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Отчет за работата на екипа на Фондация Програма Достъп до 
Информация през 2002 година 
 

1. Обща характеристика на периода 
 
Основна цел на дейността на екипа на ПДИ през и 2002 година беше активно 
да подпомага прилагането на Закона за достъп до обществена информация. 
Основните стратегически приоритети подчинени на тази основна цел бяха 
следните: 
 
 

• Разясняване на нормите на ЗДОИ и международните стандарти чрез 
обучения и публикации 

• Правна помощ в случаи на неправомерен отказ от информация на 
граждани, НПО, журналисти, включително представителство в съда 

• Наблюдение и застъпничество за модерно законодателство свързано с 
ограниченията на свободата на информация 

• Наблюдение на практиките на прилагане на ЗДОИ 
 

Обучения и разясняване 
 
През 2002 година екипът на Програма Достъп до Информация (ПДИ) 
съсредоточи усилията си да разяснява ЗДОИ и регулациите уреждащи 
ограниченията на правото на достъп до информация като организира обучения 
на служители от централните, регионалните и местните органи на 
изпълнителната власт. Тези обучения се провеждаха с участието на 
обучителният екип на ПДИ и експерти на Article 19 и ABA CEELI.   
 
Продължиха редовните обучения и срещи с координаторската мрежа на ПДИ за 
новости в законодателната уредба и представяне на систематизираните 
резултати от наблюдението на практиките на достъп до информация в цялата 
страна. 
  
ПДИ организира няколко обучения за по-широк кръг общественост в областни 
градове, в които до сега не са били организирани разяснителни семинари по 
правото на достъп до информация. 
 
Едновременно с това представителна ПДИ участваше във всички обучителни 
семинари за журналисти и НПО организирани от БМК.  
 
Участието на членовете на екипа в предавания в електронните медии, 
публикациите са също важна част от разяснителната кампания по правото на 
информация. Броят на тези участия и публикации през 2002 година е 
значителен.(Виж приложенията).     
 
Правна помощ и съдебни дела 
 
И през 2002 правният екип на ПДИ продължи да предоставя помощ  на 
граждани, НПО и журналисти при подаване на заявления, консултиране на 
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случаи на неправомерен отказ от информация на клиенти посетили офиса на 
ПДИ  и подадени от координаторската мрежа на ПДИ в 26 областни града в 
страната.     
Фокусът на правната помощ през 2002 година станаха съдебните обжалвания на 
неправомерни откази да се предостави информация. Техният брой значително 
нарасна.      

Опитът на ПДИ по съдебните дела по ЗДОИ беше систематизиран и публикуван 
в сборника “Съдебни дела по ЗДОИ в България” (1000 тираж ). Този опит беше 
представен и на международна конференция организирана от ПДИ през 
септември 2002 година. Сборникът беше преведен на английски (500 тираж) и 
разпространен сред сходни организации в чужбина, сред мрежата на 
демократични изследователски институти подкрепяни от NED, сред 
новосъздадената глобална мрежа на застъпниците за свобода на информацията, 
сред специалисти в областта на свободата на информация.      
Признание на значимостта на този опит за глобалната кампания за свобода на 
информацията поканата към Александър Кашъмов да представи този опит в 
книгата The Right to Know. The Right to Live. Access to Information and Socio-
Economic Justice (ed. By Richard Calland and A. Tilley) публикувана през 2002 
година от Open Democracy Advice Center (ODAC) в Южна Африка. 
 
Наблюдение и застъпничество за модерно законодателство за 
ограниченията на правото на информация 
 
През февруари 2002 година Комитета на министрите на Съвета на Европа прие 
Препоръка 2002 (2) относно достъпа до официални документи. Със 
съдействието на медийния отдел на Съвета на Европа и финансовата помощ на 
правителството на Люксембург  ПДИ организира обсъждане на проектозакона 
за изменение на ЗДОИ и стандартите заложени в препоръката на Съвета на 
Европа. В кръглата маса участваха представители на медиите, на съда, членове 
на парламента, НПО.   
През 2002 година екипът на ПДИ активно участва в публични дискусии по 
внесени законопроекти, подготвяше становища по тези законопроекти. 
Становищата са публикувани на страницата на организацията в интернет. 
Съвместно с Инфоекоклуб, екологична организация от Враца, екипът на ПДИ 
участва в няколко публични дискусии по новия Закон за опазване на околната 
среда. Критичното становище по закона, особено що се отнася до главата за 
достъп до информация за околната среда от този закон, ПДИ представи и в 
Комисията за опазване на околната среда.      
Оценка на нормативни актове предложени или приети през 2002 година, 
съдържащи регулации отнасящи се до упражняване на правото на достъп до 
информация е част от годишния доклад на организацията “Състоянието на 
достъпа до информация в България 2002”.  
 
Наблюдение на практиките на  прилагане на ЗДОИ   
 
И през 2002 година ПДИ продължи да систематизира наблюденията на 
практиките на прилагане на ЗДОИ. През октомври 2002 година ПДИ проведе 
специално проучване “Изпълнение на задълженията на органите на 
изпълнителната власт по ЗДОИ”. Целта на това проучване беше да се установи 
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динамиката в тази област като се сравнят резултатите от проучването 2002 с 
тези от проучването проведено през септември-октомври 2001 година. Докладът  
“Годината на рационалното невежество” беше разпространен сред медиите, 
Народното събрание, органите на изпълнителната власт партньорски 
организации.    
 
 
 
2. Постигнати резултати по дейности - статистика  
 
Обучения и публични обсъждания 
 
Общият брой на обученията, дискусиите, семинари, конференции и 
международни събития, в които членовете на екипа участваха с изказвания, 
представяния или лекции беше 58.  
Общият брой на  участниците в конференции и срещи, организирани от ПДИ 
или на които представители на организацията са били лектори: 1155. От тях 834 
представителя на администрацията – централна и местна и 321 – журналисти и 
представители на неправителствени организации. 
 
Тези публични събития могат да бъдат обобщени по следния начин: 
 
Обучения за служители от органите на изпълнителната власт по ЗДОИ, ЗЗЛД 
и ЗЗКИ. Общият брой на тези обучения през 2002 година с участието на лектори 
от Програма Достъп до Информация беше 14. 
През 2002 година ПДИ и Article 19 (международна кампания за свобода на 
изразяването) проведоха работна среща-обучение за служители в централните 
органи на изпълнителната власт. В двудневното обучение взеха участие 67 
представители на администрацията. 
В началото на 2002 година ПДИ и представители на софийския офис на ABA 
CEELI стартираха проект “Обучение на администрацията по прилагането на 
Закона за достъп до обществена информация”. В течение на шест месеца в 
обученията организирани от координаторите на ПДИ по места участваха 268 
представители на изпълнителната власт на регионално и местно равнище от 23 
областни града в страната. Лектори на обученията бяха Гергана Жулева, 
Александър Кашъмов, Фани Давидова (ПДИ) и Кийт Томас (представител на 
АBА CEELI). Оценките за проведеното обучение от страна на участниците бяха 
позитивни.  
Основният извод от тези обучения е, че за да бъдат ефективни в тях би трябвало  
да участват не просто представители на институциите, а служителите, които 
имат задължение да работят по ЗДОИ. Другият извод, който може да бъде 
направен и беше формулиран и от самите участници в обученията е, че са 
необходими специализирани и постоянни обучения по правото на достъп до 
информация и неговите ограничения. 
Опитът от тези обучения беше систематизиран и използван в анализа на 
резултатите от постоянното наблюдение на практиките на прилагане на ЗДОИ, а 
също така и в анализа на резултатите от специалното проучване на тези 
практики  в институциите публикуван в доклада “Годината на рационалното 
невежество”.  
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Представители на екипа участваха и в обучения по ЗДОИ за администрацията 
организирани от други неправителствени организации или институции, а 
именно: Правна Инициатива за Обучение и Развитие (ПИОР), Болкан Асист, 
Варненският окръжен съд, Зелен Бургас и други. 
 
Дискусии и обучения за журналисти и НПО 
 
През 2002 година ПДИ организира 7 обучения за представителите на медиите, 
координатори и неправителствени организации. Целта на тези обучения и 
дискусии по актуални проблеми на достъпа до информация беше преди всичко 
да се активизира търсенето на информация  като се използват нормите на ЗДОИ. 
Едновременно с това на тези срещи бяха разяснявани и приетите през годината 
закони регулиращи ограниченията на достъп до информация.  
Представител на екипа на ПДИ беше постоянен лектор на пет обучителни 
семинара организирани от Българска Медийна Коалиция за представители на 
медиите и местни неправителствени организации.  
 
Публични дискусии по текущо законодателство свързано със свободата на 
информация  
Общият брой на такива участия на членове на екипа на ПДИ през годината е 20. 
Част от тези публични дискусии бяха организирани от ПДИ. Членове на екипа 
на ПДИ участваха в обсъжданията на промените в ЗДОИ, Законопроекта за 
опазване на околната среда, Законопроекта  за публичност и регистрация на 
лобистите и лобистката дейност, Законопроекта за радиото и телевизия и други. 
С подкрепата на Съвета на Европа и финансовата помощ на правителството на 
Люксембург ПДИ организира кръгла маса с участието на членове на 
парламента, Върховния Административен Съд (ВАС), медии. Целта на кръглата 
маса беше да се обсъдят предложените промени в ЗДОИ от гледна точка на 
Препоръка (2002)2 на Комитета на министрите на  Съвета на Европа. Членът на 
работната група на Съвета на Европа по Препоръка 2002(2) г-жа Хелена 
Ядерблум (Швеция) представи основните стандарти заложени в препоръката на 
Съвета на Европа. 
 
Международни участия на членове на екипа с представяния на работата на 
ПДИ, българското законодателство в областта на достъпа до информация и 
обсъждания. 
Общият брой на такива участия през годината е 12. 
Членове на екипа взеха участие в обсъждането на проектозакони за свобода на 
информацията в Армения, Хърватско. 
Членове на екипа участваха в обсъждания на прилагането на законите за 
свобода на информацията на международни конференции в Унгария, Италия, 
Франция, Мексико, Латвия, Естония. 
Интересът към опита на ПДИ в кампанията за приемане и прилагане на закона 
за достъп до информация е голям. Гергана Жулева беше поканена да представи 
този опит с есе на страницата поддържана от американската неправителствена 
организация Архив на Националната Сигурност – www.freedominfo.org. 
Признание за приноса на ПДИ в глобалната кампания за свобода на 
информацията е и това, че Изпълнителният директор на ПДИ беше поканена за 
член на редакторския съвет на тази страница.    

http://www.freedominfo.org
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Признание за усилията на ПДИ за утвърждаване на стандартите за свободата на 
информация беше поканата за участие в семинара организиран от Съвета на 
Европа “Какъв е достъпът до официални документи?” в Страсбург в края на 
ноември 2002 година с участието на експерти от страните членки и 
международни неправителствени организации работещи в областта на достъпа 
до информация. Изпълнителният директор Гергана Жулева взе участие в 
семинара. 
Програма достъп до информация беше организатор на международна 
конференция “Прилагане на законите за свобода на информацията. Съдебни 
дела” през септември 2002 година. По идея на ПДИ на тази конференция беше 
инициирана Международна Мрежа на Застъпниците за Свобода на 
Информацията (FOIANetwork). Изпълнителният директор на ПДИ беше 
номинирана за член на учредителния комитет на мрежата. 
 
