програма Достъп до Информация
ще представи годишния си доклад

С  ъстоянието на   достъпа до информация в България 2006  

Какви са промените в законодателството и практиките на достъпа до информация в България през 
2006 година? Какво е характерно за случаите, постъпващи за правен съвет и коментар в Програма 
Достъп до Информация (ПДИ)? Как се изпълняват законовите задължения за публикуване на 
информация  в  Интернет  страниците  на  държавните  институции  и  органите  на  местно 
самоуправление?  Каква  е  най-търсената  информация  от  страна  на  обществеността?  Какво 
интересно се случи в съдебните зали през 2006 година във връзка с достъпа до информация?

Отговор на всички тези въпроси ще намерите в доклада на Програма Достъп до Информация 
Състоянието на достъпа до информация в България през 2006 година.
Както всяка година, ПДИ формулира изводи и препоръки към законодателната и изпълнителната 
власт въз основата на анализите на законодателството и практиките по достъпа до информация. 
Ето някои от тях:

• През  изминалата  2006  година  не  бяха  предприети  значителни  стъпки  за  подобряване 
уредбата  на  правото  на  достъп  до  информация  и  неговите  ограничения.  Доколкото 
съществуваха,  законодателните  инициативи  бяха  насочени  към  съобразяване  на 
различните изисквания за членство в Европейския съюз и поради липса на координация 
често влизаха в противоречие с основни принципи на правото на достъп до информация. 

• Продължава  практиката  на  разширително  тълкуване  на  ограниченията  на  достъпа  до 
информация  от  администрацията,  особено  свързаните  с  търговска  тайна  и  т.нар. 
подготвителни документи. Съдебните решения представляват коректив на тази практика, 
но не могат да заменят липсващата политика на прозрачност.

• Необходима е целенасочена политика за унифициране на практиките по публикуване на 
задължителната за публикуване информация в Интернет.

• Необходима  е  по-голяма  достъпност  на  информацията  от  обществен  интерес,  като 
например държавни и общински договори с частни фирми и уеднаквяване на процедурите 
за достъп до информация от публичните регистри, включително в Интернет.

• Практиките по предоставяне на информация показват, че е необходима активна политика, 
свързана с повишаване на административния капацитет за изпълнение на Закона за достъп 
до обществена информация и създаване на стабилни механизми за неговото изпълнение.

Пълният текст на доклада може да намерите на Интернет страницата на ПДИ:
http://www.aip-bg.org/rep_bg.htm 

За повече информация:
Програма Достъп до Информация
бул. "Васил Левски" 76, ет.3, ап.3, София
Тел. 988 50 62; 981 97 91, 986 77 09

Фондация Програма Достъп до Информация, регистрирана в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ решение по 
ф.д. №13 849/1996г. на СГС, Булстат Ю 121347628, бул. “В. Левски” №76, ет. 3, София 1000, България,
Тел./Факс: (++359 2) 988 50 62, 986 77 09, 981 97 91 Web page: www.aip-bg.org E-mail: office@aip-bg.org
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