ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО
ФОНД ЗА ПОДКРЕПА НА НПО – България
2008 – 2010
Проект

Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация
(договор №ПОЗ-20-00)

Цели на проекта
Подпомагане на информираното упражняване на правото на достъп до информация
1. Повишаване на стандартите на предоставяне на обществена информация;
2. По-добро познаване на формиращите се международни стандартите в областта на достъпа
до информация от българските граждани чрез разясняване на стандартите за достъпа до
информация заложени в новоприетата Конвенция на Съвета на Европа за достъп до
официални документи (Конвенцията) приета на 27 ноември 2008;
3. Разясняване на измененията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) от 5
декември 2008 година, които съответстват на духа на Конвенцията;
4. Подпомагане на ратификацията на Конвенцията за достъп до официални документи от
България.
Целева(и) група(и)
НПО, журналисти, администрация, активни граждани
Основни дейности
1. Проучване и подготовка на разяснителни материали и участие в националния дебат за
ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи
(Конвенцията)
2. Подготовка и организиране на обществени обсъждания в 26 областни града в страната
3. Провеждане на обществените обсъждания
4. Медийно отразяване на обществените обсъждания
Очаквани резултати
1. Намаляване на проблемите при търсене на информация, средства за преодоляването на
които предоставят Конвенцията и измененията в ЗДОИ
2. По-открито и отчетно обществено управление
3. Доклад за съответствието между Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и
Конвенцията
4. Разпространение на текста на конвенцията и обяснителния доклад към нея - на всички
1300 участници, библиотеки и разясняване на текстовете на конвенцията и закона пред
по-широк кръг заинтересовани - 1300 човека
5. Повишаване на гражданската култура за европейските стандарти в областта на достъпа до
информация
Продължителност на проекта
ноември 2009 г. - декември 2010 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП по проект „Разяснителна кампания за
новите стандарти за достъпа до информация”(договор №ПОЗ-20-00). Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на
ЕИП и Договарящия орган.