Други форми на разясняване на стандартите в областта на достъпа до 
информация, която екипа на ПДИ широко използва са публикациите в 
медиите, участие в радио и телевизионни предавания.  
Общият брой публикации подготвени с помощта на членове на екипа, от 
координаторите на ПДИ или собствени публикации е 158, от които 49 са в 
местни печатни издания, а 109 са в национални издания. (Виж приложенията 
към доклада) 
Особено важни за постоянната разяснителна кампания са участията на 
членовете на екипа в предавания на живо в електронните медии. Общият брой 
на тези участия е 168. 112 от тях са в радиопредавания, а 54 са телевизионни 
интервюта и участия. (Виж приложенията към доклада) 
През  2002 година екипът на ПДИ подготви и  издаде второ допълнено и 
преработено издание на наръчника за граждани “Как да получим достъп до 
информация?” (4000 тираж). Разпространението се осъществява по заявки и на 
обученията на ПДИ.   
 
Правна помощ 
 
Общият брой на постъпилите в ПДИ случаи на отказ от информация през 2002 
година 515. Случаите постъпват в офиса чрез координаторската мрежа, от 
граждани и неправителствени организации обърнали се към ПДИ за правна 
консултация и помощ в офиса в София ( виж в приложенията статистическите 
справки от базата данни на случаите). 
Постъпващите случаи от страната се коментират от юристите и “бюлетин” на 
систематизираните случаи заедно с правния коментар се разпращат на 
координаторската мрежа в страната. В много случаи координаторите на ПДИ 
подготвят собствени публикации в регионални и местни медии, използвайки 
месечната систематизация на случаите и коментарите. 
През 2002 година се увеличи броя на гражданите посещаващи офиса на ПДИ за 
правен съвет в случаи на търсене на информация от публични институции. 
Почти двойно се е  увеличил броят на гражданите – клиенти на ПДИ. Фактори 
за увеличаване на търсенето на правните услуги на организацията са: 

• Медийните участия на членове на екипа за разясняване на правото на 
достъп до обществена информация 

• Решенията на съда по случаи на неправомерен отказ от обществена 
информация в полза на търсещите и тяхното медийно отразяване 
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• Нарастващият авторитет на ПДИ като специализирана организация в 
областта на правото на информация  

 
През 2002 година екипът на ПДИ обсъди и усъвършенства правилата за работа 
със случаите на отказ от информация постъпващи в офиса за консултация и 
правна помощ.  
 

1. Общият брой на консултираните случаи – 515. 
2. Броят на писмените консултации – 380. 
3. Оказана помощ при подготовка на заявления – 52 
4. Консултации в случаи на търсене на информация – 26 
5. Обжалване на откази в съда – 25 
6. Консултации по телефона – 21 
7. Консултации  по електронната поща – 11 
 
 
И през 2002 година правният екип на ПДИ предоставяше на граждани и 
НПО правна помощ и представителство в случаи на обжалване на откази от 
обществена информация пред съда. Броят на стартираните през тази година 
съдебни обжалвания е 25. Едновременно с това продължи работата на 
съдебното представителство в вече стартирали съдебни дела. Общият брой 
дела, по които адвокат Александър Кашъмов и други членове на правния 
екип работиха през годината е 49. Делата могат да бъдат систематизирани по 
следния начин: 
 
1. Брой влезли в сила решения – 12 
2. Брой влезли в сила определения за прекратяване – 4 
3. Брой дела взети за решаване – 10 
4. Брой обжалвани решения – 4 
5. Брой обжалвани определения – 1 
6. Брой невлезли в сила решения – 1 
7. Брой оттеглени жалби /дадена информация/ - 1 
8. Брой подадени жалби – 7 
9. Брой изготвени жалби /дадена информацията след получаване на 

жалбата от административния орган/ - 1 
10. Брой насрочени дела – 8 

 
Ново направление в правната помощ, което ПДИ започна да създава през 
2002 година е привличането на адвокати от страната за консултиране на 
случаи на неправомерен отказ от информация от местни публични 
институции. Чрез координаторската мрежа бяха идентифицирани адвокати в 
страната, които работят в областта на човешките права и проявяват интерес 
от специализация в областта на защита на правото на информация. ПДИ 
организира две срещи в тази “мрежа”, на които бяха обсъдени начините на 
работа по консултиране на случаи в страната, договорени правилата, по 
които ще се работи по случаи на обжалване на неправомерни откази от 
информация. Адвокатите от страната участваха и в международната среща 
“Прилагане на ЗДОИ. Съдебни дела” организирана от ПДИ през септември 
2002 година.     
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Наблюдение на практиките 
 
Наблюдението на практиките по прилагане на ЗДОИ се осъществява главно 
чрез:  
 
Систематизация на месечните доклади на координаторите за практиките на 
прилагане на ЗДОИ в страната 
Систематизация на случаите на отказ от информация постъпващи в офиса на 
ПДИ в електронна база данни  
Специално проучване за изпълнение на задълженията на органите на 
изпълнителната власт по ЗДОИ 
Публикуване на резултатите от проучването и разпространението на доклада 
сред проучваните институции и други заинтересовани 
Представяне на резултатите пред медиите 
Препоръки за промяна на политиките в областта на достъпа до информация   
 
Годишен доклад на ПДИ “Състоянието на достъпа до информация в 
България”, в който се систематизират и оценяват резултатите от 
наблюдението на законодателството свързано с упражняване на правото на 
достъп до информация, резултатите от наблюдението на практиките по 
прилагане на закона и изпълнение на задълженията на органите на 
изпълнителната власт по ЗДОИ. Докладът включва и препоръки към 
законодателната и изпълнителната власт за подобряване на състоянието на 
достъпа до информация. Докладът за 2001 година  
 

Специалното проучване беше осъществено в периода 10 –30 октомври 2002 

година. То обхвана всички централни органи на изпълнителната власт, 

техните териториални подразделения, така както са определени в Закона за 

администрацията и изброени в регистъра на административните структури. 

Освен централните органи на изпълнителната власт, бяха обхванати и 101-те 

най-големи по население общини в България от всичките 263.  

С молба за участие в проучването се обърнахме към 394 институции. От тях 

бяха проведени 308 интервюта, като в останалите случаи е получен 

“мълчалив” или открит отказ за отговор. 

Интервютата бяха извършени чрез стандартизирани въпросници от  

координаторите на Програма достъп до информация (ПДИ) в страната  и 

анкетьори в София.  

Докладът по проучването “Годината на рационалното невежество” беше 
публикуван и разпространен на български (1000 тираж) и английски език 
(500 тираж). 
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3. Институционално развитие на организацията   
 
През 2002 година Управителният съвет на ПДИ  проведе две редовно 
свикани заседания. 
На заседанието проведено на 11 март 2002 година управителният съвет прие 
годишния доклад за работата на ПДИ, одобри бюджета на организацията за 
2002 година, освободи Филип Харманджиев от УС по негова молба и избра 
за член на Управителния съвет Люба Ризова. 
 
На заседанието проведено на  17 септември 2002 година УС обсъди и прие 
шестмесечния отчет на изпълнителния директор, и прие оставката на 
Константин Паликарски като член на УС.   

 
На 30 октомври 2002 г. ПДИ получи удостоверение за вписване в 
Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност.   
 
Към момента в ПДИ работят 9 човека.  
Изпълнителният директор, офис координатор и счетоводител, четирима 
юристи, координатор на  мрежата в страната, специалист поддържащ 
страницата в интернет и базата данни.  
 
 Всеки понеделник екипът планира дейностите за седмицата на основата на 
оперативния план за месеца и по проекти. 
 
През 2002 година екип проведе серия от срещи за укрепване на 
организационното състояние и стратегическо планиране. За улесняване и 
направляване на обсъжданията беше поканен външен експерт.  
 
 
ПДИ продължава да поддържа и развива своята координаторска мрежа във 
всички областни градове в страната. През 2002 година бяха проведени 
четири срещи с координаторите.  
 
4. Стратегии за развитие    
 
Резултатите от дейността на екипа на ПДИ през 2002 година, засиленото 
търсене на услугите на организацията на национално и регионално ниво 
показва, че стратегическите направления са определени правилно. ПДИ ще 
продължава да работи в избраните основни направления с цел да подпомага 
гражданите при упражняването на правото на информация, а именно: 
 
Гражданско обучение по правото на информация и неговите 
ограничения  
През 2003 година обучението ще бъде насочено главно към НПО, “мрежата 
юристи” и администрация. Търсенето на екипа на ПДИ за обучения 
нараства. В повечето случаи при покани за обучение по правото на 
информация ПДИ предлага платени услуги.        
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ПДИ вече има разработени модели на обученията, които могат да бъдат 
използвани от организации в страната и в региона. Това е едно от 
направленията за сътрудничество в FOIAnetwork.   
 
Правна помощ в случаи на неправомерен достъп до информация 
включително и представителство в съда   
 
И през 2003 година правната помощ и преди всичко съдебното обжалване на 
неправомерни откази от информация си остава стратегическо направление в 
работата на организацията. Критериите за подбор на съдебни обжалвания, 
чието представителство в съда да бъде заплащано от ПДИ са приети и ще 
бъдат развивани.     
Започна подготовката на електронна база данни със съдебните дела по 
ЗДОИ. 
Интересът към сборника “Съдебни дела по ЗДОИ” беше голям и изданието 
за безплатно разпространение беше изчерпано. ПДИ направи второ издание 
на сборника, което се продава чрез мрежата за разпространение на СИЕЛА.      
Подобен сборник ще бъде издаден и през 2003 година. 
Разпространението на опита на правния екип на ПДИ сред юристи в 
страната е важно направление на работата на организацията. 
 
Опитът на ПДИ в правната помощ и съдебни дела в случаи на неправомерен 
отказ от информация е интересен за членовете на мрежата на застъпниците 
за свобода на информацията. 
 
 
Наблюдението на законодателството и наблюдение на практиките 
 
Това направление  в работата на ПДИ също остава стратегическо. ПДИ ще 
бъде основен участник в обсъждането и прилагането на методологията за 
наблюдение на прилагането на законите за достъп до обществена 
информация, развивана от Open Society Justice Initiative. Смятам, че 
усъвършенстването на методологията за национално наблюдение по 
прилагането на ЗДОИ ще допринесе и за изработването на методологията за 
глобално наблюдение и обратно. 
 
Постоянна медийна кампания за свобода на информацията                 
 
Опитът на организацията от изминалите години показва, че ефектът от всяко 
едно от стратегическите направления значително се увеличава от 
целенасочената и постоянна връзка с медиите.  
ПДИ смята да поддържа и обогатява своите канали, за да информира 
медиите за събития, случаи, новини в областта на достъпа до информация. 
 
