
ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПДИ ЗА 2005 Г.

Основни постижения на Програма Достъп до Информация (ПДИ) 
през периода януари 2005 – декември 2005 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  2005  г.  ПДИ  работи  в  няколко  направления  за  постигане  на  своите 
дългосрочни цели:

1. Наблюдение  на  законодателството  за  правото  на  достъп  до  обществена 
информация и неговите ограничения, както и друго свързано законодателство.

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.  Наблюдение  на  законодателството  за  достъп до  информация,  неговите 
ограничения и друго свързано законодателство.

Застъпническата  работа  на  Програма  Достъп  до  Информация  е  базирана  на 
наблюдение  на  законодателството,  свързано  с  достъпа  до  информация  и  неговите 
ограничения.  Източници  на  информацията  за  подготвяни  промени  в  това 
законодателство основно се явяват:

● Електронният  бюлетин  на  отдел  “Връзки  с  обществеността”  към  Народното 
събрание на Република България.

● Участие в работни групи за създаване на проектозакони.
● Публикации в медиите.

ПДИ продължава работата си по застъпничество 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.
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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.

През 2005 г. бяха подготвени и разпространени следните коментари и препоръки:

● Препоръки върху промените в Закон на за защита на личните данни (ЗЗЛД);
● Препоръки  върху  промените  в  Закона  за  защита  на  класифицираната 

информация (ЗЗКИ);
● Препоръки при изработването на Вътрешни правила за предоставяне на достъп 

до  обществена  информация  в  Агенцията  за  държавен  вътрешен  финансов 
контрол;

● Коментари върху Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за МВР;
● Коментари върху измененията в Закона за публичност на имуществото на лица, 

заемащи висши държавни длъжности;
● Коментари върху Проектозакона за изменение и допълнение на Закона за достъп 

до обществена информация;
● Препоръки относно Проектозакона за Търговски регистър.

През 2005 г. членове на екипа на ПДИ   взеха участия в работни групи по:

● Изработване  на  Вътрешни  правила  за  достъп  до  обществена  информация  в 
Агенцията  за  държавен  вътрешен  финансов  контрол  –  Гергана  Жулева, 
Александър Кашъмов, Фани Давидова.

● Законопроект за изменение и допълнение на  Закона за защита на личните данни 
– Александър Кашъмов, Фани Давидова.

● Създаване  на  Бяла  книга  за  съвременна  администрация  –  проект  на 
Министерски съвет – Гергана Жулева.

Всички  коментари,  препоръки  и  становища на  ПДИ са  част  от  обществения 
дебат  чрез  посредничеството  на  медиите  (Виж:  Приложение  2  –  Списък  на 
публикациите  през  2005  г.,  и  Приложение  3  –  Списък  на  радио  и  телевизионните 
участия на членове на екипа на ПДИ през 2005 г.). 

2. Наблюдение на практиките, касаещи свободата на информация.

През  2005  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. Някои от 
тези отчети са публикувани в месечния бюлетин на ПДИ. 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 2005 г. е 408. Статистическата информация 
от базата данни е полезен индикатор за приложението на ЗДОИ и проблемите в 
областта на свободата на информацията. 
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● 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,  Агенция 
“Митници”,  Агенция  за  държавен  вътрешен  финансов  контрол, 
неправителствени организации, частни фирми).  

Годишният доклад за състоянието на достъпа до информация в България за 2004 г. 
систематизира  и  анализира  резултатите  от  наблюдението  върху  законодателството  и 
практиките по свобода на информацията,  както и изпълнението на задълженията по 
Закона  за  достъп  до  обществена  информация  от  страна  на  задължените  субекти. 
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. 

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 
дейности  за  ПДИ.  Програма  Достъп  до  Информация  оказва  правна  помощ още  на 
първоначалния етап на търсенето на информация, когато правният екип дава съвет и/ 
или  подготвя заявление за достъп до информация. Правна помощ получават и случаите 
на  отказ  за  предоставяне  на  информация  (Виж:  Приложение 1  –  Справки от  базата 
данни на ПДИ – случаи на отказ на информация). 
 

Съществена част от правната помощ, оказвана от юридическия екип на ПДИ, е 
изготвянето  на  жалби  пред  съда  и  съдебно  представителство  за  жалбоподателите, 
потърсили помощта на организацията.

