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Тазгодишното раздаване на награди от Програма достъп до информация, с което 
организацията отличи държавни и местни институции, работили най-добре или най-зле 
със Закона за достъп до обществена информация се посрещна противоречиво в Разград.  
Решението Общината да получи антинаградата „Златен катинар“ предизвика остра 
реакция от кметския екип. В дълго подробно изложение, представено и пред медиите, 
местната управа обясни, че несправедливо е била оклеветена.  
   
Становището си, в което твърдят, че награждаването е опорочено, общинарите изпратиха 
и до организаторите в София.  
Последва дълго подробно писмо, подписано от шефката на Програма достъп до 
информация Гергана Жулева, в която тя обяснява на секретаря на кметството Петя 
Стефанова, че:  
----------------------- 
Община Разград получава антинаградата, не защото е изхабила 342 работни дни, в 
които190 чиновници са събирали информация в отговор на зададени от организацията на 
Георги Милков въпроси.  
„Златният катинар“ е заради това, че:  
- Общината не е изготвила вътрешни правила за работа по Закона за достъп до 
обществена информация;  
- няма оповестен ред, по който се ползват публичните регистри, съхранявани от 
кметството;  
- в интернет страницата на Общината няма секция, в която да са публикувани актовете 
на местната власт;  
- не е ясно кой в местната управа приема заявленията по ЗДОИ, нито е обявено неговото 
име, телефон и служебен адрес.  
През февруари тази година Програма достъп до информация е провела собствено 
проучване за това как се спазва законът. Доброволци са изпратили електронни 
заявления, адресирани до държавни и местни институции, с които питат кой чиновник е 
определен да приема питанията. Повечето адресати са отговорили според правилата.  
Община Разград не само че не е благоволила да отговори на елементарното питане, 
което е длъжна да стори, но и поискала да й се плати, за да каже името на чиновника.  
В същото време Петя Стефанова и подчинените й стриктно са пресметнали часовете, през 
които са отговаряли на питанията на Георги Милков. Но те са правили това, точно защото 
не са си свършили работата по закона така, че всеки гражданин, когато поиска, да може 
да разбере, какви актове е издало кметството и какво съдържат публичните му регистри.  
А що се отнася до прословутите питания на Георги Милков и отговорите по тях, то от ПДИ 
учтиво отбелязват, че повечето сведения кметството е дало не доброволно, а след като е 
било осъдено да направи това.  
Накрая Гергана Жулева деликатно напомня на общинарите в нашия град, че не бива да 
винят други за това, че вместо да се стремят към добро обслужване на гражданите, се 
занимават с безсмислен административен труд, който повече цели да заобиколи закона, а 
не да го спази добросъвестно.  
Точно затова ПДИ, чиято цел е да подкрепя институциите в усилията им да гарантират 
прозрачност и отчетност на управлението, е решила да даде на Община Разград 
антинаградата „Златен катинар“. А не защото авторитетната неправителствена 
организация се е объркала и не могла да оцени титаничните усилия на чиновниците в 
провинциалното кметство.  
   
Стела КОВАЧЕВА, координатор на ПДИ в Разград  
P.S. За да се постигне по-добра четивност, текстът на писмото е преразказан по 
смисъл.”Екип 7” разполага с точното съдържание на посланието и може да го предостави 
на всеки, който се интересува. Писмото би трябвало да е архивирано и в документите на 
кметството, на които е изпратено преди месец.  
 