Участието на ПДИ като член на мрежата на застъпниците за свобода на 
информацията бележи нов етап в развитието на организацията. Натрупаният 
опит ще бъде споделян, разпространяван, обсъждан чрез мрежата. 
Едновременно с това екипът на ПДИ ще обогатява собствения си опит с този 
на други организации в  света.     
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ПУБЛИКАЦИИ на ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 
или подготвени с нейно съдействие – 2002 година 

/Печатни издания/ 
 
1. Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ – доклад 

по социологическо проучване, ПДИ 2001 
2. БТА, 11.01.2002 г. Новина за представянето на доклада “Изпълнение на задълженията 

на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ” 
3. В.”Дума”, 14.01.2002”Чиновници не искат граждани на заседанията си”, Автор Христо 

Христов, информация по представения доклад на тема “Изпълнение на задълженията 
на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ” 

4. В. “Капитал”, 19-25.01.2002 г. “Публичните фигури зад паравана на закона за личните 
данни”, Автори Александър Кашъмов и Фани Давидова 

5. Списание “Обектив”, януари, 2002 г., Статия на Александър Кашъмов 
6. В. “Капитал”, 02-08.02.2002 г. “Как се прилага законът за достъп до обществена 

информация”, Автор Гергана Жулева 
7. В. “Капитал”, 02-08.02.2002 г. “Правителствените стенограми-публични”, Автор 

”Капитал” 
8. В. “Капитал”, 09-15.02.2002 г. “Явор Дачков спечели срещу Любен Беров”, Автор 

”Капитал” 
9. В. “Компас”, Бургас, 07,02,2002г. “Шефове крият информация, която не е тайна”, 

Автор: Радка Балева 
10. В. “Пари – плюс”, 18.02.2002 г. “Липсата на достъп до информация корумпира 

държавата и бизнеса”- интервю на Александър Кашъмов 
11. В. “Пари – плюс”, 18.02.2002 г. “Австралия гарантира публичността, независимо, че 

цената и е висока”- мнение на Лукас Кларк, лектор на работна среща, организирана от 
ПДИ на 14-15.02.2002 г. 

12. NGO News, Freedom house, Winter 2002, “Unfinished business”, статия на Гергана 
Жулева  

13. В. “Капитал”, 16-22.02.2002 г. “Фондация “Програма достъп до информация” 
организира работна среща- обучение на служители от държавната администрация”, 
Автор ”Капитал” 

14. NGO Links -  www.ngolist.org, 18.02.2002г. – информация за работната среща – 
обучение на ПДИ на 14-15.02.2002 год. 

15. Меdiapool.bg, 19.02.2002 г. “Министър Велчев е задължен да покаже договора с “Краун 
ейджънтс”, Автор Фани Давидова 

16. Преглед на стопанската политика, бр.62/22.02.2002 , “Държавната тайна – отломки от 
миналото”, Автор Александър Кашъмов 

17. В “Новинар”, 27.02.2002, Договорите за “Булгартабак” и митниците не са секретни, 
Автор Фани Давидова, правен консултант 

18. Меdiapool.bg, 01.03.2002 г. “Обществото има право да знае кои публични фигури са 
били агенти на ДС”, Автори: Антон Андонов, Ивайло Колев 

19. В. “Стремление”, 26.02-02.03.2002, Ловеч,  “Институциите възприемат питанията по 
Закона за достъп до обществена информация като нездрав интерес, а не като формална 
процедура”.  

20. В. “Шанс Експрес”, Враца, 04.03.2002 г., “Еколози във Враца с нов офис и проект” 
21. В. “Шанс Експрес”, Враца, 04.03.2002 г., “Съдът разгледа две дела срещу общината” 
22. В. “Тутракански глас”, 15.02.2002 ,Тутракан, “Как да получим достъп до информация”  
23. В. “СписаНИЕ”, март 2002, Силистра, “Аз зная как да получа информация от 

държавните институции” 

http://www.ngolist.org
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24.  www.aip-bg.org, 18.03.2002 “Секретни ли са стенограмите от заседания на 
министерския съвет” – Автор: Фани Давидова 

25. www.aip-bg.org, 18.03.2002 “Аферата ”Crown Agents””, коментар на Гергана Жулева 
26. www.aip-bg.org, 18.03.2002 “Кого обслужва секретността”, коментар на Николай 

Мареков 
27. В. “Труд”, 23.03.2002 , “Тайната като смокинов лист”, Автор: Румяна Братованова  
28. БТА, 29.03.2002 г. интервю с Александър Кашъмов по повод семинар “Прилагане на 

Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. Търново  
29. В. “Труд”, 29.03.2002 г. интервю с Александър Кашъмов по повод семинар “Прилагане 

на Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. Търново  
30. В.”Янтра днес”, 29-31.03.2002 г., “Достъпа до информация ще нищят на семинар”, 

предварителна информация за семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена 
информация”, проведен във В. Търново  

31. В.”Янтра днес”, 29.03.2002 г. интервю с Кийт Томас и Гергана Жулева по повод 
семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. 
Търново  

32. В. “Борба”, В. Търново, 29.03.2002 г. Интервю с Гергана Жулева, Александър Кашъмов 
и Кийт Томас по повод семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена 
информация”, проведен във В. Търново  

33. В. “Стандарт”, 30.03.2002 г., новина “Делото Банков срещу НЗОК”  
34. В. “Демокрация”, 30.03.2002 г., “Тръгва дело на лекари срещу здравната каса” 
35. В. “Янтра днес”, 01.04.2002 г., “Достъпът до информация не е административна 

услуга”, Автор:  Светослав Стефанов 
36. В. “Борба”, 01.04.2002 г., “Достъпа до обществена информация дискутираха на 

семинар във В.Търново”, Автор: Севдалина Вълковска 
37. В. “Янтра днес”, 02.04.2002 г., “Гражданите трябва да знаят за какво се изразходват 

парите им”, интервю с Кийт Томас по повод семинар на ПДИ и ABA CEELI във В. 
Търново, Автор:  Светослав Стефанов 

38. В. “Борба +”, 03.04.2002г., “Делото на вашите джипита срещу НЗОК е несравнимо по 
мащаби ”, интервю с адв. Александър Кашъмов 

39. В. “Борба +”, 03.04.2002г., “Българските граждани още не знаят правата си по Закона”, 
интервю с Кийт Томас по повод семинар на ПДИ и ABA CEELI във В. Търново, Автор: 
Севдалина Вълковска 

40. В. “Дневник”, 11.04.2002 г., “Нов списък увеличава тройно държавните тайни”, Автор: 
Христо Христов 

41. В. “Дневник”, 15.04.2002 г., “Тайни и лъжи”, Автор: Александър Кашъмов  
42. Infotel.bg, 15.04.2002г. – Програма “Достъп до информация” атакува секретността на 

стенограма от заседание на правителството 
43. Mediapool.bg, 15.04.2002г – Интервю на Гергана Жулева за Закона за класифицираната 

информация с  Мая Антонова 
44. В. “Монитор”, 19.04.2002 г., “Кой ще влиза в стаята с тайните”, Автор: Александър 

Кашъмов 
45. Mediapool.bg, 19.04.2002г., “Кой ще влиза в стаята с тайните”, Автор: Александър 

Кашъмов 
46.  В. “Пари +”, 22.04.2002 г., “Ще атакуваме отказите към гражданите казус по казус”, 

интервю на Светломира Димитрова  с Александър Кашъмов 
47. В. “Монт Прес”18-22.04.2002 г., “Всеки има право да знае, не е табу обществената 

информация” 
48. В.”Монтана Новини”, 18.04.2002 г., “Наши и американски експерти ще обсъждат 

закона за информацията” 
49. В. “Слово +”, 22.04.2002 г. – информация за семинара на ПДИ в Монтана 

http://www.aip-bg.org
http://www.aip-bg.org
http://www.aip-bg.org
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50. В. “Конкурент”, 22.04.2002 г., информация за семинара на ПДИ в Монтана 
51. www.sofiaecho.com, 23.04.2002 г. – интервю с Александър Кашъмов за Закона за 

класифицираната информация 
52. В. “Утро”, Русе, 30.04.2002 г., новина за семинар на ПДИ и ABA CEELI в Русе. 
53. В. “Бряг”, Русе, 30.04.2002 г., “Семинар учи администрацията за достъпа на 

информация”новина за семинар на ПДИ и ABA CEELI в Русе, Автор: Галина 
Георгиева. 

54. Сп.Спис@НИЕ, Силистра, брой Б, април, 2002, “Семинар по ЗДОИ”, информация за 
семинар на ПДИ и ABA CEELI в Русе. 

55. Сп.Спис@НИЕ, Силистра, брой Б, април, 2002 “Програма Достъп до информация 
работи втора година в Силистренска област” 

56. В. “Община Ситово”, гр. Ситово, 26.04.2002, “26 представители на различни държавни 
и общински служби…” - новина за семинар на ПДИ и ABA CEELI в Русе.  

57. В. “Тутракански глас”, 12.04.2002 ,Тутракан, “Програма Достъп до информация работи 
втора година в Силистренска област”  

58. В. “Тутракански глас”, 30.04.2002 ,Тутракан “Проучване на програма Достъп до 
информация относно приложението на ЗДОИ” 

59. В. “Пари +”, 13.05.2002 , Интервю с Александър Кашъмов по повод семинар 
“Състоянието на достъпа до публична информация в България”, проведен в София на 
10.05.2002 г.  

60. В. “Дневник”, 10.05.2002, “Близо 30 души съдят държавата заради отказана 
информация” Автор: Христо Христов 

61. В “Дневник”, 13.05.2002 “ЗДОИ е без ясни цели”, интервю с д-р Гергана Жулева по 
повод семинар “Състоянието на достъпа до публична информация в България”, 
проведен в София на 10.05.2002 г. 

62. В “Дневник”, 13.05.2002, “Непознатите права”, Автор Христо Христов 
63. В. “Новинар”, 11.05.2002 “Александър Кашъмов: Договорът с Краун ейджънтс е в 

съда”, интервю на Фани Чуджумова 
64. News.bg, 10.05.2002 г., “Достъпът до публична информация у нас – тема на семинар”  
65. В. “Демокрация”, 14.05.2002 г., “Институциите да определят служители за прилагането 

на закона”, интервю с д-р Гергана Жулева  
66. В. “Демокрация”, 14.05.2002 г., “Гражданите са безпомощни в търсенето на 

информация, ако не си знаят правата”, Автор: Петя Владимирова  
67. БТА, 20.05.2002 г., Информация в аванс за Кръгла маса на тема “Законът за достъп до 

обществена информация и препоръките на Съвета на Европа” – 21.05.2002   
68. БТА, 20.05.2002 г., Новина за Кръгла маса на тема “Законът за достъп до обществена 

информация и препоръките на Съвета на Европа” – 21.05.2002 
69. В “Дневник”, 18.05.2002 г., “Журналист осъди пресцентъра на кабинета”  
70. В. “Демокрация”, 18.05.2002 г. “Журналист осъди кабинета”, Автор: Светла Каролева  
71. В. “Сега”, 18.05.2002 г., “Журналист спечели дело срещу МС за отказана информация”, 

Автор Елена Енчева 
72. В. “Труд”, 18.05.2002 г., “Журналист осъди Министерския съвет”  
73. В “Дума” 18.05.2002 г  “Журналист осъди правителството”, Автор Йордан Мичев 
74. В. “24 часа”, 18.05.2002 г, “МС неправилно отказал стенограма на репортер” 
75. В. “Капитал”, 18-23.05.2002г., “Министерският съвет неправилно е отказал стенограма 

