
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПДИ ЗА 2006 Г.

Основни постижения на Програма Достъп до Информация (ПДИ) 
през периода януари 2006 – декември 2006 г.
(Програмни и организационни) 

Следвайки своята мисия – да спомага за реализиране правото на информация, 
заложено в  член 41 на  Конституцията  на  Република България –   ПДИ осъществява 
следните дългосрочни цели:

• Да  насърчава  търсенето  на  информация  чрез  образование  на  гражданите  в 
сферата на правото да знам.

• Да работи за прозрачност на управлението на различни нива, застъпвайки се за 
по-активно предоставяне на информация.

През  2006  г.  ПДИ  работи  в  няколко  направления  за  постигане  на  своите 
дългосрочни цели:

1. Становища и коментари по законодателни предложения свързани с правото на 
достъп до информация и неговите ограничения.

2. Наблюдение на практиките на предоставяне на информация.
3. Предоставяне  на  правна  помощ  в  случаите  на  търсене  на  информация,  в 

случаите  на  отказ  за  предоставяне  на  информация,  включително  и 
представителство в съда.

4. Разяснителни  кампании  и  обучения  по  Закона  за  достъп  до  обществена 
информация,  Закона  за  защита  на  личните  данни  и  Закона  за  защита  на 
класифицираната информация.

5. Участие в публичния дебат по въпросите на достъпа до информация и правото 
на свобода на изразяване.

6. Сътрудничество на национално, регионално и международно ниво.

Основните постижения в горепосочените направления са:

1. Становища и коментари по законодателни предложения свързани с правото на 
достъп до информация и неговите ограничения.

И  през  2006  година  застъпническата  работа  на  Програма  Достъп  до 
Информация беше  базирана  на  наблюдение  на  законодателството,  свързано  с 
достъпа до информация и неговите ограничения. 

ПДИ продължи своята  работата по застъпничество  за по-добро законодателство в 
областта на свободата на информация чрез:

• Коментари върху направени предложения за промени в законодателството.
• Препоръки върху промените в текстовете на определени закони.
• Коментари  върху  съществуващото  законодателство  и  препоръки  върху 

направените предложения за промени.
Коментарите  по  предлаганите  промени  в  законодателството,  придружени  с 

препоръки за промени на конкретни текстове, се изпращат до комисиите в народното 
събрание, предоставят на медиите, публикуват се в информационния бюлетин на ПДИ 
и  се  систематизират  в  годишния  доклад  на  ПДИ  за  състоянието  на  достъпа  до 
информация в България. 
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През 2006 г. бяха подготвени и разпространени следните коментари и препоръки:

• Препоръки относно Проектозакона за Търговски регистър;
• Становище върху Проектозакона за изменение и  допълнение на  Закона за 

достъп до обществена информация;
• Искане  до  Президента  на  Република  България  за  налагане  на  вето  върху 

Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото 
на лица, заемащи висши държавни длъжности; 

• Становище по Проект на Наредба за организацията на административното 
обслужване  на  Министерство  на  държавната  администрация  и 
административната реформа;

• Становище върху Проекта за Закон за електронното управление;
• Препоръки върху общ Законопроект за достъп и разкриване на документите 

и  за  обявяване  на  принадлежност  на  български  граждани  към  Държавна 
сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна армия;

• Коментари върху промените в Закон на за защита на личните данни (ЗЗЛД);
• Предложения   за  изменение  и  допълнение  на  Правилник  за  съдебната 

администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища 
на министъра на правосъдието

През 2006 г. членове на екипа на ПДИ   взеха участия в :

• Обсъждане на предложенията за промени в Закона за достъп до обществена 
информация  в  Комисията  за  гражданско  общество  и  медии  към  Народно 
събрание на Република България – Фани Давидова и Дарина Палова;

• Дискусии  по  Програмата  за  прозрачност  в  дейността  на  държавната 
администрация  и  на  лицата,  заемащи  висши  държавни  длъжности  на 
Министерство на държавната администрация и административната реформа 
– Гергана Жулева;

• Работна  среща  с  Николай  Свинаров,  председател  на  Парламентарната 
комисия за обществен ред, относно Законопроект за достъп до документите и 
обявяване  на  принадлежност  за  български  граждани  към  Държавна 
сигурност и Разузнавателното управление на Българската народна армия – 
Александър Кашъмов;

• Съвместен проект с Българския центъра за нестопанско право за изработване 
на предложения  за  изменения и допълнения на Правилника за съдебната 
администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища 
на министъра на правосъдието относно достъпа до информация в съдебната 
система. 