Общият  брой  на  случаите,  в  които  е  предоставена  правна  помощ в  периода 
януари – декември 2005 г., е 408.  От  тях - 186 случая са получени в ПДИ чрез Мрежата 
на координаторите в страната.

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

● Най-често се търси информация за дейността на държавните органи, отнасяща 
се до договори с частни фирми, обществени поръчки и процеса на приватизация.

● Продължава да бъде проблематичен въпросът с информацията, която се съдържа 
в  публичните  регистри.  Констатирали  сме  интерес  към  Регистъра  на 
имуществото  на  лицата,  заемащи  висши  държавни  длъжности,  Публичен 
регистър на издадените и презаверени билети за лов, и Регистъра на експертите, 
лицензирани да извършват оценка на въздействието на околната среда.

● Интерес  представляват  резултатите  от  дейността  на  агенциите  за  обществен 
финансов  контрол  (информация  за  финансови  одити,  изразходването  на 
бюджетни ресурси, вътрешно-финансови проверки и т.н.).

● Активно се търси и информация относно състоянието на околната среда.  

В определени случаи клиентите ни искат да идентифицират държавния орган, 
който е задължен да предостави търсената информация, искат да определят в кои точно 
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документи  се  съдържа  исканата  информация  или  просто  биха  желали  да  попълнят 
правилно заявлението си за достъп.   

ПДИ оказва правната помощ в следните направления:
 

● Подготвяне на заявления за достъп до информация.  Например,  с  помощта на 
ПДИ две български медии (вестник “Дневник” и вестник “Новинар”) подадоха 
заявления  за  достъп  до  документацията  по  договора  за  концесия  за 
автомагистрала “Тракия”. В резултат на което беше разкрито, че регистърът на 
договорите за концесия не функционира.

● Повторно  подаване  на  заявления  за  достъп  до  информация,  отказана  от 
предишното правителство. Така например бившият министър на регионалното 
развитие и благоустройство отказа достъп на множество заявители до договора 
за  концесия  за  автомагистрала  “Тракия”.  Тази  информация  беше  с 
“чувствителен” характер преди изборите през лятото на 2005 г. След изборите за 
Народно  събрание  ПДИ  поиска  и  получи  договора  за  концесия  от  новия 
министър. 

● Подаване  на  засичащи се  заявления.  В  случая,  в  който  НПО-та,  работещи в 
сферата на екологията, търсеха информация, свързана с изграждането на новата 
АЕЦ  “Белене”,  юристите  на  ПДИ  посъветваха  заявителите  да  потърсят 
информация от  повече  от  една  институция.  В резултат  заявителите  получиха 
достъп до повече документи.  

● Участие на юристи от ПДИ в различни етапи от развитието на даден случай. 
Например в случая по изграждането на нова атомна електроцентрала “Белене” 
екипът  на  ПДИ  се  включи  с  наблюдения  и  участие  във  всички  свързани  с 
начинанието дейности, с цел да определи степента на прозрачност на проекта. 
За да осигурят адекватната правна помощ в случая, юристите на ПДИ участваха 
в  публични  обсъждания,  представяния  и  дискусии,  направиха  допълнителни 
правни изследвания и дейности по застъпничество.

● Подаване на жалби пред съда.  В някои случаи подаването на жалба в съда е 
достатъчно,  за  да  накара  съответната  институция  да  предостави  отказаната 
информация.  Такъв  беше  случаят,  в  който  екологично  сдружения  “Зелени 
Балкани”  от  град  Пловдив  подаде  заявление  до  министъра  на  земеделието  и 
горите, искайки достъп до всички документи, свързани с анализите, изготвени за 
приватизацията на държавното предприятие “Средна гора” АД. Първоначално 
информацията  е  отказана,  с  мотива  защита  на  интересите  на  трето  лице,  в 
резултат на което сдружение “Зелени Балкани” се обръна за помощ към правния 
екип  на  ПДИ.  След  подаването  на  жалба  до  съда,  Министерството  на 
земеделието и горите преразгледа решението си за отказ и предостави достъп до 
търсената информация.   
Важните резултати от направените от екипа на ПДИ правни консултации можем 

да  обобщим  така:  по-лесно  определяне  на  информационните  ресурси,  по-лесно 
определяне  на  задължените  да  предоставят  информацията  институции,  по-свободно 
предоставяне  на  информация  от  страна  на  държавните  органи,  без  да  се  стига  до 
съдебно производство.