от правителствено заседание на журналиста от Капитал Алексей Лазаров” 
76. В. “24 часа”, 22.05.2002 г, “Само държавни медии си казват финансите” 
77. В “Дневник”, 22.05.2002 г., “Отказът на информация ще се обжалва и по 

административен път”, Автор Христо Христов  
78. В. “Новинар”, 22.05.2002г., “Стенограмите на МС стават публични”, Автор Биляна 

Иванова  

http://www.sofiaecho.com
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79. В. “Градски вестник”, 30.05.2002г., “ПДИ: Гражданите да знаят правата си, а 
институциите – отговорностите си”, Автор Милена Грозданова 

80. В.”Съперник”, 30.05.2002г., “Учиха медиите да искат информвация”, Автор Яна 
Тодорова  

81. В. “Нова България”, 30.05.2002г., “Ще обсъждат проблемите на достъпа до 
информация” 

82. В. “Нова България”, 31.05.2002г., “Журналисти обсъждат днес достъпа до 
информация” Автор: Анета Веселинова  

83. В.”Управляват ме – искам да знам КАК”, 30,04,2002, Силистра ”Проучване на 
Програма Достъп до информация относно приложението на ЗДОИ”, Автор Йордан 
Георгиев 

84. В.”Управляват ме – искам да знам КАК”, 17,05,2002, Силистра “Прилагане на ЗДОИ и 
разрешаване на проблеми, възникващи в този процес” 

85. Списание Спис@НИЕ,  брой В, юни 2002, Програма достъп до информация работи 
втора година в Силистренска област 

86. Списание Спис@НИЕ,  брой В, юни 2002, “Общинари обучени по закона за 
обществена информация “ 

87. Списание Спис@НИЕ,  брой В, юни 2002, “ Хайде на семинар!” 
88. В. “Успех”, 04,06,2002г., “Училище за журналисти”, Автор Йордан Георгиев 
89. Бюлетин на Община Силистра, юни 2002 год. “Общински служители обучени по 

закона за обществена информация” 
90. Списание Спис@НИЕ,, бр. В, месец юни, издание на “Инфоклуб”, гр. Силистра, 

информация за работна среща “Състоянието на достъпа до информация в България”, 
проведена на 18.06.2002 г. 

91. В. “Успех”, гр. Силистра, 18.06.2002 г., информация за работна среща “Състоянието на 
достъпа до информация в България”, проведена на 18.06.2002г. 

92. Бюлетин на Община Силистра, месец юни,  анонс за работна среща “Състоянието на 
достъпа до информация в България”, проведена на 18.06.2002г. 

93. В. “Добруджанска трибуна”, Добрич, 18.06.2002 г., “Свободата на информация е право, 
което също се учи”, Автор: Людмила Господинова, информация за семинар на ПДИ и 
ABA CEELI във Варна. 

94. В. “Морски Труд”, Варна, 18.06.2002 г., “Бистрят Закона за достъп до информация”, 
новина за семинар на ПДИ и ABA CEELI във Варна. 

95. В. “Черноморие”, гр. Варна, 19.06.2002, “Прилагане на ЗДОИ …” - новина за семинар 
на ПДИ и ABA CEELI във Варна. 

96. В. “Черно море”, гр. Варна, 20.06.2002, “Искат промени в ЗДОИ” – информация за 
семинар на ПДИ и ABA CEELI във Варна. Автор: Николай Николов 

97. В. “Позвънете Новини”, гр. Варна, 20.06.2002, “Местните власти мълчат заради 
централите си”, информация за семинар на ПДИ и ABA CEELI във Варна. Автори: 
Бистра Варнева, Ирена Желева 

98. В. “Позвънете Новини”, гр. Варна, 21.06.2002, “Американският президент не се отчита 
пред обществото”, интервю с Кийт Томас за семинар на ПДИ и ABA CEELI във Варна. 
Автори: Бистра Варнева, Ирена Желева 

99. В. “Позвънете Новини”, гр. Варна, 21.06.2002, “Необходимо е доверие между 
обществото и институциите”, информация за семинар на ПДИ и ABA CEELI във 
Варна. Автори: Бистра Варнева, Ирена Желева 

100. В. “Позвънете Новини”, гр. Варна, 21.06.2002, “3 закона уреждат достъпа до 
информация в Америка”, информация за семинар на ПДИ и ABA CEELI във Варна. 
Автори: Бистра Варнева, Ирена Желева  

101. В. “Компас”, Бургас, 19.06.2002 г., “Нищят мълчанието на службите”, 
предварителна информация за семинар на ПДИ и ABA CEELI в Бургас. 
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102. В. “Черноморски фар”, гр. Бургас, 20.06.2002, “Бургас домакинства семинар за 
журналисти” – информация за семинар на ПДИ и ABA CEELI в Бургас. Автор 
Станислава Кодева. 

103. В. “Бургас днес и утре”, гр. Бургас, 21 - 22.06.2002, “Нищят достъпа до информация 
в Бургас” – информация за семинар на ПДИ и ABA CEELI в Бургас. Автор Валя 
Димитрова. 

104. В. “ 24 часа море”, гр. Бургас, 24.06.2002, “Американци ни съветват за достъпа до 
информация” – информация за семинар на ПДИ и ABA CEELI в Бургас. Автор Богдана 
Маринова. 

105. В. “Компас”, гр. Бургас, 24.06.2002 г., “Българинът иска да знае за какво плаща”, 
информация за семинар на ПДИ и ABA CEELI в Бургас. Автор Десислава Георгиева 

106. BG Nes, гр. Бургас, 21.06.2002г., информация за семинар на ПДИ и ABA CEELI в 
Бургас. Автор Веселина Берова. 

107. В. “24 часа”, 24.06.2002г, “Три закона ни дават достъп до информация”, 
Автор:Мила Гешакова 

108. В. “Капитал”, 29/06-05/07/2002г., “Неправителствените организации “ПДИ…”” 
109. В. “Новинар”, 02.07.2002г., “Тайните записи начин на употреба”  
110. В. “Силистра Успех”, 20.06.2002г., “Достъпът до информация – улеснение за 

гражданите”, Автор Мария Димитрова 
111. В. “Спектър Силистра”, 21.06.2002г., “Неотменно гражданско право”, Автор Ал. 

Димитрова  
112. В. “Дуловски глас”, май 2002г. “Отговарят ни”, публикация с отговор на Заявление 

по ЗДОИ 
113. Бюлетин на Община Силистра, бр.11, 2002г., “Работна среща по закона за 

обществена информация бе проведена в Силистра” 
114. В. “Добруджанска трибуна”, Добрич, 21.06.2002г., “Свободата на информация ще 

се усъвършенства законодателно”, Автор Людмила Господинова  
115. Списание “Общество и право”, брой юни, 2002г., “Напрежението стимулира 

усещането за отговорност”, интервю с Гергана Жулева, изпълнителен директор на 
фондация Програма достъп до информация, Автор Мила Георгиева 

116. В. “Капитал”, 27.07-02.08.2002 – “Медийната регулация върви назад” – инормация 
за участието на ПДИ в Годишната среща на БМК 

117. В. “Дневник”, 31,07,2002г. – “Кому е нужен законът за лобирането”, Автор 
Александър Кашъмов  

118. Mediapool.bg, 05.08.2002г. “Евдокия Манева: Няма основание за връщане на 
закона”, в материала мнение на адвоката на ПДИ Александър Кашъмов, Автор Люба 
Будакова  

119. В. “Дума”, 06.08.2002г., “Ново вето на президента”, в материала мнение на 
адвоката на ПДИ Александър Кашъмов по повод върнатия ЗООС,  Автори: Велиана 
Христова, Мариела Стоянова 

120. В. “Тунджа”, гр. Ямбол, 01,04,2002, “Съдят военен прокурор заради гаф” 
121. В. “Тунджа”, гр. Ямбол, 24,06,2002, “Военен прокурор се опитва да докаже, че не е 

държавен орган” 
122. http:// www.freedominfo.org/  публикувано е есето "Програма Достъп до 

информация: Борба за прозрачност по време на демократичния преход" (на английски 
език) от Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ. 

123. В. “Дневник”, 16,09,2002г, “Полицейската идеология на един проектозакон”, 
Автори: Александър Кашъмов, Стоян Терзийски 

124. В. “Труд”, 16,09,2002г, “ВАС гледа дело за “Агенти на короната””, Автор Аделина 
Делийска В. “24 часа”, 17.09.2002 г., “ВАС прекрати дело за “Краун Ейджънтс”” 
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125. В. “Дневник”, 17.09.2002 г., “Договорът с “Краун ейджънтс” остана тайна”, Автор: 
Галя Красимирова 

126. В. “Дума”,  17.09.2002 г., “Експерти от 16 страни обсъждат достъпа до 
информация” 

127. В. “Успех”, Силистра, 24.09.2002 г., “Достъпът до информация” 
128. БТА, 24.09.2002 г., Предварителна информация за Работна среща на ПДИ 

“Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики”, 26-
28.09.2002г. 

129. В. “Посоки”, Плевен, 17.09.2002г., “Ченгета отново във властта, алармират 
експерти”, Автор: Инна Стефанова 

130. В. “Посоки”, Плевен, 18.09.2002г., “Юристи ще съдействат при търсенето на 
информация”, Автор: Инна Стефанова 

131. В. “Плевенски вести”, 19.09.- 25.09.2002г., “Бивши ДС кадри влизат във властта” 
132. В. “Посоки”, Плевен, 23.09.2002г., “Не върви със стари ченгета на нови 

длъжности”, Автор: Никодим Даневски  
133. В.”Дневник” – 26.09.2002 г., “Кабинетът най- атакуван за достъп до информация”, 

Автор Христо Христов 
134. В.”Капитал” – 28.09 – 04.10.2002г. ПДИ проведе семинар 
135. В.”Пазарджишка Марица”, 27.09.2002 г., “При отказ на информация може да се 

жалвате в съда”   
136. В. “Труд”, 16.10.2002 г. ”Ходатайство по европейски”, публикация по 

проектозакона за лобиране с мнение на ПДИ 
137. В. “Сега”, 16.10.2002 г. “Законът за лобизма щял да избави ”Възраждане” от 

платени депутати”,Автори Ана Илиева, Доротея Дачкова  
138. В. “Фактор”, 21-27.10.2002г., “Фондация води 33 дела за отказана информация”, 

Автор Ивелина Шопова  
139. Бюлетин Община Силистра, бр.13/2002, “Тандем от журналист и юрист в помощ на 

граждани от Силистренска област с проблемен достъп до информация” 
140. В.”24 часа море”, 18.10.2002 г., “Язва проваля дело срещу кадри на МОН”, 

информация по делото “Катя Касабова” 
141. www.mediapool.bg , 04.11.2002 г., “Как да общуваме с държавните институции? 