Всички  коментари,  препоръки  и  становища на  ПДИ са  част  от  обществения 
дебат чрез  медиите  (Виж: Приложение 1 – Списък на публикациите през 2006 г.,  и 
Приложение 2 – Списък на радио и телевизионните участия на членове на екипа на 
ПДИ през 2006 г.). 
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2. Наблюдение на практиките, касаещи свободата на информация.

През  2006  г.  наблюдението  на  практиките  по  предоставяне  на  информация  се 
осъществяваше чрез:

• Систематизиране  на  месечните  отчети  на  координаторите  на  ПДИ  за 
практиките  на  прилагане  на  ЗДОИ  в  отделните  области  на  Република 
България.  Координаторите  на  ПДИ в  страната  събират  случаи,  в  които  е 
отказана информация и изпращат тези случаи в офиса на ПДИ за коментар и 
правна помощ.

• Систематизиране  на  случаите,  в  които  е  оказана  правна  помощ  от 
юридическия екип на ПДИ. Броят на тези случаи за 2006 г. е 350, по които са 
оказани 475   правни консултации. По Статистическата информация от базата 
данни  е  полезен  индикатор  за  приложението  на  ЗДОИ  и  проблемите  в 
областта на свободата на информация. (Виж приложение №3) 

• Също  така  важен  източник  на  информация  за  прилагането  на  ЗДОИ  в 
институциите са обученията, организирани от ПДИ, и участията на членове 
на екипа на ПДИ в обучения, организирани от други институции и фирми 
(Институтът за публична администрация и европейска интеграция, Българска 
медийна  коалиция,  Дирекция  „Етнически  и  демографски  въпроси“  към 
Министерски съвет, неправителствени организации - «Екокомисия 21 век», 
гр. Ловеч,  Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа – 
клон България,  частни фирми - «Крис 95», «СиКон Груп»).   Проблемните 
случаи, които се обсъждат там показват основните предизвикателства пред 
застъпническата работа на  екипа.

• През  февруари  2006  г.  ПДИ  направи  специално  проучване-оценка  на 
Интернет страниците на държавните институции в България от гледна точк 
на Закона за достъп до информация и стандартите  в областта на свободата на 
информация. 

Резултатите от оценката на институционалните Интернет страници от гледна точка 
на  ЗДОИ  и  минимални  стандарти  в  областта  на  свободата  на  информация  бяха 
анализирани и публикувани в годишния доклад на ПДИ: Състоянието на достъпа 
до информация в България 2005 г. В този вече традиционен доклад (издадени са 5 
такива  доклади  след  приемането  на  ЗДОИ  през  2000  година) се  представят  в 
систематизиран  вид  резултатите  от  наблюдението  на  практиките  през  изтеклата 
година,  анализират  се  постъпилите  законодателни  промени,  а  също  така  се 
анализира съдебната практика по ЗДОИ през годината.      
Докладът  съдържа  също  така  препоръки  към  органите  на  законодателната  и 
изпълнителната власт в България за подобряване на практиките по осигуряване на 
достъп до обществена информация,
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3.  Правна помощ в случаите на търсене на информация и в случаите на 
отказ за предоставяне на информация, включително представителство в съда. 

3.1. Правна помощ.

Предоставянето  на  правна  помощ  продължава  да  бъде  една  от  основните 
приоритетни  дейности  за  ПДИ.  В  някои  случаи,  Програма  Достъп  до  Информация 
оказва правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато 
правният екип дава съвет и/ или  подготвя заявление за достъп до информация. В друга 
категория случаи се оказва правна помощ след отказ за предоставяне на информация 
(Виж:  Приложение  3  –  Справки  от  базата  данни  на  ПДИ  –  случаи  на  отказ  на 
информация). 
 

Съществена част от правната помощ, оказвана от юридическия екип на ПДИ, е и 
изготвянето на  жалби до съда и  представителство по дела  на  заявители,  потърсили 
помощта на организацията.

Общият  брой  на  случаите,  в  които  е  предоставена  правна  помощ в  периода 
януари – декември 2006 г.,  е  350.   От  тях -  151 случая са постъпили в  ПДИ чрез 
мрежата на координаторите в страната. В останалите случаи заявителите са потърсили 
помощта ни директно в офиса, по e-mail или телефон. От тази категория в 125 случая 
консултации са предоставени на граждани, в други 41 случая - на НПО, а  в 24 – на 
журналисти от централни и местни медии. Както всяка година, и през изминалата към 
нас  се  обръщаха  за  консултации  и  служители  от  администрацията,  които  срещат 
трудности по прилагането на ЗДОИ.         