3.2. Представителство в съда.

Правният  отдел  на  ПДИ  оказва  правна  помощ  на  граждани,  НПО-та  и 
журналисти, отнасяйки случаите на отказ на достъп до информация към съда. За 2005 г. 
ПДИ подготви общо 38 жалби в помощ на граждани и организации,  потърсили защита 
на правото си на достъп до информация пред съда. 
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Правна помощ от страна на ПДИ беше оказана по 35 съдебни дела под формата 
на  подготвяне  на  жалби,  становища  и  други,  както  и  съдебно  представителство. 
Отделно, екипът на ПДИ наблюдава други девет дела. От особено важно значение са 
делата  пред  Върховния  административен  съд  (ВАС)  –  общо  24  на  брой,  тъй  като 
постановените  по  тях  решения  се  явяват  пример  и  се   използват  като  образец  в 
съдебната  практика  на  другите  съдилищата,  а  също  така  и  от  държавната 
администрация. За разглеждания период (януари – декември 2005 г.) ВАС постанови 25 
съдебни решения. 

В  определени  случаи  държавните  органи  отказват  информация,  използвайки 
повече формални, отколкото законни аргументи. За да отговори на тази тенденция, ПДИ 
подкрепи съдебно дело, започнато от неправителствена организация от Разград. Кметът 
на Разград отказва информация, под претекст че неправителствената организация не е 
предоставила доказателства  за  правосубектност.  Отказът  е  обжалван  пред  окръжния 
съд,  който  оставя  жалбата  без  разглеждане.  Правният  екип  на  ПДИ  обжалва 
определението на окръжния съд пред Върховния административен съд, който в свое 
решение постанови, че всеки има право на информация, без да е необходимо да доказва 
каквото и да било.   

В  други  случаи  държавните  органи  отказват  информация  от  публичните 
регистри с мотив защита на лични данни. В последствие се оказва, че разкриването на 
такава информация може да покаже наличието на възможни злоупотреби или корупция 
(например  в  оценката  на  последствията  от  построяването  на  нова  атомна 
електроцентрала върху околната среда, при лова на диви животни и т.н.).

Въпреки  усилията  на  екипа  на  ПДИ,  трудно  можем  да  говорим  за  голям 
напредък в позитивните практики. Балансът между достъпа до обществена информация 
и защитата на личните данни продължава да бъде проблемен въпрос.   

Друг  проблем,  който  се  разкрива  при  работата  върху  подобни  случаи,  е 
разбирането, че личните данни в публичните регистри не са обект на защита.  Този 
въпрос се нуждае от допълнително застъпничество. 

Правният екип на ПДИ подкрепя и съдебни дела, свързани с изразходването на 
бюджетни средства и договори, в които страна е държавата. Най-честият мотив за отказ 
в тези случаи е защита на интересите на трето лице (търговска тайна).  Друг мотив, 
използван при отказ, е защита на класифицираната информация.

Резултатът от постоянния интерес към финансова информация от органите за 
държавен вътрешен финансов контрол са множество жалби срещу получени откази. 

През 2005 г. търсенето и отказите за предоставяне на финансови отчети беше 
постоянна практика.  Правната помощ от страна на ПДИ в обжалването на отказите, 
наравно  със  застъпническата  дейност  на  организацията,  доведоха  до  промени  в 
практиките през изминалата година. 

През разглеждания период правният екип на ПДИ продължи работата си и по 
делата, започнати преди 2005 г.

През 2005 г. ПДИ подкрепи клиентите си в нови десет важни дела за достъп до 
обществена информация, подбрани по следните критерии:
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● Налице  ли  е  висок  обществен  интерес  от  търсената  информация  (дело  на 
журналистката  Зоя  Димитрова  срещу  Президента  на  Република  България; 
журналистът  Красимир  Крумов  срещу  Шуменския  областния  управител; 
вестник  “Новинар”  срещу  Министерство  на  регионалното  развитие 
благоустройство).

● Възможно влияние върху политиките на национално ниво (журналистът Христо 
Христов  срещу Националната  разузнавателна служба;  Христо Христов  срещу 
Висшия  съдебен  съвет;  вестник  “Новинар”  срещу  Министерство  на 
регионалното  развитие   благоустройство;  Юрий  Иванов  срещу  Агенцията  за 
държавен вътрешен финансов контрол).

