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Уважаеми колеги от Програма "Достъп до информация", 
в Съюза на българските журналисти сме впечатлени от безпрецедентната  акция  на  вашата
Фондация  във  връзка  с  опита  на  трима  народни  представители  в  родния  парламент  да
подменят опита и практиката в прилагането на Закона за достъп до обществена информация,
предлагайки в него промени, които са в ущърб на гражданите като негови потребители.

Не са много случаите, в които за кратко време, макар и с помощта на Интернет, е възможно
да се събере подкрепа от хора, заинтересовани да защитят едно достижение и да попречат на
идеята за ненавременен акт на българския законодател.

Поздравяваме Ви с успеха само за 2-3 дни да получите участие в подписката на 999 души от
цялата страна, от които 456 журналисти, 234 представители на НПО, 265 граждани, кметове,
общински съветници и др.

Присъединяваме  се  към  призива  Ви  "Не  пипайте  Закона  за  достъп  до  обществена
информация", оценявайки като полезна и навременна свършената от Вас работа. Приемаме
за аргументирани вижданията Ви за проблемите, които би създал законопроектът на тримата
народни представители, негови вносители: с включването на по-големи срокове за отговор
на  заявление;  въвеждането  на  тарифа  за  предоставяне  на  достъп  до  информация  и  на
изискване за доказване на интерес от исканата информация. Както и най-обезпокоителното
предложение  за  премахване  на  задължението  за  предоставяне  на  частичен  достъп  до
обществена информация.

Незавиисмо, че българските журналисти, сред тях вероятно и мнозина членове на Съюза на
българските  журналисти,  най-голямата  съсловна  и  творческа  организация  на
представителите  на  медиите  у  нас,  участваха  масово  в  подписката  на  ПДИ,  считаме  за
необходимо  от  името  на  УС  на  СБЖ  да  я  подкрепим  и  да  Ви  пожелаем  нови  успехи  в
борбата за достъп до обществена информация в България.
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