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
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