Информацията, която се търси от заявителите, варира в широки граници: 

• Най-често  се  търси  информация  за  дейността  на  държавните  органи  и 
органите на местно самоуправление, отнасяща се до сключени договори с 
частни фирми въз основа на проведени обществени поръчки и концесии;

• През годината  беше характерен  интересът към достъп  до  документите  на 
бившите  служби  за  сигурност,  свързан  и  с  кампанията  за  законодателно 
уреждане на достъпа до тях;

• Продължава  да  бъде  проблематичен  въпросът  с  информацията,  която  се 
съдържа  в  публичните  регистри.  Много  от  „публичните  регистри”  не 
функционират  като  такива,  т.е.  не  е  безпроблемно  получаването  на 
информация от тях;

• Интерес представлява информацията, свързана с незаконно строителство;
• Активно се търси и информация относно състоянието на околната среда.  

През 2006 г. ПДИ предостави безплатна правна  помощ в следните направления:

• Устни консултации по случаи, свързани с достъпа до информация; 
• Писмени консултации; 
• Подаване  на  заявления за  достъп  до  информация по случаи на  граждани, 

журналисти  и  НПО,  когато  това  е  представлявало  трудност  за  търсещите 
информация; 

• Изготвяне на жалби до съда.
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 Устните консултации по случаи, свързани с достъпа до информация  обикновено 
се извършват по телефона или на място в офиса.      

 Писмените консултации са две категории:
- писмени  коментари  на  случаите,  постъпили  от  журналистите  от 

координаторската мрежа – през 2006 г. броят на  коментарите е 151.   
- писмени консултации на случаите, постъпили по електронната поща. Все по 

– често различни клиенти търсят консултациите ни именно по този начин.   
 Изготвяне на писмени заявления за достъп до информация.

В някои от случаите  се  налага повторно подаване на заявления за достъп до 
информация,  например  тогава,  когато  липсва  отговор  по  вече  подадено  заявление. 
Понякога, с оглед получаването на  пълна информация, е необходимо да се подават и 
т.нар.  засичащи  заявления  –  тогава  търсената  информация  се  иска  от  няколко 
институции, които извършват съвместна дейност по определена тема. Специфични са и 
случаите,  в  които  съответната  публична  институция  иска  уточнение  на  искането  за 
достъп до информация и това уточнение се формулира в писмен вид от екипа на ПДИ. 

 Изготвяне на жалби до съда. 
В някои случаи подаването на  жалба е  достатъчно,  за  да  накара  съответната 

институция  да  предостави  отказаната  информация.  Такъв  беше  случаят,  в  който 
Институтът  за  пазарна  икономика  обжалва  изричен  отказ  (на  основание  служебна 
тайна) на министъра на културата да предостави информация за приходите и разходите 
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министерството за периода 
2002 – 2005 г. След подаване на жалбата министърът преразгледа отказа си и реши да 
предостави достъп до поисканата информация.

Важните резултати от направените от екипа на ПДИ правни консултации можем 
да  обобщим така:  търсещите информация все  по-често  сами  определят  конкретната 
информация от която се нуждаят, както и задължените да я предоставят институции, от 
друга  страна  е  налице  по-свободно  предоставяне  на  информация  от  страна  на 
държавните органи, без да се стига до съдебно производство.

3.2. Представителство в съда.

Правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, НПО-та 
и журналисти, отнасяйки случаите на отказ на достъп до информация към съда. За 2006 
г.  ПДИ подготви  общо 51 жалби в  помощ на  граждани и  организации,   потърсили 
защита на правото си на достъп до информация пред съда. 

През  2006  г.  в  25  случая   от  страна  на  ПДИ  е  осигурено  процесуално 
представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този 
период  правният  екип  на  ПДИ  изготви  и  11  писмени  защити  по  дела,  водени  с 
подкрепата на организацията. 

Следва да отбележим, че през годината продължава да се наблюдава тенденция 
към  разширяване  приложното  поле  на  ограничението,  свързано  със  защитата  на 
интересите на трето лице. Така например по делото на “Център на неправителствените 
организации  в  Разград”  срещу  отказ  на  кмета  на  Разград  да  предостави  разходния 
документ за платена във в-к “Дума” реклама, Върховният административен съд (ВАС) 
потвърди като касационна инстанция отхвърлянето на жалбата. Според съдиите, от една 
страна офертата на вестника за реклами е публична и известна на жалбоподателя, от 
друга  страна,  вестникът  бил  изразил  несъгласие  за  предоставяне  на  данните,  което 
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трябвало да се уважи. Проблемът обаче е, че по този начин общинските сделки остават 
непрозрачни, което е предпоставка за корупция и неефективно управление.