Наръчник за дръзналите и някои резултати от едно проучване” , Автор:Гергана 
Жулева, Изпълнителен директор на ПДИ 

142. www.aip-bg.orgq 04.11.2002 “Как да общуваме с държавните институции? 
Наръчник за дръзналите и някои резултати от едно проучване” , Автор:Гергана 
Жулева, Изпълнителен директор на ПДИ 

143. “Kak да получим достъп до информация, наръчник за граждани”, второ издание на 
ПДИ 

144. В. “Дневник”, 05.11.2002 г., “Лобиране или обществен дебат”, Автор: Александър 
Кашъмов  

145. В. “Компас”, Бургас, 07.11.2002 г., “Мълчаливият отказ от информация не е 
панацея”, Автор Радка Балева  

146. В. “Позвънете, Новини”, Варна, 05.11.2002 г., “Чиновникът: За информация 
докарайте вагон с документи”, Автор: Гергана Жулева 

147. В. “Позвънете, Новини”, Варна, 05.11.2002 г., “Институциите като таралежи”, 
Автор: Венцислав Петров 

148. В. “Тунджа”, Ямбол, 07.11.2002 г., “”Тунджа” съди съдия” 
149. В. “Сега”, 18.11.2002 г., “Държавата е отказала информация 266 пъти”, Автор: 

Христо Димитров 
150. В. “Дума”, 18.11.2002 г., “Фондация поема делата за отказ от информация”, Автор: 

Христо Христов 

http://www.mediapool.bg
http://www.aip-bg.orgq
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151. Списание “Обектив”, брой 92/10/2002, “Дефицит на морал”, Автори: Гергана 
Жулева, Юлияна Методиева 

152. В. “Устрем”, 22.11 2002, гр. Главиница, “Правна помощ и застъпничество за 
свобода на информацията” 

153. В. “Община Ситово”, ноември 2002, гр. Ситово, “Правна помощ и застъпничество 
за свобода на информацията” 

154. Сп. “Обектив”, декември 2002,  “Две години след ЗДОИ” 
155. В. “Капитал”, 21.12.2002- 10.01.2003, “Годината на рационалното невежество”, 

Автор: Гергана Жулева 
156. “Как да получим достъп до информация”, наръчник за граждани, издание на ПДИ, 

2002  г.  
157. “Съдебни дела по ЗДОИ”, Сборник, издание на ПДИ, 2002 г. 
158. “Годината на рационалното невежество”, Доклад по социологическо проучване, 

2002 година  
159.  “Кампания Съдебни дела по ЗДОИ в България”, Aвтор: Александър Кашъмов, 

статия, публикувана в книгата “The right to know,  the right to live, Access to Information 
and Socio-Economic Justice ”, ODAC, 2002 



 1 

Излъчени информации за прояви на ПДИ през 2002 година 
/електронни медии – Радио и ТВ/ 

 
 

1. Интервю на Гергана Жулева за Радио Експрес във връзка с представянето на доклад 
изготвен по проучване “Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната 
власт по ЗДОИ”, 10.01.2002 г. 

2. Участие на Гергана Жулева в bTV, предаване “Тази сутрин” във връзка със закона за 
личните данни и представянето на доклад изготвен по проучване “Изпълнение на 
задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ”, 11.01.2002г. 

3. Интервю на Гергана Жулева за БНР, програма “Хоризонт” във връзка с представянето 
на доклад изготвен по проучване “Изпълнение на задълженията на органите на 
изпълнителната власт по ЗДОИ”, 11.01.2002г. 

4. Интервю на Фани Давидова за Радио Свободна Европа  във връзка с представянето на 
доклад изготвен по проучване “Изпълнение на задълженията на органите на 
изпълнителната власт по ЗДОИ”. 11.01.2002 г. 

5. Телевизия 7 дни, 11.01.2002 г., новина за представянето на доклад изготвен по 
проучване “Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по 
ЗДОИ” 

6. Инфо-радио, 11.01.2002 г., новина за представянето на доклад изготвен по проучване 
“Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ” 

7. Участие на Александър Кашъмов в БНР, програма “Христо Ботев”, предаване “Добър 
ден”, 15.01.2002г. 

8. Участие на Александър Кашъмов в предаването “Екип 4” на БНТ с тема “Законът за 
защита на класифицираната информация” 24.01.2002г. 

9. Участие на Александър Кашъмов в р. Тангра, предаване “Рая и Детелина” за закона за 
личните данни 27.01.2002г. 

10. Участие на Фани Давидава в БНР, програма “Христо Ботев” за закона за личните данни 
04.02.2002г 

11. Интервю на Фани Давидава в БНР, програма “Христо Ботев”,предаване “Утро” по 
повод Работна среща – обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ 14-
15.02.2002г, 14.02.2002 година 

12. Интервю на Гергана Жулева в Инфо-радио, по повод Работна среща – обучение на 
администрацията по прилагането на ЗДОИ 14-15.02.2002г, 14.02.2002 година 

13. Интервю на Гергана Жулева в Радио “Експрес”, сутрешно предаване по повод Работна 
среща – обучение на администрацията по прилагането на ЗДОИ 14-15.02.2002г, 
14.02.2002 година 

14. Интервю на Александър Кашъмов за БНР, програма “Хоризонт”, предаване “Преди 
всички” по повод Работна среща – обучение на администрацията по прилагането на 
ЗДОИ 14-15.02.2002г, 14.02.2002 година 

15. Новина в Инфо-радио, по повод втория ден на Работна среща – обучение на 
администрацията по прилагането на ЗДОИ 14-15.02.2002г, 15.02.2002 

16. Новина в Дарик – радио по повод втория ден на Работна среща – обучение на 
администрацията по прилагането на ЗДОИ 14-15.02.2002г, 15.02.2002 

17. Интервю с Фани Давидова за БНР, програма “Хоризонт”, предаване “Хоризонт по обед” 
по повод договора с “Краун ейджънс”, 07.03.2002  

18. Интервю на Гергана Жулева за “Дарик Радио”, Пловдив по повод семинар на тема 
“Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ”, съвместно с ABA Ceeli, 
15.03.2002г. 

19. Интервю на Гергана Жулева за БНТ, РТВЦ - Пловдив по повод семинар на тема 
“Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ”, съвместно с ABA Ceeli, 
15.03.2002г. 

20. Интервю на Александър Кашъмов за БНР, Пловдив по повод семинар на тема 
“Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ”, съвместно с ABA Ceeli, 
15.03.2002г. 

21. Интервю на Александър Кашъмов за “Дарик Радио”, Пловдив по повод семинар на тема 
“Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ”, съвместно с ABA Ceeli, 
15.03.2002г. 
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22. Интервю на Кийт Томас за Дарик Радио, Пловдив по повод семинар на тема “Обучение 
на администрацията по прилагане на ЗДОИ”, съвместно с ABA Ceeli, 15.03.2002г. 

23. Интервю на Кийт Томас за Телевизия “Евроком”, Пловдив по повод семинар на тема 
“Обучение на администрацията по прилагане на ЗДОИ”, съвместно с ABA Ceeli, 
15.03.2002г 

24. Интервю на Кийт Томас за ТОП ТВ, Пловдив по повод семинар на тема “Обучение на 
администрацията по прилагане на ЗДОИ”, съвместно с ABA Ceeli, 15.03.2002г  

25. Интервю с Фани Давидова за БНР, програма “Хоризонт”, предаване “Хоризонт по обед” 
по повод стенограмата на правителственото обсъждане по договора с “Краун ейджънс”, 
21.03.2002  

26. Общинско кабелно радио В. Търново, 28.03.2002 г., предварителна информация за 
семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. 
Търново  

27. Дарик – радио, В. Търново, 29.03.2002г предварителна информация за семинар 
“Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. Търново  

28. КТ “Евроком”, 29.03.2002г предварителна информация за семинар “Прилагане на 
Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. Търново  

29. КТ “Видеосат”, 29.03.2002г предварителна информация за семинар “Прилагане на 
Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. Търново  

30. БНР, 29.03.2002 г. интервю с Александър Кашъмов по повод семинар “Прилагане на 
Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. Търново  

31. Общинско кабелно радио В. Търново, 29.03.2002 г. интервю с Александър Кашъмов по 
повод семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен 
във В. Търново  

32. Радио Експрес, 29.03.2002 г. интервю с Александър Кашъмов по повод семинар 
“Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. Търново  

33. Телевизия “M Sat”, 29.03.2002г., интервю с Гергана Жулева по повод семинар 
“Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. Търново  

34. Дарик – радио, В. Търново, 29.03.2002г., интервю с Александър Кашъмов  и Кийт Томас 
по повод семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, 
проведен във В. Търново  

35. КТ “Евроком”, 29.03.2002г., репортаж с Александър Кашъмов  по повод семинар 
“Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. Търново  

36. КТ “Видеосат”, 29.03.2002г., интервю с Александър Кашъмов  и Кийт Томас по повод 
семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен във В. 
Търново  

37. Радио “Фаворит”, В. Търново, 29.03.2002 г. новина “Делото Банков срещу НЗОК” 
38. Инфорадио, 16.04.2002 г., интервю с Гергана Жулева по повод Закона за защита на 

класифицираната информация   
39. БНР Радио Пловдив, 16.04.2002 г., интервю с Александър Кашъмов по повод Закона за 

защита на класифицираната информация  
40. BBC, 16.04.2002 г., интервю с Фани Давидова по повод Закона за досиетата  
41. БНР “Хоризонт”, “Преди всички”, 17.04.2002, Интервю с Гергана Жулева по повод 

Закона за защита на класифицираната информация  
42. Дарик Радио, 17.04.2002, интервю с Александър Кашъмов по повод Закона за защита на 

класифицираната информация 
43. Радио “Свободна Европа”, 17.04.2002, Интервю с Гергана Жулева по повод Закона за 

защита на класифицираната информация 
44. БНР “Христо Ботев”, 18.04.2002, участие на Александър Кашъмов в двучасово 

предаване по повод Закона за защита на класифицираната информация 
45. БНТ “Канал 1”, 20.04.2002 г., участие на Александър Кашъмов в предаването “Виж 

кой” по повод Закона за защита на класифицираната информация 
46. Кабелна телевизия “Fanty G” – Видин, 17.04.2002 г., предварителна информация от 

Анелия Асенова за семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена 
информация”, проведен в Монтана на 19.04.2002  

47. КТ “Видин”, Видин, 18.04.2002 г., предварителна информация от Анелия Асенова за 
семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен в 
Монтана на 19.04.2002  

48. Радио “Гама”, Видин, 19.04.2002 г., новина за семинар “Прилагане на Закона за достъп 
до обществена информация”, проведен в Монтана на 19.04.2002  
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49. Радио “Бъдин”, Видин, 19.04.2002 г., новина за семинар “Прилагане на Закона за достъп 
до обществена информация”, проведен в Монтана на 19.04.2002  

50. Общинско кабелно радио Видин, 22.04.2002 г., информация за семинар “Прилагане на 
Закона за достъп до обществена информация”, проведен в Монтана на 19.04.2002.  

51. Радио “Видин”, Видин, 19.04.2002 г., Интервю с Гергана Жулева по повод семинар 
“Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен в Монтана на 
19.04.2002.  

52. БНР, програма “Хоризонт”, кореспонденция от Монтана, Интервю с Гергана Жулева, 
Александър Кашъмов и Кийт Томас по повод семинар “Прилагане на Закона за достъп 
до обществена информация”, проведен в Монтана на 19.04.2002.  

53. Радио “Канал М”, Монтана, 19.04.2002 г., информация за семинар “Прилагане на Закона 
за достъп до обществена информация”, проведен в Монтана на 19.04.2002.  

54. КТВ “Монт 7”, Монтана, 19.04.2002 г., информация за семинар “Прилагане на Закона за 
достъп до обществена информация”, проведен в Монтана на 19.04.2002.  

