
                      

МЕМОРАНДУМ
НА УЧАСТНИЦИТЕ В РАБОТНА СРЕЩА В ХОТЕЛ МАРИНА,

 ВАРНА НА 6.07.2007 Г.

Ние участниците в работната среща се обединяваме около следното:
ПРОБЛЕМИ

● Общинската администрация често дава в отговор на заявления по Закона за достъп до 
обществена информация (ЗДОИ) голям обем информация, която обаче не съответства 
точно и конкретно на запитването;

● Проблем в процеса на търсене и предоставяне на информация е поведението на 
българската администрация, която все още се чувства застрашена, когато гражданите 
искат да се информират.

● Изпращането на информация по пощата
● Ограничен капацитет на служителите в администрацията да работят с PC, за да 

предоставят информация в електронна форма
● Дори когато се предоставя информация, тя не е винаги пълна и достоверна
● Пълна липса на прозрачност при класацията за проекти по предприсъединителните 

фондове

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
● Да се съкрати процеса за подаване на заявления. Едно звено, един служител 
● Определяне на по-високи санкции за служители, които не изпълняват задълженията си по 

предоставяне на обществена информация
● Да се създаде възможност за административно обжалване на отказите
● Да се публикуват всички решения на общинския съвет и на кмета на Интернет страниците 

на институциите.
● Да се създаде Интернет страница, на която да се публикува най-често търсената 

информация от различните администрации, както и броя на получените заявления, броя на 
удовлетворените искания за достъп до информация и на отказите

● Заседанията на временните и постоянните комисии да се излъчват онлайн; записите да са 
също достъпни на интернет страницата.

● Разяснителна кампания-гражданите трябва да познават правото на достъп до информация, 
за да упражняват това си право

● Парите от глобите да отиват във фонд “Достъп до Информация” – за правни консултации 
по ЗДОИ

● Всички документи, свързани с оценката и класирането по проектите по Европейските 
фондове да бъдат публични, включително в Интернет

● Прозрачност на състава на комисията, решаваща по тези проекти след приключване на 
процедурата

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. Васил Левски № 76, ет. 3, ап. 3, София 1142, 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


	                      