В друг случай в. “Труд” обжалва изричен отказ на министъра на земеделието и 
горите  да  предостави  информация  за  решенията,  с  които  е  възстановено  право  на 
собственост върху гори в планина “Рила” на бившия министър-председател на България 
Симеон  Сакскобурготски.  Посоченото  основание  за  отказ  е  липса  на  съгласие  за 
предоставяне на информацията от страна на г-н  Сакскобурготски. През м. декември 
ВАС обяви делото за решаване, но все още не е постановено решение.

През  годината  съдилищата  постановиха  общо  25  решения  и  определения  по 
водените от ПДИ дела. 

От  особена  важност  е  решението  на  Софийски  градски  съд  по  делото  на 
журналиста Христо Христов (в. “Дневник”) срещу отказ на директора на Националната 
разузнавателна служба да предостави достъп до архивни материали на бившите служби 
за сигурност, свързани с убийството на българския писател Георги Марков в Лондон 
през 1978 г. С решението си съдът задължи директора на НРС да предостави пълен 
достъп  до  поисканата  информация,  след  като  изпълни  указаната  от  съда 
процедура за декласификация на информацията, поради изтекъл срок на защита. 

По друго дело ВАС с решението си задължи министъра на външните работи да 
обяви  каква  е  била  официалната  реакция  на  България  по  повод  демонтиране  на 
паметник на  хан Аспарух в  Украйна.  През  2002 г.,  по инициатива на  неформалната 
организация “Събор на българите в Украйна”, е поставен паметник на основателя на 
българската държава, който впоследствие е демонтиран. Делото бе заведено през 2004 г. 
от  гражданина Антон Герджиков срещу изричен отказ  (на  основание подготвителни 
документи) на министъра на външните работи да предостави информация по случая. 

В  друго  свое  решение  ВАС  потвърди  окончателно,  че  декларациите  за 
наличие  на  конфликт  на  интереси  на  експертите,  извършвали  екологичната 
оценка на АЕЦ “Белене”, са публична информация. Министерството на околната 
среда и водите пазеше в тайна декларациите на експертите, изготвили доклада за оценка 
на  въздействието  върху  околната  среда  на  АЕЦ  “Белене”  с  твърдението,  че  тези 
декларации  представляват  защитени  лични  данни.  В  същото  време,  регистърът  на 
експертите,  извършващи оценка  на  въздействието на  околната  среда,  е  публичен по 
силата на Закона за опазване на околната среда.

 В началото на 2006 г. ПДИ представи публично третия том на книгата “Съдебни 
дела  по Закона  за  достъп  до  обществена  информация”,  съдържаща  основните 
тенденции в областта на свободата на информация през изминалата година, анализи на 
съдебната практика и документацията по 10 подбрани дела.

4. Разясняване и обучения по Закона за достъп до обществена информация 
(ЗДОИ),  Закона  за  защита  на  личните  данни  (ЗЗЛД)  и  Закона  за  защита  на 
класифицираната информация (ЗЗКИ). 

През  2006 г.  членове  на  екипа  на  ПДИ участваха  с  лекции и презентации в  81 
обучения,  дискусии,  семинари,  конференции  и  международни  събития  (Виж 
Приложение 4 - “Списък на обученията и семинарите, в които представители на екипа 
са  участвали  през  2006  г.”).  Общият  брой  на  участниците  в  обучения,  дискусии, 
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семинари  и  конференции,  в  които  членове  на  екипа  на  ПДИ  са  представяли 
проблематиката в областта на достъпа до информация, през 2006 г. е 1 781 човека.

През 2006 г. ПДИ организира обучения за държавни служители, неправителствени 
организации  и  журналисти  по  прилагането  на  Закона  за  достъп  до  обществена 
информация.

На проведените  общо 31 обучения,  организирани от  ПДИ и  в  които членове  на 
екипа участваха като лектори, включително на международно ниво, бяха обучени  492 
участници.

През месец април 2006 г. експерти на ПДИ участваха като лектори в открита лекция 
пред  студенти  на  тема  «Българският  закон  за  достъп  до  обществена  информация», 
организирана от Софийски университет «Св. Климент Охридски».

Успехът  на  обученията  провеждани  от  лектори  на  ПДИ,  разработените  учебни 
материали и търсенето на тази експертизата на екипа очертава една възможност 
за разработване на тази услуга като платена. 
  

4.1. Обучения за служители в държавната администрация

През месец януари 2006 г.,  в  гр.  София,  ПДИ проведе обучение за служители в 
централната администрация, които отговарят за прилагането на Закона за достъп до 
обществена информация. В обучението беше представен и словашкият опит от експерт 
от  партньорската  ни  организация.  В  двудневното  обучение  участваха  38  служители 
Министерство на  външните работи,  Агенцията  за  хора  с  увреждания,  Агенцията по 
заетостта,  Агенцията  по  вписванията,  Агенция  по  кадастъра,  Патентно  ведомство, 
Агенция за социално подпомагане, Изпълнителна агенция «Държавна собственост на 
Министерство  на  отбраната»,  Държавна  комисия  по  сигурността  на  информацията, 
Държавна агенция за младежта и спорта. 

