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Смелите и активните български граждани, неправителствени организации и
журналисти, използвали законовото си право за достъп до важна обществена
информация бяха поощрени с наградите „Златен ключ” на фондация „Програма достъп
до информация” (ПДИ).

Инициативата на неправителствената ПДИ е вече утвърдена традиция – наградите се
връчват за 14-ти път, а тазгодишната церемония се състоя в литературен клуб „Перото”
в НДК в международния ден на правото да знам – 28 септември.

ПДИ връчва годишните награди за принос в областта на свободата на информация в
общо 6 категории, като журито, освен членове на фондацията, включва и водещи
журналисти, носители на наградата в предишни години, както и представители на
неправителствени организации, проявили активност в тази област, свързана с
прозрачното управление.

За 2016 г. в категорията „Гражданин, използвал най-активно правото си на
информация” наградата беше присъдена на Мариета Сивкова, общински съветник от
Ямбол – за последователно и упорито упражняване на правото на достъп до
информация за преодоляване на негативни тенденции, свързани с прозрачността на
местно ниво, използвайки всички механизми на Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ), включително защита на правото си в съда.

В категория „Неправителствена организация, упражнявала най-активно правото си на
достъп до информация” наградата „Златен ключ получи Сдружение „Фенове за
българския волейбол“.
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То е отличено за активно използване на ЗДОИ за постигане на по-голяма прозрачност в
процеса на управление и администриране на волейболния спорт.

С почетни грамоти бяха отличени Дружество за защита на животните във Варна – за
последователните и упорити усилия към създаване на прозрачна и работеща система
на територията на община Варна във връзка с грижата за безстопанствените животни,
включително чрез завеждане на съдебни дела по ЗДОИ, а също така и неформална
гражданска група „Силистра диша“ – за активно и резултатно използване на всички
механизми на ЗДОИ в кампанията за спиране на общински проект, предвиждащ
изсичането на над 80 здрави чинари в центъра на Силистра.

В категорията „Най-добра журналистическа кампания, свързана с правото на достъп до
информация” наградата „Златен ключ” беше присъдена на Спас Спасов, кореспондент
на сайта dnevnik.bg и в. „Капитал” във Варна.

Той е отличен за последователно и резултатно използване на ЗДОИ в разследването си
за финансирането на частни медии в десет български общини през местните им
бюджети, в рамките на което подготвя серия от аналитични статии.

Почетни грамоти получиха журналисти от Медиапул, Нова ТВ и в. „Сега”.

В категория „Институция, организирала най-добре предоставянето на информация за
граждани” журито награди със „Златен ключ” община Сливен – за високото ниво на
активна прозрачност и своевременното и ефективно изпълнение на задълженията по
ЗДОИ, включително въведените с измененията от края на 2015 г.

Освен положителните награди фондация „Програма достъп до информация” ежегодно
връчва и две антинагради

В категорията „Институция, която не изпълнява задълженията си по ЗДОИ и нарушава
правата на гражданите” антинаграда „Катинар” беше присъдена на Държавна агенция
за бежанците при Министерския съвет.
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Мотивите са упоритото игнориране на задълженията по ЗДОИ за създаване и
поддържане на секция „Достъп до информация“ на интернет страницата, за
неотговарянето на заявления за достъп до информация, подадени по електронен път,
за липсата на бюджети и финансови отчети на страницата на институцията.

З втора поредна година представител на отличената с антинаградата държавна
институция присъства на церемонията и отнесе присъдения „Катинар” с обещанието, че
нередностите ще бъдат отстранени, а догодина се надява агенцията да е сред
номинираните за положителните награди.

В категорията „Най-абсурден и/или смешен случай за достъп до информация”
антинаграда „Вързан ключ” отиде в
Комисия за енергийно и водно регулиране.

Тя привлече вниманието на журито с искането си за присъждане на съдебни разноски
по дело, с което се отменя мълчалив отказ на агенцията и след фактическо
произнасяне по заявление за предоставяне на търсената информация на заявителя.
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