
                      

Работна среща на Програма Достъп до Информация с НПО във Велико Търново

На  26  април  2007  г.,  в  Гранд-хотел “Велико  Търново” -  гр. В.  Търново,  фондация  Програма
Достъп до Информация проведе работна среща на тема “Застъпничество за свободен достъп до
информация”.  Семинарът  се  проведе  в  рамките  на  проекта:  „Увеличаване  капацитета  на
неправителствените  организации  при  търсене  на  обществена  информация”,  финансиран  по
програма PHARE 2004 - компонент Развитие на гражданското общество. 

Това бе втората поред от общо шест регионални срещи, предвидени в рамките на проекта. В нея
се включиха представители на Европейския информационен център, Регионалното сдружение на
общините  “Янтра”,  фондация  “Отворена  врата”,  Център  за  междуетнически  диалог  и
толерантност  “Амалипе”,  Сдружение  за  младежки  дейности  и  инициативи,  фондация
“Международна социална служба  България” и сдружение “Образователен свят” от В. Търново и
от Г. Оряховица  сдружение “Надежда 2000”, сдружение “Приятели” и Център “Мария”. 

От  страна  на  Програма  Достъп  до  Информация  участваха  изпълнителният  директор  на  ПДИ
Гергана Жулева, Диана Банчева, Кирил Терзийски и Николай Мареков.

Пред  присъстващите  бе  представен  проектът  “Застъпничество  за  свободен  достъп  до
информация”, който има  за  цел  за  цел подобряване  прозрачността  в работата на  институции  у
нас,  увеличаване  капацитета  на  неправителствените  организации  в  използването  на  Закона за
достъп  до  обществена  информация  (ЗДОИ)  и  застъпничество  за  свобода  на  информацията,  в
отговор на обществените потребности. 

Гергана Жулева разясни подробно дейността на ПДИ и възможностите на фондацията да оказва
консултации и правна помощ. Тя запозна участниците с обсъжданите предложения за промени в
ЗДОИ,  позицията  на  ПДИ  и  препоръките  на  Съвета  на  Европа  в  тази  насока.  Както  и  с
европейските стандарти и принципи за достъп до официални документи.

ПДИ  предоставя  правна  помощ  в  случаи  на  търсене  и  на  отказ  за  достъп  до  информация  и
осигурява  представителство  в  съда  по  знакови  дела  за  достъп  до  информация,  заяви  пред
участниците адвокат  Кирил Терзийски. Той акцентира върху това, кои са правно задължените
субекти  по  ЗДОИ,  коя  информация  има  обществен  характер,  процедурата  за  подаване  на
заявление, сроковете за отговор от институциите, действия при отказ, обжалване и т.н. 

Кирил Терзийски представи съдебната практика по дела, свързани с достъп до информация, като
цитира  мотиви  от постановени решения по тях. Направен бе  коментар на  ЗДОИ, проблемите  в
неговото прилагане и ограниченията на правото на достъп до информация. Присъстващите бяха
запознати с промените в нормативната уредба и съдебните дела през 2006 г., като бе уточнено, че
все още има нерешени законодателни проблеми в прилагането на ЗДОИ, което очертава насоките
в бъдещата дейност на правния екип на ПДИ. 
Обсъдени бяха  и различните  стратегиите  в  застъпническата кампания  за  промени в  закона  за
достъп до информация и неговото прилагане - мониторинг, съдебните дела, медийна кампания и
др. 
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С активното участие на  местните  НПО бе дискутирано  състоянието на  достъпа до обществена
информация  в  региона.  Представителите  на  неправителствения  сектор  от  Велико  Търново  и
Горна  Оряховица  споделиха  своя опит  и  трудностите, с  които  се сблъскват  в контактите  си  с
институциите при реализацията на проектите си.

Общо бе изразеното становище, че проведената среща и дискусията ще улесни неправителствени
организации  в  търсенето  на  информация  по  общественозначими  теми,  в  резултат  на
запознаването  с  международните  стандарти  и  опит  в  достъпа  до  информация  и  очертаните
проблеми, свързани с прозрачността и отчетността на институциите.

Обобщените  резултати  от  дискусията  с  представителите  на  неправителствения  сектор  във  В.
Търново  ще  бъдат  представени  на  национална  кръгла  маса  заедно  с  обобщените  акценти  от
останалите  пет  дискусии  в  страната.  Заедно  с  резултатите  от  проведените  работни  срещи  с
представители  на  местните  администрации  по  проекта  “Увеличаване  прозрачността  и
отчетността  на  управление  чрез електронен  достъп до  информация”,  те  ще  бъдат  включени  в
Меморандум за изменения на ЗДОИ, който ПДИ ще внесе в Народното събрание.
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