55. Радио Експрес, 23.04.2002 г., участие на Гергана Жулева съвместно с представител на 
ФРМС в 30 минутно радиопредаването “Кои сме ние”, организирано от С.Е.Г.А.  

56. ТВ “Европа”, 28.04.2002 г. участие на Александър Кашъмов в предаване на телевизията, 
посветено на Закона за класифицираната информация, Закона за личните данни  

57. Радио Темпо, Русе, 29.04.2002г предварителна информация за семинар “Прилагане на 
Закона за достъп до обществена информация”, проведен в Русе.  

58. Дарик – радио, Русе, 30.04.2002г информация за семинар “Прилагане на Закона за 
достъп до обществена информация”, проведен в Русе. 

59. БНТ - РТВЦ Русе, 30.04.2002 г. информация за семинар “Прилагане на Закона за достъп 
до обществена информация”, проведен във Русе. 

60. Телевизия “Делта”, Русе, 30.04.2002г., информация за семинар “Прилагане на Закона за 
достъп до обществена информация”, проведен във Русе. 

61. Радио “Темпо”, Русе, 30.04.2002г., репортаж от семинар “Прилагане на Закона за достъп 
до обществена информация”, проведен във Русе. 

62. КТВ “Кис 13”, Русе, 30.04.2002г., новина за семинар “Прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация”, проведен във Русе.  

63. bTV, 07.05.2002 г., участие на Гергана Жулева в сутрешен блок на националната 
телевизия “Тази сутрин” по повод деня на радиото и телевизията  

64. bTV, 10.05.2002 г., Участие на д-р Гергана Жулева в Сутрешен блок “Тази сутрин” на  
повод семинар “Състоянието на достъпа до публична информация в България”, 
проведен в София на 10.05.2002 г.  

65. БНТ, 10.05.2002 г., Участие на Александър Кашъмов в Сутрешен блок “Точно в 7” по 
повод семинар “Състоянието на достъпа до публична информация в България”, 
проведен в София на 10.05.2002 г. 

66. Радио “Експрес”, 10.05.2002 г., Интервю с д-р Гергана Жулева в Сутрешен блок по 
повод семинар “Състоянието на достъпа до публична информация в България”, 
проведен в София на 10.05.2002 г.  

67. Радио “Дарик”, 10.05.2002 г., Интервю с Александър Кашъмов в Сутрешен блок по 
повод семинар “Състоянието на достъпа до публична информация в България”, 
проведен в София на 10.05.2002 г. 

68. БНР, програма “Хоризонт”, 10.05.2002 г., Интервю с Фани Давидова в Сутрешен блок 
по повод семинар “Състоянието на достъпа до публична информация в България”, 
проведен в София на 10.05.2002 г. 

69. Радио Свободна Европа, 11.05.2002 г Интервю с Александър Кашъмов по повод 
семинар “Състоянието на достъпа до публична информация в България”, проведен в 
София на 10.05.2002 г. 

70. Инфо Радио, 10.05.2002 г., Интервю с Александър Кашъмов  и Фани Давидова в 
Сутрешен блок по повод семинар “Състоянието на достъпа до публична информация в 
България”, проведен в София на 10.05.2002 г. 

71. Радио Нет, 10.05.2002 г., Интервю с Александър Кашъмов и Фани Давидова в Сутрешен 
блок по повод семинар “Състоянието на достъпа до публична информация в България”, 
проведен в София на 10.05.2002 г. 

72. BTV, 10.05.2002 г., Новина с картина по повод семинар “Състоянието на достъпа до 
публична информация в България”, проведен в София на 10.05.2002г.  

73. БНТ, 15.05.2002 г., Участие на д-р Гергана Жулева в предаването “Въпроси и отговори” 
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74. bTV, 21.05.2002г., Сутрешен блок “Тази сутрин”, интервю с Хелена Яадерблом по 
повод Кръгла маса “ЗДОИ и препоръките на СЕ” 

75. БНР, 21.05.2002г., програма “Хоризонт”, Сутрешен блок “Хоризонт преди всички”, 
интервю с Александър Кашъмов по повод Кръгла маса “ЗДОИ и препоръките на СЕ” 

76. БНР, 21.05.2002г., Радио България, интервю с Александър Кашъмов по повод Кръгла 
маса “ЗДОИ и препоръките на СЕ” 

77. БНР, 21.05.2002г., Радио България, интервю с Иван Николчев по повод Кръгла маса 
“ЗДОИ и препоръките на СЕ” 

78. БНР, 21.05.2002г., Радио България, интервю с Хелена Яадерблом по повод Кръгла маса 
“ЗДОИ и препоръките на СЕ” 

79. Радио НЕТ, 21.05.2002г., Следобеден блок интервю с Иван Николчев по повод Кръгла 
маса “ЗДОИ и препоръките на СЕ” 

80. Телевизия “7 дни”, 21.05.2002г, Новина от Кръгла маса на тема “Законът за достъп до 
обществена информация и препоръките на Съвета на Европа” по повод Кръгла маса 
“ЗДОИ и препоръките на СЕ” 

81. Инфо - радио, 21.05.2002г, Новина от Кръгла маса на тема “Законът за достъп до 
обществена информация и препоръките на Съвета на Европа” 

82. Дойче веле, 21.05.2002г., Новина от Кръгла маса на тема “Законът за достъп до 
обществена информация и препоръките на Съвета на Европа” 

83. Дарик радио, 21.05.2002г., Новина от Кръгла маса на тема “Законът за достъп до 
обществена информация и препоръките на Съвета на Европа” 

84. Дарик радио, 21.05.2002г., Предаване “Денят”, интервю с д-р Гергана Жулева 
85. Телевизия “Европа”, 21.05.2002г, Новина от Кръгла маса на тема “Законът за достъп до 

обществена информация и препоръките на Съвета на Европа”  
86. Радио “Свободна Европа”, 29.05.2002г., Предаване “Студио България”, участие на 

Александър Кашъмов  
87. Общинско радио, Перник, 29.05.2002г., Новина за семинара на ПДИ “Състоянието на 

достъпа до публична информация в България” 
88. КТВ”Кракра”, Перник, 29.05.2002г., Репортаж от семинар на ПДИ “Състоянието на 

достъпа до публична информация в България” 
89. Общинско радио, Перник, 30.05.2002г,  Интервю с д-р Гергана Жулева за семинара на 

ПДИ “Състоянието на достъпа до публична информация в България”  
90. Радио 999, Благоевград, 30.05.2002г., Предварителна информация за семинара на ПДИ 

“Състоянието на достъпа до публична информация в България” 
91. Радио “Осогово”, Благоевград, 30.05.2002г., Предварителна информация за семинара на 

ПДИ “Състоянието на достъпа до публична информация в България” 
92. Радио “Ритъм плюс”, Благоевград, 30.05.2002г., Предварителна информация за 

семинара на ПДИ “Състоянието на достъпа до публична информация в България” 
93. Радио “Астра”, гр. Дупница, 30.05.2002г., Предварителна информация за семинара на 

ПДИ “Състоянието на достъпа до публична информация в България” 
94. Радио 999, Благоевград, 31.05.2002г., Новина за семинара на ПДИ “Състоянието на 

достъпа до публична информация в България” 
95. Радио “Осогово”, Благоевград, 31.05.2002г., Новина за семинара на ПДИ “Състоянието 

на достъпа до публична информация в България” 
96. Радио “Ритъм плюс”, Благоевград, 31.05.2002г., Новина за семинара на ПДИ 

“Състоянието на достъпа до публична информация в България” 
97. Радиоцентър Благоевград, 31.05.2002г., Новина за семинара на ПДИ “Състоянието на 

достъпа до публична информация в България” 
98. КТВ ”Армтекс”, 31.05.2002г., Репортаж от семинар на ПДИ “Състоянието на достъпа до 

публична информация в България” и интервю с д-р Гергана Жулева 
99. КТВ ”Колор”, 31.05.2002г., Репортаж от семинар на ПДИ “Състоянието на достъпа до 

публична информация в България” 
100. Регионална ТВ ”ОКО”, 31.05.2002г., Репортаж от семинар на ПДИ “Състоянието на 

достъпа до публична информация в България” 
101. Телевизия “Европа”, 04.06.2002г, интервю с Александър Кашъмов на тема ЗЗЛД и 

ЗДОИ в предаването “Лоби” 
102. Радио “Свободна Европа”,05.06.2002г., Предаване “Студио България”, участие на 

Александър Кашъмов 
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103. Радио “Менес”, гр. Силистра, 17.06.2002г., интервю с Йордан Георгиев по повод 
работна среща “Състоянието на достъпа до информация в България”, проведена на 
18.06.2002г. 

104. Радио “Мелодия”, гр. Силистра, 18.06.2002г., анонс за работна среща “Състоянието на 
достъпа до информация в България”, проведена на 18.06.2002г. 

105. Радио “Рая”, гр. Дулово, 18.06.2002г., 18.06.2002 г., информация за работна среща 
“Състоянието на достъпа до информация в България”, проведена на 18.06.2002г. 

106. Регионална ТВ ”Истър”, гр. Силистра, 18.06.2002 г., информация за работна среща 
“Състоянието на достъпа до информация в България”, проведена на 18.06.2002 

107. ТВ “Варна”, 19.06.2002г  репортаж за семинар “Прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация”, проведен във Варна.  

108. ТВ “Море”, БНТ, Варна, 19.06.2002 участие на д-р Гергана Жулева в предаване по 
повод семинар “Прилагане на Закона за достъп до обществена информация”, проведен 
във Варна  

109. Радио “Южен Бряг”, Бургас, 19.06.2002г., информация в аванс за семинар “Прилагане 
на Закона за достъп до обществена информация”, проведен в Бургас.  

110. Радио “Гларус”, Бургас, 19.06.2002г., информация в аванс за семинар “Прилагане на 
Закона за достъп до обществена информация”, проведен в Бургас.  

111. ТВ “СКАТ”, Бургас, 20.06.2002г,  информация в аванс за семинар “Прилагане на Закона 
за достъп до обществена информация”, проведен в Бургас.  