● Поставя ли се въпрос за тълкуването на закона от важно значение за прилагането 
му  (екологично  сдружение  “За  Земята”  срещу  Министерство  на  финансите; 
Информационен и учебен център по екология срещу Министерски съвет; Кирил 
Терзийски срещу Министерство на финансите).

● Друга  информация,  която  може  да  бъде  от  значение  (журналистката  Зоя 
Димитрова  срещу  Президента  на  Република  България;  журналистът  Христо 
Христов срещу Националната разузнавателна служба; Кирил Караиванов срещу 
Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”). 

 
Подобрява се практиката по изпълнението на съдебните решения от страна на 

администрацията,  но  все  още  са  налице  някои  проблеми.  Например  в  случая  на 
Красимир  Крумов  и  на  “Център  на  неправителствените  организации”  в  Разград 
(описани по-горе), поисканата информация беше предоставена в кратък срок, след като 
съдът върна отказа за преразглеждане.
 

В други случаи обаче,  са необходими допълнителни усилия. ПДИ подготви и 
изпрати писмо за напомняне до Правителствена информационна служба (ПИС), след 
като  съдът  реши  информацията  за  разходите  за  пътувания  на  министрите  да  бъде 
предоставена (делото на журналистката Павлина Трифонова от вестник “24 часа”). В 
резултат, журналистката получи търсената информация. 

Не  във  всички  случаи  обаче,  писмото  за  напомняне  за  изпълнението  на 
съдебното решение се оказва ефективно. Например в делото на Любов Гусева срещу 
кмета на Видин ПДИ се обърна към Върховния административен съд да глоби кмета за 
неизпълнение на решението. 

 През 2005 г. ПДИ публикува третия том на книгата “Съдебни дела по Закона за 
достъп до обществена информация”, представяща основните тенденции в областта на 
свободата на информация през изминалата година, анализи на съдебната практика и 
документацията по 10 подбрани дела.

През месец ноември 2005 г. ПДИ организира две конференции – национална и 
международна,  на  тема  Съдебна  практика  по  Закона  за  достъп  до  обществена 
информация. Националната конференция се проведе на 23 ноември 2005 г., в София, с 
участието  на  54  представители  на  неправителствени  организации,  юристи  в 
централната  държавна  администрация,  адвокати,  съдии  и  журналисти.  На  25  и  26 
ноември 2005 г., ПДИ проведе Международна конференция на тема  Съдебни дела по 
свобода на информацията, с финансовата подкрепа на Съвета на Европа, в рамките на 
Пакта за стабилност за страните от Южна и Източна Европа. В конференцията взеха 
участие представители на 18 застъпнически организации от Европа и САЩ.
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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 2005 г.  членове на екипа на ПДИ участваха с лекции и презентации в 102 
обучения,  дискусии,  семинари,  конференции  и  международни  събития  (Виж 
Приложение 4 - “Списък на обученията и семинарите, в които представители на екипа 
са  участвали  през  2004  г.”).  Общият  брой  на  участниците  в  обучения,  дискусии, 
семинари  и  конференции,  в  които  членове  на  екипа  на  ПДИ  са  представяли 
проблематиката в областта на достъпа до информация, през 2005 г. е 1 640 човека.

На проведените  общо 27 обучения,  организирани от  ПДИ и  в  които членове  на 
екипа участваха като лектори, бяха обучени 719 участници.

През 2005 г. ПДИ организира обучения за държавни служители, неправителствени 
организации  и  журналисти  по  прилагането  на  Закона  за  достъп  до  обществена 
информация.

4.1. Обучения за служители в държавната администарция.

През месец април 2005 г.,  в гр. Пловдив, ПДИ проведе обучение за служители в 
местната  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 34 служители от 
общинските информационни центрове на общините в областите Пловдив и Пазарджик. 
Оценките на обучението 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  2005  г.,  по  покана  на  Института  за  публична  администрация  и  европейска 
интеграция, Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК),  Агенция 
“Митници” и други институции, членове на екипа на ПДИ участваха като лектори в 
обучения  по  достъпа  до  информация.  Общият  брой  на  обучените  служители  в 
държавната администрация е 367.

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 обучение  на 
НПО-та  от  страната,  така  че  те  да  са  в  състояние  сами  да  провеждат  обучения 
впоследствие и по този начин да се създаде мрежа от неправителствени организации, 
обучени  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. 
Участниците дадоха високи оценки; някои от организациите започнаха да предоставят 
консултации по свобода на информацията на свой ред.  