През месец юни 2006 г., ПДИ организира обучение по законодателството за достъп 
до информация и неговите ограничения за представители на местната администрация. 
В обучението взеха участие 21 представители на администрацията в областните управи 
на Варна,  Велико Търново,  Благоевград,  Ловеч,  Габрово и Бургас,  Община Айтос и 
регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите в Хасково и Плевен. 
Подобно обучение беше организирано от ПДИ през ноември в София. Участниците в 
това  обучение  бяха  21.  На  организираните  от  ПДИ  обучителни  семинари  на 
участниците  се  раздаваха  учебни  материали:  наръчници,  учебник  за  обучители, 
хипотетични случаи, сценарии за ролеви игри.   

Оценките  на  обученията  бяха  много  високи  –  повечето  от  участниците  дадоха 
високи оценки на методологията и практическата страна на обучението и се чувстват 
“достатъчно уверени да вземат решения за предоставяне на обществена информация”, в 
резултат на придобитите си познания.

През  2006  г.  по  покана  на  Института  за  публична  администрация  и  европейска 
интеграция, Дирекция «Етнически и демографски въпроси» към Министерски съвет и 
частни фирми, членове на екипа на ПДИ участваха като лектори в обучения по достъпа 
до информация. Общият брой на обучените служители в държавната администрация е 
за този период 224.
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4.2. Обучения за неправителствени организации.

През  2004  г.  ПДИ  стартира  програма  за  обучение  на  представители  на 
неправителствени организации. Целта на тези 9-дневни обучения беше да се обучат 
представители на НПО-та от страната, така че те да са в състояние сами да провеждат 
обучения впоследствие. Допълнителният ефект на тези Обучения За Обучители (ОЗО) 
бе да се създаде мрежа от неправителствени организации, с по-вече умения и знания в 
сферата  на  свободата  на  информация.  През  2004  г.  бяха  обучени  представители  на 
четири   НПО-та.  През  2005  г.  представители  на  други  шест  неправителствени 
организации взеха участие в организираното от ПДИ обучение. Представители на шест 
НПО участваха в организираните от ПДИ обучения през 2006 г. 

Членове  на  екипа  на  ПДИ  взеха  участие  в  различни  събития,  провеждани  от 
партньорски организации,  като семинари,  конференции и др.  (Виж: Приложение 4 - 
“Списък на обученията и семинарите, в които представители на екипа са участвали през 
2006 г.”).

4.3. Обучения за журналисти.

В края на октомври  и началото на ноември 2006 г. ПДИ организира три обучения за 
журналисти  по  проблемите  на  свободата  на  информацията  и  журналистиката. 
Холандски експерт по комуникациите, журналист и понастоящем лобист в Холандския 
парламент – Ед Фихее, взе участие като лектор в обученията.  

Обученията  се  проведоха  в  градовете  Велико  Търново,  Русе  и  Шумен  и  бяха 
предназначени  за  практикуващи журналисти  за  студенти  по  журналистика.  Общият 
брой на участниците в трите поредни обучения беше 60.

Членове на екипа на ПДИ участваха в обучения за журналисти или дискусии по 
теми,  засягащи  медиите,  организирани  от  наши  партньори  –  Българската  медийна 
коалиция, фондация «Конрад Аденауер», фондация «Демокрация», «Клуб журналисти 
срещу корупцията», PressNow   и др.  

4.4. Посещение на делегация от Черна гора с учебна цел

През март 2006 г. в делегация от Черна гора пристигна на посещение в България, 
организирано от Програма Достъп до Информация и подкрепено от програма «Човешки 
права» на Съвета на Европа. Целта на визитата беше запознаване с българския опит по 
прилагане на Закона за достъп до обществена информация.  Членове на делегацията 
бяха г-н Томо Милич и г-н Райко Маркус (Министерство на културата и медиите), г-н 
Мирослав  Бошкович  (Министерство  на  правосъдието)  и  г-жа  Тамара  Попович 
(Министерство  на  вътрешните  работи).  По  време  на  едноседмичния  си  престой 
експертите от Черна гора посетиха институции като Министерство на Правосъдието, 
Министерство  на  държавната  администрация  и  административната  реформа, 
Държавната  комисия  по  сигурността  на  информацията,  Института  за  публична 
администрация  и  европейска  интеграция,  Столична  община,  Върховният 
административен съд и др. 

