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Наскоро бяхте в Бъл-
гария, за да участва-
те в дискусия за дос-

тъпа до информация. Кои 
проблеми излязоха на дне-
вен ред?
- Основният въпрос е как 
да се осигури прилагане-
то на Закона за достъп до 
обществена информация 
и как той да се превърне в 
реален инструмент, с кой-
то да се защитават и други 
граждански права и да се 
бори корупцията.

Каква е оценката ви за сво-
бодата на информацията 
в България, кои са най-голе-
мите предизвикателства 
пред българските журнали-
сти и правозащитниците?
- Откакто през 2000 г. 
беше приет законът, в Бъл-
гария беше извършен се-
риозен напредък и наши-
те наблюдения потвърж-
дават, че институциите 
вече предоставят значи-
телно повече информа-
ция. На кръглата маса в 
София чухме и конкретни 
примери за организации, 
които са получили инфор-
мация от властите по въ-
проси като градското пла-
ниране, замърсяването на 
околната среда и иконо-
мическата политика. От 
друга група узнахме, че 
според нейни изчисления 
общо 10 088 правителстве-
ни служители са заети с 
разпределяне на средства-
та от ЕС. Това са данни, ко-
ито в момента са изклю-
чително важни за диску-
сиите в обществото. Лично 
на мен бройката ми се 
струва твърде голяма.
Но бяха идентифицирани 
и редица проблеми с из-
ползването на закона. Не-
рядко властите дават не-
точни и недостоверни от-
говори на запитванията, 
чиновниците често реаги-
рат така, сякаш молбите 
на гражданите ги застра-
шават. Има множество 
случаи, в които официал-
ните лица не успяват да 
отговорят на исковете по 

електронна поща. Устано-
вихме и липса на прозрач-
ност в изразходването и 
оценката на европейските 
фондове, както и труднос-
ти в достъпа до сведения 
от монополистите в пуб-
личните услуги (ВиК, топ-
лофикационни и електро-
разпределителни друже-
ства, БТК).

Българските институции 
често отказват информа-
ция от висок обществен 
интерес с мотива, че тя е 
държавна тайна. Доколко 
имат право?
- Аргументът „държавни 
тайни“, изглежда, е бил 
широко използван и е 
нужно време, за да се про-
мени тази култура. Често с 
този мотив се предпазват 
от скандали хора в упра-
влението. Но не трябва да 
забравяме, че дори и теми 
от националната сигур-
ност се налага да бъдат ос-
ветлени, когато има значи-
телен обществен интерес 
към тях. Миналия месец 
британският комисар по 
информацията например 
нареди на правителството 
в Лондон да разсекрети 
стенограмите от свое засе-
дание, на което бе взето 
решение за войната срещу 
Ирак. Комисарят заключи, 
че каквито и да са възмож-
ните вреди за сигурността 
или международните от-
ношения, много по-важно 
е обществото е да узнае 
как е било взето това ва-
жно решение. 

Друг аргумент за възпре-
пятстване на достъп е 
търговската тайна. Обяс-
нете какво се има предвид 
под това понятие и как то 
се отнася към правото на 
информация?
- В пазарната икономика 
важи принципът, че част-
ните компании могат 
честно да се съревновават 
една с друга с цел печалба. 
Част от конкуренцията е 
компанията да запазва 
сведения, които биха й 

дали предимство пред 
конкурентите. Класически 
пример е формулата на 
„Кока-Kола“. Но в същото 
време има много по-про-
заични търговски тайни - 
например вътрешната 
структура на ценообразу-
ване в дадена фирма. Това 
са принципите, но когато 
компаниите правят биз-
нес с правителството, 
трябва да допуснат, че ня-
кои от търговските им 
данни ще станат публич-
но достояние. Подходящ е 
случаят от Ирландия, къ-
дето една компания тряб-
ваше да разкрие колко е 
платила на своите консул-
танти, тъй като те са били 
наети да съветват прави-
телството. По същия на-
чин, когато правителство-
то възложи на частен 
предприемач да построи 
път или училище, догово-
рът трябва да стане об-
ществено достояние. Об-
ществото има право да 
знае, което е важен ин-
струмент срещу корупци-
ята. Понякога правител-
ствените служби се опит-
ват да използват търгов-
ската тайна, за да не раз-
криват подобни договори, 
но това не е приемливо, 
щом е налице по-важният 
публичен интерес. 