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 
2005 г.”).
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4.3. Обучения за журналисти.

През септември и октомври 2005 г. ПДИ организира две обучения за журналисти и 
студенти  по  журналистика  по  проблемите  свободата  на  информацията  и 
журналистиката.  Холандски  експерт  по  комуникациите,  журналист  и  понастоящем 
лобист в Холандския парламент – Ед Фихее, взе участие като лектор в двете обучения.  

Проведеното през месец септември обучение беше предназначено за практикуващи 
журналисти.  Девет  журналисти  от  централни  и  единадесет  журналисти  от  местни 
печатни и електронни медии участваха в дискусиите. Последният ден от обучението 
беше в град Пловдив, с участието на 12 журналиста.

През месец октомври организираното обучение беше предназначено за студенти по 
журналистика - тридневно обучение в Американския университет в Благоевград и един 
ден обучение в Журналистическия факултет на Софийски университет “Свети Климент 
Охридски”. Общо 89 студенти от двата университета взеха участие в обучението.

Членове на екипа на ПДИ участваха в обучения за журналисти или дискусии по 
теми  засягащи  медиите,  организирани  от  наши  партньори  –  Българската  медийна 
коалиция,  Център  за  развитие  на  медиите,  фондация  “Свободна  и  демократична 
България”. Общият брой на участниците в тези събития е 111.

4.4. Пътуване са учебна цел до Словакия.

През септември 2005 г. група от седем участника – двама представители на органите 
на централната власт (от Министерство на регионалното развитие и благоустройство и 
от  Правителствена  информационна  служба  към  Министерски  съвет)  и  пет 
представители  на  неправителствени  организации  (ПДИ,  Фондация  за  реформа  в 
местното  самоуправление  и  Националното  сдружение  на  общините  в  България) 
участваха  в  учебното  пътуване  до  Словакия.  Обучението  беше  организирано  от 
партньорите ни  VVMZ East European Investment Services B.V., Словакия. В него беше 
представен  словашкият  опит  в  прилагането  на  Закона  за  достъп  до  обществена 
информация, практиките в органите на централната и местна власт, наблюдението на 
законодателството и прочие.

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

Публичен дебат върху законодателството за свобода на информацията.

Експерти от ПДИ участваха в дискусии върху промените в Закона за защита на личните 
данни, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за МВР, Закона за 
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Закона за 
достъп  до  обществена  информация;  и  в  изработването  на  Вътрешен  правилник  за 
достъп  до  обществена  информация  на  Агенцията  за  вътрешен  държавен  финансов 
контрол.

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 
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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 2005 г. е 282 – в централни и местни медии 
(Виж: Приложение 2 - “Списък на публикациите през 2005 г.”).  

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 през периода януари – декември 2005 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  1007  електронни  адреса  на  неправителствени 
организации, медии, граждани, органи на държавната власт и журналисти.

В дванадесетте броя на бюлетина за 2005 г. публикувахме сто 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  2005  г.  ПДИ  подготви,  публикува  и  разпространи  Годишен  доклад  за 
състоянието  на  достъпа  до  информация  в  България  през  2004  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).

През 2005 г.  ПДИ публикува и наръчник за администрацията “Как да прилагаме 
Закона за достъп до обществена информация?”

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 отскоро възможност 
за по-детайлни статистики и информация. През 2005 г. броят на посещенията в www  .  aip  -  
bg  .  org   е между 5 000 и 11 000 на месец, направени от около 5 000 различни адреса. Всеки 
посетител прави средно около 6 посещения.

Създадохме раздел в Интернет страницата ни, отделен на защита на личните данни, 
където публикуваме нашите анализи и препоръки по отношение на Закона за защита на 
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личните данни;  информационни материали за  граждани;  извадки от  националното и 
международно законодателство и информация за работата на Комисията за защита на 
личните данни в България.

Радиопредаване.

През периода януари – юли 2005 г.,  всеки понеделник между 19.00 и 20.00 часа, 
Програма Достъп до Информация излъчваше свое радиопредаване по радио “НЕТ”. 
Радиото се слуша в София и в Интернет (на адрес: http  ://  www  .  radionetbg  .  com  ). Фокусът на 
предаването  беше  представяне  на  дейността  на  ПДИ  и  на  темата  за  свободата  на 
информацията като цяло. Другите теми в отделните предавания бяха защита на личните 
данни,  достъп  до  здравна  информация  и  информация  за  околната  среда,  достъп  до 
архивите, достъп до договорите за обществени поръчки и други.