5.  Участие  в  обществения дебат  по  въпросите  за  достъпа  до  информация и 
правото на свобода на изразяване.
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Публичен дебат върху законодателството за свобода на информацията

   Експерти от  ПДИ участваха  в  дискусии върху промените  в  Закона за  достъп до 
обществена информация, Закона за защита на личните данни, Закона за публичност на 
имуществото  на  лица,  заемащи  висши  държавни  длъжности,  Общ  законопроект  за 
достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и Разузнавателните служби на Българската народна 
армия,  Законопроекта  за  електронно  правителство.  ПДИ  подготви  и  изпрати 
Становище по Проект на Наредба за организацията на административното обслужване 
на Министерство на администрацията и административната реформа.

През месец юли 2006 г., съвместно с Българска медийна коалиция и други партньори, 
ПДИ  съ-организира  Международна  конференция  „Паметта  за  миналото  в  името  на 
бъдещето.  Отваряне  на  архивите  на  тоталитарните  секретни  служби  в  България“. 
Конференцията  се  проведе  на  20  юли  2006  г.,  в  София,  с  участието  на  около  150 
представители  на  офисите  на  международни  организации,  държавни  институции, 
неправителствени  организации,  юристи  в  централната  държавна  администрация, 
адвокати, съдии и журналисти. 

През 2006 г. експерти на Програма Достъп до Информация участваха в съвместни 
проекти «Българският “Държавен вестник” - свободен достъп в Интернет” и “Оценка на 
ефективността на законодателството в областта на обществените поръчки в България и 
възможности за неговото подобряване”, осъществени съвместно с  Институт за пазарна 
икономика и Българска асоциация за гражданско общество и правни инициативи. 

През 2006 г.,  в  рамките на проект «Достъп до информация в съдебната ситема», 
реализиран  съвместно  с  фондация  «Български  център  за  нестопанско  право»  и  с 
финансовата подкрепа на USAID, ПДИ изготви и представи Доклад относно достъпа до 
информация в България, както и предложения за изменения и допълнения в Правилника 
за  съдебната  администрация  в  районните,  окръжните,  военните  и  апелативните 
съдилища. Констатираните в доклада проблеми, както и съпътстващите го препоръки за 
нормативни  промени  за  подобряване  на  достъпа  в  тази  област,  бяха  предварително 
обсъдени  и  на  две  работни  срещи с  журналисти,  адвокати  и  съдии  през  есента  на 
миналата година. Докладът и предложенията за изменения и допълнения на Правилника 
са достъпни на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/rep_bg.htm. 

Публикации в медии и телевизионни предавания.

Участието  на  ПДИ в  публичния  дебат  върху  действащото  законодателство  по 
свобода  на  информацията  (коментари,  препоръки,  становища)  беше  отразено  от 
националните и местни медии. Медийната кампания е широко използвано средство за 
популяризиране на стандартите за свобода на информацията пред широка аудитория. 

Общият  брой  на  нашите  публикации и  публикациите,  подготвени  с  помощта  на 
екипа на и на координаторите на ПДИ, за 2006 г. е 211
 – в централни и местни медии (Виж: Приложение 1 - “Списък на публикациите през 
2006 г.”).  
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Месечен електронен бюлетин

От  началото  на  2004  г.  ПДИ  започна  да  издава  и  разпространява  електронен 
Бюлетин  за  свобода  на  информацията.  Дванадесет  месечни  електронни  бюлетина, 
съдържащи  анализи  на  законодателството,  коментари,  препоръки,  представяне  на 
организирани  от  ПДИ  събития,  както  и  новини  от  България  и  света,  бяха 
разпространени и през периода януари – декември 2006 г.  

Всички броеве на бюлетина се публикуват на страницата на ПДИ в Интернет в PDF 
и  HTML  формат  (Виж:  http://www.aip-bg.org/bulletin_bg.htm на  български  език  и 
http://www.aip-bg.org/newsletter.htm на  английски  език).  В  момента  списъкът  на 
получателите  на  бюлетина  съдържа  1  124  електронни  адреса  на  неправителствени 
организации, медии, граждани, органи на държавната власт и журналисти.

В дванадесетте броя на бюлетина за 2006 г. публикувахме 84 статии на 18 автора. 
Във всеки брой представяме и чуждестранен материал върху международните  добри 
практики в областта на свободата на информация,  както и позитивните и негативни 
практики по прилагането на Закона за достъп до обществена информация в районите на 
страната.  Най-малко  десет  от  публикациите  в  бюлетина  бяха  препечатани  от  други 
медии.