112. ТВ “ТОП ТВ”, Бургас, 20.06.2002г,  информация в аванс за семинар “Прилагане на 
Закона за достъп до обществена информация”, проведен в Бургас 

113. ТВ “Рент ТВ”, Бургас, 20.06.2002г, информация в аванс за семинар “Прилагане на 
Закона за достъп до обществена информация”, проведен в Бургас 

114. ТВ “RN”, Бургас, 20.06.2002г, информация в аванс за семинар “Прилагане на Закона за 
достъп до обществена информация”, проведен в Бургас 

115. БНР, 21.06.2002г., информация в аванс за семинар “Прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация”, проведен в Бургас 

116. Радио “FM+”, 21.06.2002г., информация в аванс за семинар “Прилагане на Закона за 
достъп до обществена информация”, проведен в Бургас 

117. Радио “Дарик”, 21.06.2002г., информация в аванс за семинар “Прилагане на Закона за 
достъп до обществена информация”, проведен в Бургас 

118. ТВ “MIX”, 21.06.2002г., репортаж от семинар “Прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация”, проведен в Бургас, Автор: Даниела Бедросян 

119. ТВ”Бургас”, 21.06.2002г., репортаж от семинар “Прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация”, проведен в Бургас, Автор Теменуга николова 

120. ТВ “М Сат”, 21.06.2002г., репортаж от семинар “Прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация”, проведен в Бургас 

121. Радио “Варна” 21.06.2002г., информация от семинар “Прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация”, проведен в Бургас 

122. ТВ “СКАТ”, Бургас, 21.06.2002г,  информация за семинар “Прилагане на Закона за 
достъп до обществена информация”, проведен в Бургас, интервю с Кийт Томас и 
Александър Кашъмов. Автор Катя Иванова 

123. ТВ “Рент ТВ”, Бургас, 21.06.2002г, информация за семинар “Прилагане на Закона за 
достъп до обществена информация”, проведен в Бургас 

124. Радио “Веселина”, 21.06.2002г, информация за семинар “Прилагане на Закона за достъп 
до обществена информация”, проведен в Бургас и интервю с Фане Давидова 

125. Радио “Дарик”, 21.06.2002г., информация за семинар “Прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация”, проведен в Бургас 

126. Радио “Гларус”, 21.06.2002г., информация за семинар “Прилагане на Закона за достъп 
до обществена информация”, проведен в Бургас 

127. БНТ, 21.06.2002г., информация за семинар “Прилагане на Закона за достъп до 
обществена информация”, проведен в Бургас 

128. Радиоцентър Бургас, 21.06.2002г, информация за семинар “Прилагане на Закона за 
достъп до обществена информация”, проведен в Бургас 

129. БНР, Студио България, 21.06.2002г., участие на Александър Кашъмов в предаване, 
посветено на годишнина от приемането на ЗДОИ 

130. Радио “Свободна Европа”, 28.06.2002г., участие на Александър Кашъмов в предаване, 
посветено на делата, водени от ПДИ 
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131. БНР, Програма “Хоризонт”, Предаване “Хоризонт следобед”, участие на Александър 
Кашъмов по повод ветото на президента над ЗООС  

132. Радио “Нет”, 03.09.2002г., интервю с Александър Кашъмов по повод ветото на 
президента над ЗООС и пресконференция, дадена в Агенция София прес  

133. Телевизия “К 2001”, 05.09.2002г., участие на д-р Гергана Жулева в сутрешния блок на 
медията, по повод ветото на президента над ЗООС и пресконференция, дадена в 
Агенция София прес.  

134. Радио НЕТ, 22.09.2002 г., участие на Александър Кашъмов в предаването “Теми от 
печата” по повод Проекта за закон за отнемане на имущества в полза на държавата 

135. Инфо радио – 24.09.2002г., интервю на Александър Кашъмов по повод отхвърлянето от 
Конституционния съд на искането на група народни представители по дело № 11/02 г. 

136. Радио Пловдив, 25.09.2002 г. – интервю на Фани Давидова по повод работна среща 
“Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики – 26-
28.09.2002 г.” 

137. Радио Свободна Европа - интервю на Фани Давидова по повод работна среща 
“Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики – 26-
28.09.2002 г.” 

138. bTV, сутрешен блок “Тази сутрин”, 25.09.2002 г. – участие на Дейвид Банисар и д-р 
Гергана Жулева в сутрешния блок по повод работна среща “Прилагане на 
законодателството за достъп до информация. Съдебни практики – 26-28.09.2002 г.” 

139. Радио “НЕТ”, 25.09.2002 г. – участие на Александър Кашъмов по повод работна среща 
“Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики – 26-
28.09.2002 г.” 

140. Радио “НЕТ”, 26.09.2002 г., новина за работната среща “Прилагане на 
законодателството за достъп до информация. Съдебни практики – 26-28.09.2002 г.” 

141. Инфо радио, 26.09.2002 г., новина за работната среща “Прилагане на законодателството 
за достъп до информация. Съдебни практики – 26-28.09.2002 г.” 

142. Радио “ДАРИК”, 26.09.2002 г., новина за работната среща “Прилагане на 
законодателството за достъп до информация. Съдебни практики – 26-28.09.2002 г.” 

143. Телевизия “Евроком”, 26.09.2002 г., интервю на Хелън Дарбишър и д-р Гергана Жулева 
по повод работна среща “Прилагане на законодателството за достъп до информация. 
Съдебни практики – 26-28.09.2002 г.” 

144. Радио “ДАРИК”, 27.09.2002 г., сутрешен блок, интервю с Питър Нурлендър, Артикъл 
19 по повод работна среща “Прилагане на законодателството за достъп до информация. 
Съдебни практики – 26-28.09.2002 г.” 

145. Нова Телевизия, 27.09.2002 г., участие на д-р Гергана Жулева по повод работна среща 
“Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни практики – 26-
28.09.2002 г.” 

146. ТВ”Европа”, 27.09.2002 г., участие на Александър Кашъмов и Хелън Дарбишър по 
повод работна среща “Прилагане на законодателството за достъп до информация. 
Съдебни практики – 26-28.09.2002 г.” 

147. Телевизия “Евроком”, 28.09.2002 г., новина с картина за работната среща по повод 
работна среща “Прилагане на законодателството за достъп до информация. Съдебни 
практики – 26-28.09.2002 г.” 

148. БНР, “Христо Ботев”, Предаване “Добър ден”, 08.10.2002г., участие на д-р Гергана 
Жулева и Фани Давидова в двучасово предавене на тема “Достъпът до обществена 
информация – от култура на тайната към култура на прозрачността”  

149. Дарик радио, 15.10.2002 г., интервю на д-р Гергана Жулева по повод законопроекта за 
лобиране  

150. Дарик радио, 19.10.2002 г., участие на д-р Гергана Жулева в предаването “Седмицата” 
по повод законопроекта за лобиране  

151. Рент ТВ, Бургас, 17.10.2002 г.– интервю с Александър Кашъмов по повод делото за 
клевета “Катя Касабова”  

152.  ТВ МИКС, Бургас, 17.10.2002 г.– интервю с Александър Кашъмов по повод делото за 
клевета “Катя Касабова”,  

153. ТВ СКАТ, Бургас, 17.10.2002 – интервю с Александър Кашъмов по повод делото за 
клевета “Катя Касабова”. 

154. Канал 0, Бургас, 17.10.2002 г.– интервю с Александър Кашъмов по повод делото за 
клевета “Катя Касабова”,  
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155. М САТ, Бургас, 17.10.2002 г.– интервю с Александър Кашъмов по повод делото за 
клевета “Катя Касабова” 

156. Дарик радио, Бургас, 17.10.2002 г.– интервю с Александър Кашъмов по повод делото за 
клевета “Катя Касабова” 

157. Радио НЕТ, 17.10.2002 г.– информация с Александър Кашъмов по повод делото за 
клевета “Катя Касабова” 

158. Радио “Гларус”, Бургас, 17.10.2002 г.– интервю с Александър Кашъмов по повод делото 
за клевета “Катя Касабова” 

159. Радио “Веселина”, Бургас, 17.10.2002 г.– интервю с Александър Кашъмов по повод 
делото за клевета “Катя Касабова” 

160. Радиоцентър, Бургас, 17.10.2002 г.– информация с Александър Кашъмов по повод 
делото за клевета “Катя Касабова”  

161. Радио “Южен бряг”, Бургас, 17.10.2002 г.– информация с Александър Кашъмов по 
повод делото за клевета “Катя Касабова” 

162. Радио “Варна”, регионален ефир, Бургас, 17.10.2002 г.– интервю с Александър 
Кашъмов по повод делото за клевета “Катя Касабова”  

163. Радио “Свободна Европа”, 24.10.2002 г., участие на Александър Кашъмов в предаване 
на тема “Проектозаконът за лобизма” 

164. БНР, програма “Христо Ботев”, 05.11.2002 г., участие на д-р Гергана Жулева в 
предаването “Добър ден” с резултати от проучване “Изпълнение на задълженията на 
органите на изпълнителната власт по ЗДОИ- 2002”  

165. Радио BBC, 11.11.2002 г.,  участие на Александър Кашъмов в предаване на тема 
“Държавна комисия за сигурност на информацията”  

166. Телевизия “Евроком”, 14.11.2002 г., сутрешен блок, интервю с Александър Кашъмов по 
повод съдебните дела,водени от ПДИ, Автор: Наталия Георгиева   

167. Радио “НЕТ”, 29.11.2002 г., интервю с Александър Кашъмов на тема “Визите и 
човешките права.Свобода на предвиждане и лични данни” 

168. Радио “НЕТ”, 10.12.2002 г., интервю с Александър Кашъмов на тема “Международен 
ден за правата на човека” 

 



УЧАСТИЯ В СЕМИНАРИ И РАБОТНИ СРЕЩИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА 
НА ПДИ ПРЕЗ 2002 ГОДИНА 

 
 
1. ПДИ организира представяне на доклад по проучване “Изпълнение на 

задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ”, 11.01.2002 г. 
хотел “Рила”, София – 75 участника 

2. Участие на Александър Кашъмов в работна среща на тема “Редовният доклад 
на Европейската комисия за България. Коментари. Становища”, хотел 
“Шератон”, 21.01.2002 г 

3. Участие на Гергана Жулева в международен семинар на тема “Международни 
стандарти в областта на свободата на информацията”, 22-27.01.2002г. град 
Ереван, Армения 

4. Участие на Фани Давидова  в семинар на тема “Стандарти в областта на 
свободата на информацията. Българско законодателство. Практики”, по линия 
на БМК, 24-25.01.2002г., Хасково 

5. Участие на Гергана Жулева в семинар на тема “Полиция – медии – обществено 
доверие”, 13.02.2002г. София 

6. ПДИ и Артикъл 19 организираха работна среща обучение на администрацията 
по прилагането на ЗДОИ, хотел “Рила” 14-15.02.2002 г. 

7. Гергана Жулева и Александър Кашъмов взеха участие в обсъждане на 
предложените промени в ЗДОИ в заседание на комисия в НС, 14.02.2002 г. 

8. Александър Кашъмов и Фани Давидова взеха участие в дискусия, организирана 
от Варненски окръжен съд и представиха ЗЗЛД и ЗДОИ, 22.02.2002 г., Варна 

9. Участие на Фани Давидова  в семинар на тема “Стандарти в областта на 
свободата на информацията. Българско законодателство. Практики”, по линия 
на БМК, 28.02.2002г., Кърджали 

10. Гергана Жулева и Александър Кашъмов взеха участие в обсъждане на 
предложените промени в ЗДОИ в заседание на комисията по права на човека и 
вероизповедания в НС, 28.02.2002 г.  

11. Александър Кашъмов бе лектор и водещ на семинар за пресаташетата на 
съдебната система на тема “Пресслужбата”. Семинарът бе организиран от 
“ПИОР”, Съюз на съдиите в България, Фондация Отворено общество, АВА 
Ceeli, 01-02.03.2002, Пловдив 

12. Александър Кашъмов бе лектор в международна работна среща  на тема 
“Комуникацията  между Правителствата и Гражданите ”, организирана от 
Институт “Отворено общество” – Будапеща. Участници в срещата бяха 
представители от страни от Централна и Източна Европа и Централна Азия.   8, 
9.03.2002 г. , Будапеща, Унгария 

13. Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Фани Давидова бяха лектори на 
семинар за местната администрация на тема “Прилагане на ЗДОИ”, 
организиран от ПДИ и АВА Ceeli, 15.03.2002, Пловдив, 45 участника 

14. Александър Кашъмов взе участие в цикъл от срещи, организирани по проект 
“Практически достъп до демокрация в страните от Центрана и Източна Европа” 
19-21.03.2002 г. в Брюксел, Белгия.  



