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След Община Пазарджик и МБАЛ – Пазарджик може да ПОЛУЧИ антинаградата 
„Вързан ключ” на Програма “Достъп до информация” 
МБАЛ „Пазарджик” заедно с УМБАЛСМ „Пирогов” и УМБАЛ „Стара Загора” са 
номинирани от Фондация "Антикорупционен фонд" заради отказан достъп до 
сключените договори за дарения за борба с COVID-19 с мотив, че те 
представляват строго личен акт на дарителя, съдържанието на договорите е 
конфиденциално, а поисканата информация няма характер на обществена 
информация по ЗДОИ.  



 

За 18-и път тази година Програма "Достъп до информация" (ПДИ) ще връчи годишни 
награди за принос в областта на свободата на информация. Така ПДИ отбелязва 28 
септември – Международния ден на правото да знам. Сред повече от 40-те номинации 
има и пазарджишки. Те се състезават в шест категории – четири награди „Златен ключ” 
за граждани, журналисти, НПО и институции, както и две антинагради – „Катинар” и 
„Вързан ключ”.  
За гражданин, активно търсещ правата си по ЗДОИ, от Пазарджишка област е 
номинирана София Ключкова от Велинград, която е председател на инициативен 
комитет "Да поработим за Велинград". Тя усилено търси не само своите права чрез 
ЗДОИ, а и правата на съгражданите си. Въпреки че е на 78 години, не спира да подава 
заявления по ЗДОИ до Община Велинград, РДНСК, ДНСК, Басейнова дирекция - 
Пловдив, различни министерства, а през тази година благодарение на усилията й 
прокуратурата успя да събере доказателства и да събори в съда заповед на РДНСК, 
която оставя в сила скандално решение на община Велинград отпреди години, 
узаконяваща незаконен двуетажен ресторант, който отгоре на всичко попада и в 
защитения парк "Клептуза". Последните заявления по ЗДОИ през тази година, 
подадени от Ключкова, са за работата на общинската болница в СПА столицата на 
Балканите, а наред със заявленията, тя пише жалби и отправя питания до НС 
посредством депутати от Пазарджишкия избирателен район.  
За институция, най-добре уредила достъпа до информация е номинирана РИОСВ - 
Пазарджик, като се отчита и работата й в тази насока през годините и челните места в 
рейтинга на ПДИ за прозрачност. Екоинспекцията има регистър на заявленията по 
ЗДОИ още от 2009-та година, а в момента този регистър е попълнен до 31 август 
(последното входирано заявление е от 11.08.2020г. и му е отговорено с "Да" на 
14.08.2020г.)  
В номинациите за антинаградата „Вързан ключ” – за най-абсурден или смешен 
случай за достъп до информация или решение по заявление за достъп до 
информация, попада и МБАЛ „Пазарджик” заедно с УМБАЛСМ „Пирогов” и 
УМБАЛ „Стара Загора”. Номиниралата ги Фондация Антикорупционен фонд се 
аргументира, че е поискала през юни тази година от няколко държавни болници 
достъп до сключените договори за дарения за борба с COVID-19 .Въпросните три 
болници отказали достъп с мотив, че даренията представляват строго личен акт 
на дарителя, съдържанието на договорите е конфиденциално, а поисканата 



информация няма характер на обществена информация по ЗДОИ. Постановените 
откази са обект на съдебен контрол, като производствата са висящи пред 
Администртивен съд - София град.  
Номинациите и мотивите към тях може да видите на официалната страница на 
кампанията http://www.righttoknowday.net/ - можете и да се включите онлайн на 
събитието, като преди това се регистрирате.  
В случай че МБАЛ – Пазарджик получи антинаградата „Вързан ключ”, тя ще е 
втората в община Пазарджик. Припомняме, че на 10-тата специална церемония на 
Фондация „Програма Достъп до информация” (ПДИ) през 2012 г., по повод 
Международния ден на правото да знам, Община Пазарджик стана носител на 
антинаградата „Вързан ключ”. Номинираните институции тогава бяха 6: Община 
Ямбол, Община Пловдив (с две номинации), Районна прокуратура – Варна, 
Административен съд София – град, II-ро отделение, 35 състав, Община Пазарджик, и 
Министерството на отбраната.  
„Награда „Вързан ключ” се присъжда на:  
Община Пазарджик за изключително упоритото и последователно нарушаване на 
ЗДОИ от кмета на Пазарджик, изразяващо се в отказ да предостави на в. 
„Виделина“ – Пазарджик, информация под формата на справка за броя и 
стойността на договорите, сключени от Общината за доставка на стоки или 
изпълнение на услуги за периода 2007 – 2010 г.  
Въпреки отмяната на отказа на кмета на две съдебни инстанции и 
задължаването му да предостави достъп до исканата информация под формата 
на справка и след отправяне на искане до кмета за изпълнение на съдебните 
решения, на гл. редактор на „Виделина“ бе изпратен отговор (подписан от зам.-
кмета), че за получаване на достъп до исканите документи следва да бъде 
заплатена сумата от 3312.54 лв. за копиране на 36 806 бр. страници.” Автор на 
номинацията на Община Пазарджик за „почетното” отличие беше адвокатът 
Кирил Терзийски от ПДИ, един от представляващите „Виделина” по делото 
срещу мълчаливия отказ на кмета Тодор Попов да предостави информация за 
размера на неизплатените задължения към фирми в периода от началото на 
първия му мандат до 16 ноември 2010 г.  
Историята: На 16 ноември 2010 г. подадохме заявление по реда на Закона за достъп до 
обществена информация, с което поискахме от Общината да ни бъде предоставена 
информация за сключените договори с фирми изпълнители и доставчици за периода от 
началото на първия мандат на Тодор Попов – 4.11.2007 г., до онзи момент, за броя (!) на 
приключилите договори и за неразплатените суми по тях. Вместо да ни отговори 
директно или да откаже, Попов поиска уточнение на обхвата на информацията с 
аргумента, че договорите били хиляди и обобщаването на данните било трудоемко. 
След изпращането на такова от наша страна от „България” № 2 продължиха да си 
правят оглушки и това доведе до жалба срещу мълчаливия отказ на кмета в 
Административния съд, който със свое решение от 21 февруари 2011 г. върна 
преписката на Попов с указания да се произнесе категорично по казуса. Вместо това 
той обжалва пред ВАС, който пък на 10 февруари 2012 г. потвърди решението на АС. И 
на двете инстанции „Виделина” беше представлявана от адвокатите на Програма 
„Достъп до информация” Александър Кашъмов и Кирил Терзийски. За да подсетим 
кмета да изпълни императивната воля на съда, на 16 февруари внесохме в 
деловодството на Общината искане за изпълнение на решението, към което 
приложихме двете съдебни решения и копие на заявлението си от 2010 г.  
С писмо от 1 март 2012 г., подписано от ВрИД кмет на община Пазарджик – Петър 
Петров (в същия ден Тодор Попов го избираха за шеф на Националното сдружение на 



общините, а 14-дневният срок от решението на ВАС вече бе изтекъл), Общината поиска 
от главния редактор на „Виделина”, Валентин Ненков, да плати 3312.54 лв. по сметката 
й в ОББ – за хартията и мастилото за разпечатването на 36 806 ксерокопия на страници 
с информация!!!  

 