През  2006  г.  ПДИ  подготви,  публикува  и  разпространи  Годишен  доклад  за 
състоянието  на  достъпа  до  информация  в  България  през  2005  г.  (1  000  копия  бяха 
издадени на български език и разпространени до държавните институции, народните 
представители, неправителствените организации и медиите; 500 копия бяха издадени на 
английски  език  и  разпространени  до  Мрежата  на  застъпниците  за  свобода  на 
информацията и други организации – наши партньори).

В началото на 2006 г. излезе и трета част на сборника «Съдебни дела по Закона за 
достъп до обществена информация», съдържащ документацията по 10 съдебни дела, 
водени с подкрепата на ПДИ, и анализ на съдебната практика по законодателството за 
свобода на информация през 2005 г.

Интернет страницата на ПДИ

Интернет страницата на ПДИ се обновява редовно. В нея публикуваме новини за 
важни  съдебни  дела,  протоколи,  правилници  и  съдебни  решения,  коментари  и 
препоръки,  информация  за  организирани  от  ПДИ  събития  и  други.  Всички  наши 
публикации са достъпни в Интернет страницата, веднага след като са подготвени на 
български и на английски език. 

Сървърът на който се поддържа страницата на ПДИ предлага от скоро възможност за 
по-детайлни статистики и информация. През 2006 г. броят на посещенията на Интернет 
страницата е между 10 000 и 20 000.  
През последната година средно по 3000  различни човека месечно са посещавали 
Интернет страницата ни, най-много от тях от България (44%) и САЩ (32%).

Създадохме раздел в Интернет страницата ни, отделен на актуални обществени дебати, 
където представихме дебатите относно Автомагистрала «Тракия»,  финансирането на 
НПО от държавния бюджет и АЕЦ «Белене».
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Радиопредаване

През  периода  януари  –  август  2006  г.,  всяка  неделя  между  17.00  и  18.00  часа, 
Програма  Достъп  до  Информация  излъчваше  свое  радиопредаване  по  радио  “Нова 
Европа”  с  водещ  Васил  Чобанов.  Фокусът  на  предаването  беше  представяне  на 
дейността на ПДИ и на темата за свободата на информацията като цяло. Другите теми в 
отделните предавания бяха  Аферата «Иракгейт», казусът «Краун ейджънтс», достъпът 
до  договора  за  концесия  на  строежа  на  автомагистрала  «Тракия»,  достъпът  до 
документи  от  архивите  на  МВР  и  бившата  ДС,  непрозрачността  в  процеса  на 
финансиране на нестопански организации от държавния бюджет, отказът на Агенцията 
по ядрено регулиране да  предостави приложения към доклада за  инцидента в  АЕЦ 
“Козлодуй” на 1 март 2006 г. и други.  Записи на предаванията могат да бъдат чути на 
страницата на ПДИ на адрес: http://www.aip-bg.org/radio.htm .

От 2007 г. планираме да започнем излъчването на ново радиопредаване за свободата 
на информацията в Българското национално радио.

Изключително  важно  за  постоянната  образователна  кампания  за  свобода  на 
информацията е участието на членове на екипа и координаторите на ПДИ в радио и 
телевизионни  програми.  Общият  брой  на  тези  участия  за  2006  г.  е  151  (Виж: 
Приложение 2 - “Списък на радио и телевизионните участия на членове на екипа през 
2006 г.”).

Международен ден на правото да знам

От септември 2003 г. ПДИ традиционно организира церемония  за връчване на 
награди на Деня на правото да знам – 28 септември. Целта на тази церемония е да се 
популяризира правото на информация. Това е ден, на който активисти в областта на 
свободата  на  информация  от  целия  свят  пропагандират  идеите  за  отворено  и 
демократично общество.

Отбелязването  на  Деня  на  правото  да  знам  е  част  от  инициативите  на 
Международната  мрежа  на  застъпниците  за  правото  на  информация  (FOIANet 
http://www.foiadvocates.net/). И през 2006 г. организации-членове на Мрежата организираха 
различни събития по случай 28 септември (виж: http://www.righttoknowday.net).

ПДИ организира  традиционна годишна церемония с награждаване на 28 септември 
– Денят на правото да знам. Церемонията, на която присъстваха около 150 журналисти, 
служители  в  администрацията,  представители  на  неправителствени  организации  и 
граждани,  беше  отразена  в  медиите.  Августовският  и  септемврийски  броеве  на 
бюлетина  на  ПДИ  бяха  посветени  на  28  септември  –  Денят  на  правото  да  знам  и 
наградените в церемонията през 2006 г. 