15. Участие на Фани Давидова  в семинар на тема “Стандарти в областта на 
свободата на информацията. Българско законодателство. Практики”, по линия 
на БМК, 22.03.2002г., Пловдив  

16. Гергана Жулева, и Александър Кашъмов бяха лектори на семинар за местната 
администрация на тема “Прилагане на ЗДОИ”, организиран от ПДИ и АВА 
Ceeli, 29.03.2002, Велико Търново, 59 участника 

17. Фани Давидова взе участие като лектор в семинар  на тема “Гражданско 
участие”, организиран от Болкан Асист, 02.04.2002 г., Омуртаг  

18. Фани Давидова взе участие в обсъждане на второ четене на законопроекта за 
опазване на околната среда в Комисията по околна среда на Народното 
събрание, 04.04.2002 г.  

19. Александър Кашъмов взе участие като лектор в семинар  на тема “Гражданско 
участие”, организиран от Болкан Асист, 05.04.2002 г., Стралджа 

20. Александър Кашъмов взе участие в публично обсъждане на тема 
“Институцията омбудсман”,  организирано от Съюза на юристите в България, 
Център за изследване на демокрацията, Парламентарен информационен център 
и ABA CEELI, 09.04.2002 г. 

21. Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Фани Давидова взеха участие в 
обсъждане на законопроекта за изменение и допълнение на ЗДОИ в Комисията 
по правни въпроси на Народното събрание, 11.04.2002 г 

22. Гергана Жулева, Фани Давидова и Александър Кашъмов бяха лектори на 
семинар за местната администрация на тема “Прилагане на ЗДОИ”, 
организиран от ПДИ и АВА Ceeli, 19.04.2002, Монтана,  52 участника 

23. Участие на Фани Давидова  в семинар на тема “Стандарти в областта на 
свободата на информацията. Българско законодателство. Практики”, по линия 
на БМК, 26.04.2002г., Велико Търново  

24. Гергана Жулева, Фани Давидова и Александър Кашъмов бяха лектори на 
семинар за местната администрация на тема “Прилагане на ЗДОИ”, 
организиран от ПДИ и АВА Ceeli, 30.04.2002, Русе, 68 участника 

25. ПДИ организира семинар на тема “Състоянието на достъпа до публична 
информация в България”, 10.05.2002 г., зала “Адакта”, хотел “Рила”, София, 49 
участника  

26. Гергана Жулева, Александър Кашъмов и Ивайло Колев взеха участие в 
подготвителна среща по проект “Практически достъп до демокрация в страните 
от Централна и Източна Европа”, 16,05,2002 г. Загреб , Хърватска 

27.  Гергана Жулева и Александър Кашъмов взеха участие в семинар за достъп до 
информация “Правото на обществото на информация и граници на свободния 
достъп”, 17-18,05,2002 г. Загреб , Хърватска 

28. Фани Давидова взе участие  Талин в международна конференция по достъпа 
доинформация 18-20.05.2002 

29. ПДИ и Съвета на Европа организираха кръгла маса на тема “ЗДОИ и 
препоръките на Съвета на Европа”, 21.05.2002 г., зала 6, хотел “Радисън”, 
София  

30. ПДИ организира семинар на тема “Състоянието на достъпа до публична 
информация в България”, 29.05.2002г., Перник, Дом на културата, 16 участника 



31. ПДИ организира семинар на тема “Състоянието на достъпа до публична 
информация в България”, 31.05.2002г., Кюстендил, хотел “Велбъжд” 

32. Александър Кашъмов, Фани Давидова взеха участие в Дискусионен форум 
“Информационна сигурност”, 05.06.2002г., хотел “Хилтън”, София  

33. ПДИ организира семинар на тема “Състоянието на достъпа до публична 
информация в България”, 18.06.2002г., Силистра, хотел “Бартимекс”, 44 
участника 

34. Гергана Жулева, Фани Давидова и Александър Кашъмов бяха лектори на 
семинар за местната администрация на тема “Прилагане на ЗДОИ”, 
организиран от ПДИ и АВА Ceeli, 19.06.2002, Варна, 36 участника 

35. Гергана Жулева, Фани Давидова и Александър Кашъмов бяха лектори на 
семинар за местната администрация на тема “Прилагане на ЗДОИ”, 
организиран от ПДИ и АВА Ceeli, 21.06.2002, Бургас, 63 участника  

36. Гергана Жулева взе участие в Конференция на Инициатива Местно 
самоуправление, 16.07.2002г., хотел “Рила”, София 

37. Гергана Жулева взе участие в работна среща на Федерация Свободна и 
демократична България по проект “Законодатели и граждани”, 20.07.2002г., 
Народно събрание, София 

38. Гергана Жулева и Александър Кашъмов  взеха участие в Годишната среща на 
Бъгарската Медийна коалиция 25-27.07.2002 г. Боровец  

39. Д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов  взеха участие в Лятно училище 
като лектори в Шибанек, Република Хърватска, 26-28.08.2002  

40. Д-р Гергана Жулева, Фани Давидова и Александър Кашъмов  взеха участие в 
пресконференция поповод ветото на президента върху Закона за околната 
среда, 03,09,2002г., Агенция София прес, София 

41. ПДИ организира работна среща с екипа от страната - 13.09.2002 г., зала 
“Адакта”, хотел “Рила”, София, 30 участника  

42. ПДИ организира международна работна среща на тема “Прилагане на 
законодателството за достъп до информация. Съдебни практики” - 26 – 28 
септември 2002, Американски център и зала “Адакта”, хотел “Рила”, София  

43. Д-р Гергана Жулева взе участие в организирана от Инициатива местно 
самоуправление кръгла маса на тема “Гражданско участие в местното 
самоуправление”, 10.10.2002 г., хотел “Радисън”, София  

44. Дарина Палова и Кирил Терзийски взеха участие в среща на Международен 
форум за правата на хората с умствени увреждания и психични проблеми, 
организирана от Амнести интернешънъл и БХК,  10.10.2002 г., хотел “Родина”, 
София  

45. Александър Кашъмов взе участие в заседание на Комисия по въпросите на 
гражданското обществов НС по повод разглеждане на законопроекта за 
лобиране, 10.10.2002 г., София 

46. Антон Андонов взе участие в обобщителен семинар на тема: 
“Професионализиране на отношенията между НПО и медии” по програма 
ДемНет-2, 11-12.10.2002г., Банкя 

47. Д-р Гергана Жулева и Александър Кашъмов взеха участие в организиран от 
ААМР, Политологичен център и Български център за нестопанско право 
семинар на тема: “Възможности за влияние на неправителствени и браншови 



организации върху законодателната дейност. Законопроект за публичност и 
регистрация на лобистите и лобистката дейност”, 15.10.2002 г., хотел “Рила”, 
София 

48. Фани Давидова взе участие в заседание на Комисията по медии в Народното 
събрание по повод обсъждане на нов Закона за радиото и телевизията, 
23.10.2002 г., София 

49. Д-р Гергана Жулева взе участие в семинар “България преди и след Прага 2002”, 
организиран от  Центърът за политически диалог Петър Стоянов, 26.10.2002 г., 
Пловдив  

50. Александър Кашъмов и Кирил Терзийски взеха участие в семинар на тема 
“Централен регистър на ЮЛНЦ в обществена полза – процедура за 
регистрация, сдтруктура, функции”, организиран от Български център за 
нестопанско право подкрепата на Министерство на правосъдието, 29.10.2002, 
хотел “България”, София  

51. Александър Кашъмов и Фани Давидова взеха участие в кръгла маса на тема: 
“Индекс на съдебната реформав България”, организирана от Американската 
асоциация на юристите/ Правна инициатива за Централна Европа и Евразия, 
31.10.2002 г., хотел “Хилтън”, София  

52. Фани Давидова взе участие в заседание на Комисията по медии в Народното 
събрание по повод обсъждане на проект за законопроект на Закон за радиото и 
телевизията, 07.11.2002 г., София  

53. ПДИ организира работна среща с екипа и юристите от страната - 15.11.2002 г., 
зала “Тържествена”, Военен клуб, София, 49 участника 

54. Александър Кашъмов взе участие в семинар на тема “Латинска Америка 
семинар за достъпа до информация”, 18.11.2002- 19.11.2002 г., Мексико 

55. Гергана Жулева взе участие в семинар на тема “Какъв е достъпът до официални 
документи”, 27-29.11.2002г., Страсбург, Франция 

56. Фани Давидова взе участие в семинар  на тема “Антикорупционни практики в 
югоизточна Европа и Балтика. Случаи от България, Румъния и Латвия”, 29- 
30.11.2002г., Рига, Латвия  

57. Александър Кашъмов и Дарина Палова взеха участие в работна среща, 
организирана от БМК на тема “Гражданската квота в СЕМ”, 28.11.2002, 
НДК,зала “Мати”, София  

58. Гергана Жулева и Александър Кашъмов взеха участие в работна среща, 
организирана от “Зеленият Бургас”, 12.12.2002 г., Бургас 



на

към

АКТИВ ПАСИВ

текуща 
година

предходна 
година

текуща 
година

предходна 
година

а 1 2 а 1 2
А. Краткотрайни (краткосрочни) 
активи

А. Собствен капитал

/. Дълготрайни материални активи /. Основен капитал 63 63

1. Компютърна техника 42 39 II. Резерви

2. Транспортни средства 5 Целеви резерви, 21 29

3. Други дълготрайни материални 
активи

14 13 в т. ч. други резерви 21 29

Общо за група I: 61 52 Общо за група II: 21 29

//. Дълготрайни нематериални 
активи

Общо за раздел А: 84 92

1 . Програмни продукти 3 3

Общо за група II: 3 3

Общо за раздел А: 64 55

Б. Краткотрайни (краткосрочни) 
активи

Б. Краткосрочни пасиви

/. Материални запаси /. Краткосрочни задължения

1. Материали 2 1. Задължения към доставчици и клиенти 4 5

Общо за група I: 2 2. Данъчни задължения 2 1

//. Краткосрочни вземания 3. Задължения към персонала 1 1

1. Съдебни вземания 8 8 Общо група I: 7 7

2. Други краткосрочни вземания 10 1 //. Приходи за бъдещи периоди и 
финансирания

44 112

Общо за група II: 18 9 Общо раздел Б: 51 119

 III.  Парични средства

1. Парични средства в брой 5 4

2. Парични средства в банкови сметки 39 138

Общо за група  III: 44 142

V. Разходи за бъдещи периоди 7 5

Общо за раздел Б: 71 156

Сума на актива (А + Б) 135 211 Сума на пасива (А + Б) 135 211

В. Условни активи Г. Условни пасиви

Дата: Ръководител:Съставител:

Сума (хил. лв.) Сума (хил. лв.)

Раздели, групи, статии Раздели, групи, статии

Баланс
Фондация Програма Достъп  до 
информация
31 декември 2002 година