От февруари 2006 г. планираме да започнем излъчването на ново радиопредаване за 
свободата на информацията, в сътрудничество с радио “Нова Европа”.

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  2005  г.  е  253  (Виж: 
Приложение 3 - “Списък на радио и телевизионните участия на членове на екипа през 
2005 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  /  ).  През  2005  г.  тридесет  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. Септемврийският брой на бюлетина на ПДИ беше 
посветен на 28 септември – Денят на правото да знам.  

5. Сътрудничество на национално, регионално и международно равнище.

През 2005 г. Програма Достъп до Информация получи две престижни награди – 
«Джон Темпълтън» , присъждани от жури на Фондация за Икономически Изследвания 
«Атлас».

Първата  награда  беше  в  категорията  “Етика  и  ценности”  за  принос  в 
изграждането и поддържането на принципите на демокрацията и пазарната икономика. 

Втората награда, получена от ПДИ през 2005 г. е за цялостно институционално 
развитие.
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПДИ ЗА 2005 Г.

Изпълнителният  директор  на  ПДИ,  присъства  на  официалната  церемония  по 
връчването  на  наградите,  организирана  от  фондация  за  икономически  изследвания 
“Атлас” на Петия международен форум, проведен в Маями, Флорида, през април 2005 г.

През  февруари  2005  г.  Гергана  Жулева  взе  участие  в  Третата  международна 
конференция  на  комисарите  по  свобода  на  информацията,  организирана  от 
Мексиканския федерален институт за достъп до информация в Канкун, Мексико.

Членове на екипа на ПДИ взеха участие в две работни срещи, организирани от 
Глобална инициатива за прозрачност – едната, от които се проведе в Ню Йорк (САЩ), а 
другата – в Краков (Полша).

Членове  на  екипа  на  ПДИ  взеха  участие  като  обучители,  презентатори  или 
лектори в 16 регионални семинари и международни конференции в Италия (Триест), 
Мексико  (Канкун),  Аржентина  (Буенос  Айрес),  Чили  (Сантяго),  Турция  (Анкара), 
Македония (Скопие), Сърбия (Белград),  Полша (Краков), Испания (Мадрид), Украйна 
(Киев), Азърбейджан (Баку), Румъния (Букурещ), Молдова (Кишинев).

През  ноември  2005  г.  ПДИ  организира  международна  конференция  на  тема 
Съдебни  дела  за  свобода  на  информацията.  Конференцията  се  осъществи  с 
финансовата подкрепа на Съвета на Европа (Пактът за стабилност) като събитие на 
Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията. Застъпници от 
15  страни  участваха  в  Конференцията,  организирана  от  Програма  Достъп  до 
Информация.

Конференцията беше широко отразена в местните медии (21 публикации).

Изпълнителният директор на ПДИ – Гергана Жулева – беше избрана за член на 
Съвета на съветниците на “Прайвъси Интернашънъл” и стана един от учредителите на 
организацията “Аксес Инфо Европа”. 

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 2005 г. Управителният съвет на ПДИ проведе едно заседание.

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

През юни 2005 г. проведохме тийм билдинг за екипа и координаторите на ПДИ 
за  повишаване  на  капацитета  на  организацията,  както  и  за  дискутиране  на 
организационните стратегии.
 

Към момента в офиса на ПДИ работят 10 души: изпълнителен директор, офис 
координатор,  счетоводител,  четири  юриста,  координатор  на  локалната  мрежа, 
координатор  на  проекти  и  софтуерен  специалист,  който  поддържа  базата  данни  и 
Интернет страницата на ПДИ. 

Всеки понеделник екипът планира своите дейности въз основа на оперативния 
месечен план и на текущите изпълнявани проекти. 
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ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ПДИ ЗА 2005 Г.

ПДИ продължи да развива и поддържа Мрежата на координаторите във всичките 
26  области на България.  През 2005 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. 

17 февруари  2006 г.
Гергана Жулева

София
Изпълнителен директор на ПДИ

Годишният  отчет  е  обсъден  и  приет  от  Управителният  съвет  на  ПДИ  на  редовно 
заседание проведено на 20.02.2006 година. 
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