Има ли разлика между из-
точноевропейците и за-
падноевропейците в го-
товността им да 
защитават правото си на 
информация?
- Зависи все пак за кои за-
падни държави говорим. 
Има държави като Шве-
ция с дългогодишен опит 
(първият закон за инфор-
мацията в кралството е 
приет преди повече от 240 
години) и други като Ве-
ликобритания, в които за-
коновата база беше въве-
дена едва наскоро - през 
2000 г., но пък се прилага 
много добре. В Испания 
няма закон за достъп до 
информация, докато в 
Италия подателят трябва 
подробно да обоснове все-
ки иск за информация. 
България стои някъде по 
средата. В Източна Европа 
има други държави, къде-
то достъпът е регулиран 
по-добре от България, на-
пример Словения и Унга-
рия - там функционират 
независими комисари по 
информацията, чиято 
роля е да популяризират 
и поощряват правото на 
информация, да подбуж-
дат съзнанието и да взе-
мат решения по откази и 
нарушения на закона. 
България също се нуждае 

от институцията на коми-
сар по информацията, за 
да подобри прилагането 
на закона. 

Защо все още е трудно за 
правителствата в ЕС да 
гарантират достъпа до 
официални документи?
- Наблюдава се силна тен-
денция към опазване на 
тайни и както знаем, ин-
формацията е сила. В мо-
мента се намираме в мно-
го интересен етап от демо-
кратичното развитие, в 
който, от една страна, 
трябва да настояваме за 
по-широки граждански 
права и участие в процеса 
на вземане на решенията, 
а, от друга - с войната сре-
щу терора чуваме твърде-
нието, че тайните са нуж-
ни, за да се предпазим. 
Силно вярвам, че по-голя-
мата прозрачност запазва 
нашата сигурност в дълго-
срочен план. 

През последните години 
виждаме, че дори и устано-
вени демокрации проявя-
ват склонност към „зак-
лючване“ на официална 
информация, докато в съ-
щото време желаят да 
съхраняват все повече лич-
ни данни. Как да се преодо-
лее този конфликт?
- Събирането на лични дан-
ни в момента може би е 
най-голямата заплаха пред 
гражданските свободи в 
Европа. Нашето лично 
пространство постепенно 
се разяжда - от запазването 
на пръстови отпечатъци до 
правомощията за наблю-
даване на личната елек-
тронна комуникация. Това 
е проблем и в България с 
новия закон за защита на 
личните данни, който оти-
ва далеч отвъд нужното. 
Всеки, живял в комунисти-
ческия режим в Източна 
Европа, знае какво се случ-
ва, когато държавата започ-
не да шпионира граждани-
те си. На това трябва да се 
противопоставим, докол-
кото е по силите ни. 

Вашата организация Access 
Info Europe се опитва да 
стимулира съзнанието за 
правото да питаме и полу-
чаваме информация. До-
волни ли сте от резулта-
тите?
- Access Info Europe е твър-
де млада организация и 
ние сме едва в началото 
на пътя. В преобладава-
щото мнозинство евро-
пейски държави не съ-
ществуваха организации 
за достъп до информация 
с изключение на Велико-
британия. Сега създадо-
хме коалиция в Испания 
и получихме обещание 
от преизбраното прави-
телство на Хосе Луис Са-
патеро, че ще подготви 
закон за широк достъп до 
информация. Работим и 
във Франция за подпома-
гане на нормативната 
уредба, която е приета 
през 1978 г., но все още не 
се прилага изцяло. На ре-
гионално ниво в момента 
работим по проекта за ев-
ропейска конвенция за 
достъп до официални до-
кументи. 

Смятате ли, че в бъдеще 
ще се наложат повече 
ограничения в интернет? 
Къде минава границата на 
свободата в глобалната 
мрежа?
- Същата битка, която во-
дим за достъпа до инфор-
мация и защита на лично-
то пространство, се отнася 
и за интернет. Въпросът е 
ще имаме ли свободата да 
събираме и разпространя-
ваме информация, или ще 
станем свидетели на пове-
че ограничения, повече 
цензура и надзор. Интер-
нет помага на правозащи-
тниците по цял свят да 
вършат работата си, поз-
волява на милиони хора 
да споделят, творят и ор-
ганизират. Силно се надя-
вам, че свободата в интер-
нет ще се запази, но ако 
трябва да съм честна, по-
скоро съм загрижена за 
настоящите тенденции.

Хелън Дарбишър
директор на Access Info Europe

В средата на месеца „Програма достъп до информация“ проведе в 
София национална кръгла маса по проблемите на достъпа до инфор-
мация. Гост на срещата беше Хелън Дарбишър, изпълнителен 
директор на Access Info Europe (www.access-info.org), неправител-
ствена организация със седалище в Мадрид, която работи в облас-
тта на човешките права. Дарбишър има 18-годишен опит като 
правозащитник и специалист по свободата на медиите и достъпа 
до информация. Тя е работила като експерт в Институт „Отворе-
но общество“ Будапеща и Ню Йорк, консултант в ЮНЕСКО и Съве-
та на Европа. 

Правото 
на обществото да 
знае е инструмент 
срещу корупцията
Интервюто взе Драгомир Иванов | dragomiri@dnevnik.bg 

c
Когато компаниите правят 
бизнес с правителството, 
някои от търговските им 
данни трябва да станат 
публично достояние

България се нуждае от 
комисар по информацията, 
за да подобри прилагането 
на закона 
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