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Проект
Увеличаване капацитета на 

неправителствените 
организации при  търсенето на 

обществена информация

Декември 2006 – Май 2008



  

Цели на проекта
Да подобри  прозрачността на държавните 

институции в България 
Да увеличи капацитета на 

неправителствените организации в 
използването на Закона за достъп до 
обществена информация и застъпничество 
за свобода на информацията 



  

Дейности по проекта 

Дейност 1

Предоставяне на правна помощ при 
упражняване правото на достъп до 

информация от страна на 
неправителствените организации на 

местно ниво.



  

Дейности по проекта
Дейност 2

Организиране на шест кръгли маси с 
участието на представители на местната 

администрация и неправителствени 
организации за дискутиране на 

проблемите, свързани с прозрачността на 
управлението и достъпа до информация.



  

Дейности по проекта 

Дейност 3

Организиране на национална кръгла маса за 
представяне на обобщените акценти от 

проведените 6 дискусии в страната, както 
и на международните стандарти и опит.



  

Дейности по проекта
Дейност 4

Изготвяне на меморандум до Народното 
събрание на Република България с 

предложения за изменение на Закона за 
достъп до обществена информация, в 

съответствие с европейските стандарти и 
принципите на електронния достъп до 

информация



  

Дейности по проекта

Дейност 5

Създаване на модел на Интернет страница 
на държавна институция



  

Регионални кръгли маси - 6

1.Март 2007 – Видин

2. Април  2007 – Разград

3. Май 2007 – Велико 
Търново

4. Юни 2007 – Бургас

5. Юли 2007 -  Варна

6.Октомври 2007  - 
Пловдив



  

Структура на кръглите 
маси

 Представяне на Препоръка 2002 (2) на Съвета на 
Европа и Регламент 1049 (2001)

 Представяне на ЗДОИ и законите, регулиращи 
ограниченията на достъпа до информация 

 Съдебни дела 
 Представяне на модел за интернет страница, 

съобразена с изискванията на ЗДОИ
 Представяне на случаи от съответния регион и 

обсъждане по групи



  

Организиране на 
кръглите маси

Координатор на ПДИ
Местни координатори

Неправителствени организации 
Лектори от ПДИ



  

Неправителствени 
организации 

1.Българско сдружение за насърчаване на гражданската 
инициатива - Бургас 

2. Сдружение за регионални инициативи и местно 
управление – Видин

3. Център на неправителствените организации - Разград). 
4. Регионален център на НПО-Пловдив
5. Българско сдружение за защита на птиците - Варна
6. Съюз на журналистите – Велико Търново



  

Ангажименти на 
координаторите

 Да организират заедно с НПО кръглата маса в 
съответния град

 Да поканят представители на местната власт 
 Да информират местната общност за събитието
 Да представят изводите и резултатите от кръглите 

маси в местната преса
 Да участват с материали, свързани с проекта в 

месечния бюлетин на ПДИ 