5. Сътрудничество на национално, регионално и международно равнище

През  март  2006  г.  Гергана  Жулева  и  Александър  Кашъмов  взеха  участие  в 
работни  срещи  и  дискусии  по  прилагането  на  Закона  за  свободен  достъп  до 
информация  в  Черна  гора,  организирана  от  Организацията  за  сътрудничество  и 
сигурност в  Европа – Офис в Подгорица.  През ноември същата година Александър 
Кашъмов  участва  като  лектор  в  обучение  по  прилагането  на  законодателството  за 
свобода на информацията в Черна гора.
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През  месец  април  Гергана  Жулева  присъства  на  Шестия  годишен  форум, 
организирана от фондация за икономически изследвания «Атлас» в Колорадо Спрингс, 
САЩ.

Александър Кашъмов взе участие в Четвъртата международна конференция на 
Комисарите по достъпа до информация в Манчестър, Англия.

Членове  на  екипа  на  ПДИ  взеха  участие  като  обучители,  презентатори  или 
лектори в 16 регионални семинари и международни конференции в Румъния (Букурещ) 
Тайланд  (Банкок),  Англия  (Лондон)  –  Годишна  среща  на  сътрудниците  на 
организацията  Statewatch,  Нигерия  (Лагос),  Чехия  (Прага),  Македония  (Скопие), 
Сърбия (Белград),  Украйна (Киев).

На 27 октомври 2006 г., ПДИ проведе Международна конференция на тема «10 
години застъпничество за свобода на информацията в България», в рамките на проект 
“Прилагане на Закона за свобода на информацията в България“, прилаган  съвместно с 
VVMZ East European Investment Service B.N. (NL), с финансовата подкрепа на Програма 
МАТРА на Министерство на външните работи на Кралство Холандия. Повече от 120 
човека  присъстваха  на  събитието,  отразено в  националните и  местни медии,  а  сред 
специалните  ни  гости  бяха  Мария  Дивизиева,  заместник-министър  на  държавната 
администрация  и  административната  реформа;  дипломати  -  Н.Пр.  Вилем  ван  Ее, 
посланик на Кралство Холандия в България и  Лене Йесперсен, заместник-постоянен 
представител на Програмата на ООН за развитие в България; партньори - Лорънс де 
Ман, изпълнителен директор на VVMZ;  Хелън Дарбишър, изпълнителен директор на 
Access  Info  Europe  и  председател  на  Международната  мрежа  на  застъпниците  за 
свобода  на  информацията;  Едуард  Фигхе,  холандски  експерт  по  комуникационна 
политик;  представители  на  неправителствения  сектор  в  България  -  Йонко  Грозев, 
Център  за  либерални  стратегии,  Гинка  Капитанова,  изпълнителен  директор  на 
Фондация за реформа в местното самоуправление и др.

Конференцията  беше  широко  отразена  в  местните  медии  (16  публикации  и 
отразявания в електронни медии).

Николай Мареков поддържа страницата в интернет на международната мрежа на 
застъпниците за свобода на  информацията.  Гергана Жулева е  член на управителния 
съвет на мрежата. 

Институционални постижения

През 2006 г. Управителният съвет на ПДИ проведе две заседания.

В  началото  на  2006  г.  Управителният  съвет  прие  Годишния  доклад  на  ПДИ, 
представен от изпълнителния директор на организацията, и одобри бюджета за 2005 
година.
 

Към  момента  в  офиса  на  ПДИ  работят  11  души: изпълнителен  директор, 
счетоводител, четири юриста, координатор на локалната мрежа, двама координатора на 
проекти, офис координатор и  софтуерен специалист, който поддържа базата данни и 
Интернет страницата на ПДИ. 
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Всеки понеделник екипът планира своите дейности въз основа на оперативния 
месечен план и на текущите изпълнявани проекти. 

ПДИ продължи да развива и поддържа Мрежата на координаторите във всичките 
26 области на България.  През 2006 г. ПДИ проведе три срещи с координаторите си.

Контролът  върху  правната  помощ,  предоставяна  от  фондация  ПДИ,  се 
осъществява чрез редовни статистически отчети от базата данни. 

ПДИ се управлява от УС, председател и изпълнителен директор. Управителният 
съвет определя ежегодно приоритетите на Фондация ПДИ и поне два пъти в годината 
инспектира работата на организацията. 

Програма  Достъп  до  Информация  кани  всяка  година  одиторска  компания  за 
проверка и заверка на годишния отчет на организацията. 

Програма Достъп до  Информация предава  своя  годишен отчет  в  Централния 
регистър на юридическите лица с  нестопанска цел за осъществяване на обществено 
полезна дейност към Министерство на правосъдието. 

  27. 02. 2007 г.
Гергана Жулева

София
Изпълнителен директор на ПДИ
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