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Резолюция  

относно правото на достъп до информация и отчетността при 

предоставянето на публични услуги 

 

Десетата по ред Международна конференция на информационните комисари: 

Като насърчава изграждането на едно отворено общество, което да отстоява и развива 

правото на достъп до информация за обществеността чрез подходящи механизми, 

гарантиращи прозрачност, и да поощрява участието на гражданите в дискусиите от 

обществено значение; 

Като отбелязва, че практиката на сключване на договори за обществени услуги с фирми 

от частния сектор и други непублични организации се е развила в рамките на последните 

25 години, като първоначално предметът на договорите се е ограничавал до предоставяне 

на стоки или утвърдени услуги, а към момента вече включва изпълнението на високо 

профилни функции в сферите на здравеопазването, грижата за възрастни хора, затворите, 

комуналните услуги и инфраструктурата, които преди са се смятали за основни задължения 

на държавните органи; 

Като обръща внимание на факта, че моделите за предоставяне на услуги са се изменили 

с годините и тези изменения вероятно са оказали ефект върху правото на обществеността 

да бъде запозната с процедурите, чрез които непублични организации предоставят 

обществени услуги и с начина, по който използват обществени фондове; 

Като отбелязва, че внимателното изследване на публичните разходи и състоянието на 

услуги, предоставени от външни контрагенти, представлява голямо предизвикателство; 

Като подчертава значимостта на важни демократични ценности, като отчетността и 

прозрачността, както и на отстояването на обществените интереси; 

Като отбелязва многообразието от Национални планове за действие на различните 

правителства в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“, които 

демонстрират успешните реформи, прокарани в много държави през последните години 

във връзка с прозрачността на сключването на договори1; 

                                                           
1 http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_NAP-Report_Dec2016.pdf  

http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_NAP-Report_Dec2016.pdf
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Като застъпва тезата, че прозрачното сключване на договори и въвеждането на други 

мерки за прозрачност ще спомогнат за отчетността при употребата на държавни фондове; 

Като подчертава значимостта да има прозрачност при възлагането на поръчки за услуги с 

оглед предотвратяването на корупционни практики; 

Като отбелязва, че в някои юрисдикции са приети закони, гарантиращи в по-голяма 

степен достъпа до информация, която е обект на съхранение от непублични организации; 

Като взима под внимание данните, представени от информационните комисари във 

връзка с предизвикателствата около поставения проблем – според Конферентното 

проучване за 2017 г. и доклада „Опитът на информационните комисари: резултати от 

проучванията на международната мрежа от информационни комисари за 2013 г.“2  на 

Центъра за свобода на информация. 

Участниците в Конференцията взимат решение: 

 Доколкото е възможно според националната обстановка, да насърчават инициативи 

и програми, целящи развитието на законодателството относно достъпа до 

информация, свързана със сключването и изпълнението на договори за обществени 

услуги с непублични организации; 

 Да поощряват глобални инициативи, утвърждаващи стандарти за прозрачно 

сключване на договори3; 

 Да организират Конферентна работна група за споделяне на опит от инициативи, 

целящи развитието на достъпа до информация във връзка с предоставянето на 

обществени услуги от непублични организации, която да докладва за постигнатите 

резултати на 11-тата конференция през 2019 г. 

 

 

 

   

 

 

                                                           
2 http://www.foi.am/u_files/file/centrfoi_survey_november_2014.pdf 
3 Вж. Open Contracting Partnership – Global Principles. 

http://www.foi.am/u_files/file/centrfoi_survey_november_2014.pdf

