
 
 

Декларация за Открито управление 
 

 

 

 Септември 2011 г. 

 Като членове на Партньорство за открито управление, следващи принципите,  

заложени във Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията на ООН срещу 

корупцията и други приложими международни инструменти, касаещи човешките права и 

доброто управление: 

  

 Ние съзнаваме, че хората по целия свят изискват повече прозрачност в управлението. 

Te настояват за засилено гражданско участие в обществените дела и търсят начини да 

направят своите правителства по-прозрачни, отзивчиви, отчетни и ефективни.  

  

 Ние разбираме, че различните държави са на различен етап в своите усилия за 

поощряване откритостта на управлението, и че всеки от нас възприема подход, съобразен с 

нашите национални приоритети и обстоятелства, и желанията на нашите граждани. 

  

 Ние поемаме отговорността да използваме момента, за да засилим усилията си в  

поощряване на прозрачността, борба с корупцията, дейно гражданско участие, и утилизиране 

на новите технологии с цел по-ефективно и отчетно управление. 

  

 Ние ценим високо откритостта в поетия към гражданите ангажимент за подобряване 

на услугите, управление на обществените ресурси, насърчаване на иновацията и създаването 

на по-безопасни общества. Ние вярваме безрезервно в принципите за прозрачност и открито 

управление, с цел постигане на по-голям просперитет, благосъстояние, и човешко 

достойнство в нашите страни и все по-взаимосвързания свят.  

  

Заедно, ние обявяваме за своя отговорност да: 

  

Увеличим наличността на информация относно правителствената дейност. 

Правителствата събират и съхраняват информация от името на своите граждани, и те на свой 

ред имат право да търсят информация относно правителствената дейност. Ние поемаме 

ангажимента да поощрим достъпа до информация и разкриването на правителствената 

дейност на всяко ниво. Поемаме ангажимента да увеличим своите усилия за систематично 

събиране и публикуване на информация отностно правителствените разходи и изпълнението 

на основни обществени услуги и дейности. Поемаме ангажимента проактивно да 

предоставяме навреме ценна информация, в това число необработени данни, в лесно 

достъпни, разбираеми и използваеми за гражданите формати, и такива, улесняващи 

повторното им ползване. Поемаме ангажимента да предоставим ефективни мерки в случаите 

когато информация или съответен архив е неправилно иззет, включително при ефективно 

допуснат пропуск при процеса по изискване. Разпознаваме важната роля на отворените 

стандарти в поощряването на гражданския достъп до обществена информация, както и в 



улесняването на оперативната съвместимост на правителствените информационни системи. 

Поемаме ангажимента да търсим мнението на общността, за да определим типа информация, 

който е от най-голямо значение за нея, и обещаваме да вземем под внимание нейното мнение 

в максимална степен.  

  

Подкрепим гражданското участие. 

Ние ценим общественото участие на всички хора, наравно и без дискриминация, във 

вземането на решения и формулиране на политиката. Обществената ангажираност, в това 

число пълноценното участие на жени, повишава ефективността на правителствата, които 

печелят от знанието на хората, техните идеи и предоставения от тях надзор. Поемаме 

ангажимента да направим политическото формулиране и вземането на решения по-

прозрачни, като създадем и използваме канали за получаване на обратна връзка от 

обществеността и задълбочаване на общественото участие в развитието, съблюдаването и 

оценката на правителствените дейности. Поемаме ангажимента да запазим способността на 

организациите с нестопанска цел и тези на гражданското общество да функционират в 

съответствие с подкрепяната от нас свобода на словото, сдружаването и мнението. Поемаме 

ангажимента да създадем механизми, които да позволят по-широко сътрудничество на 

правителствата с организации на гражданското общество и бизнеса. 

  

Въведем най-високи стандарти за професионална почтеност в цялата администрация. 

Отчетното правителство се нуждае от високи етични стандарти и кодекс на поведение за 

държавните служители. Поемаме ангажимента да възприемем строга антикорупционна 

политика, механизми и практика, като осигурим прозрачност на управлението на 

обществените финанси и държавните разходи, и заздравим върховенството на закона. 

Поемаме ангажимента да поддържаме или да установим правна рамка, с която да направим 

информацията за приходите и активите на високопоставени държавни служители публична.  

Поемаме ангажимента да приемем и въведем правила, предпазващи свидетелите. Поемаме 

ангажимента да направим достъпна информацията относно дейността и ефективността на 

нашите антикорупционни органи за предотвратяване и изпълнение, както и процедурите за 

обръщане към тези органи, съобразявайки се с конфиденциалността на определени категории 

информация, предвидена от закона. Поемаме ангажимента да възпрепятстваме в по-голяма 

степен подкупите и други форми на корупция в обществения и частния сектор, както и да 

споделяме информация и експертиза.  

  

Разширим достъпа до нови технологии за откритост и отчетност. 

Новите технологии предоставят възможности за споделяне на информация, обществено 

участие и сътрудничество. Възнамеряваме да използваме тези технологии, за да направим 

повече информация публична, по начин, който да позволява на хората едновременно да 

разбират с какво се занимават правителствата и да влияят на техните решения. Поемаме 

ангажимента да развием достъпно и сигурно онлайн пространство като платформа за 

изпълнение на услуги, ангажиране на обществото, и споделяне на информация и идеи. Ние 

разбираме, че справедливия и лесен достъп до технологията е предизвикателство, и поемаме 

ангажимента да търсим по-добра онлайн и мобилна свързаност, като същевременно 

откриваме и насърчаваме употребата на алтернативни механизми за гражданска 

ангажираност. Поемаме отговорността да ангажираме гражданското общество и бизнеса в 

определянето на ефективни практики и иновативни подходи за използването на новите 

технологии в посока увеличаване на гражданските правомощия и поощряване на 

прозрачността в правителството. Също така осъзнаваме, че растящият достъп до тази 

технология налага подпомагане на правителството и гражданите в използването й. Ние 

поемаме ангажимента да подкрепяме и развиваме употребата на технологични иновации от 

държавни служители и граждани. Също така разбираме, че технологията е допълнение, а не 

заместител за ясна, използваема, и полезна информация.  



  

Ние съзнаваме, че откритото управление е процес, изискващ продължителна и постоянна 

ангажираност. Поемаме ангажимента да се отчитаме пред хората за действия, предприети от 

нас за отстояването на тези принципи, да се съветваме с общността за тяхното въвеждане, и 

да обновяваме своите ангажименти с оглед на нови предизвикателства и възможности.  

  

Ние поемаме задължение да служим за пример и дадем своя принос за навлизането на 

откритото управление в други страни като споделяме успешни практики и експертиза, и като 

поемаме, на доброволни начала и необвързващо, ангажиментите изложени в настоящата 

декларация. Нашата цел е да подпомагаме иновацията и да стимулираме прогреса, а не да 

дефинираме стандарти, които да служат като предпоставка за сътрудничество или 

подпомагане или за ранкиране на страни. Ние подчертаваме значението на един общ подход 

за поощряването на откритостта, както и на наличието на техническа подкрепа, спомагаща 

развитието на институциите. 

  

Ние поемаме отговорността да прегърнем тези принципи в своите международни 

ангажименти, и да работим за поощряването на глобална култура на открито управление, 

което дава повече права на гражданите и работи за тях, прокарвайки идеала за 

правителството на 21-ви век – открито и отворено за гражданско участие.  

  

Страни, които са одобрили декларацията към 20 септември 2011 г.:   

  

 

    Бразилия 

    Индонезия 

    Мексико 

    Норвегия 

    Филипини 

    Южна Африка 

    Великобритания 

    Съединените Щати 

 


