
28 септември  
Ден на правото 

да знам 

   На 28 септември 2002 г. бе учреде-
на и Международната мрежа на зас-
тъпниците за свобода на информа-
цията, на която Програма Достъп до 
Информация (ПДИ) е съосновател и 
член. Членовете на новоучредената 
мрежа приеха меморандум за целите 
и начина на нейната работа. С цел 
утвърждаването и популяризиране-
то на стандартите в областта на 
свободата на информация членовете 
на мрежата решиха да отбелязват 
28 септември като Международен 
ден на правото да знам. Днес в нея 
членуват над 200 организации и гру-
пи от целия свят, които обменят 
информация и опит и участват в 
международни инициативи за популя-
ризиране на правото на свобода на 
информация и подобряване на стан-
дартите в областта на свободата 
на информация.  По повод 28 септем-
ври членовете на мрежата организи-
рат разнообразни мероприятия с 
кампаниен характер. С този ден зас-
тъпниците целят да се популяризи-
ра правото на свобода на информа-
цията и да се поощрят усилията на 
граждани, журналисти, неправителс-
твени организации в търсенето на 
обществена информация, както и 
институции, които най-добре са ор-
ганизирали предоставянето й. През 
годините бяха организирани конфе-
ренции, обучения, символични състе-
зания и конкурси, церемонии по връч-
ване на награди, рок и поп концерти, 
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театрални постановки, прожекция на 
филми, организирано подаване на заяв-
ления за достъп до информация от 
граждани, стартиране на нови уеб стра-
ници, насочени към популяризирането на 
правото да знам, както и специализира-
ни публикации. В някои страни Денят на 
правото да знам се е превърнал в Седми-
ца на правото да знам. Появи се и музика 
за Деня на правото да знам.  



   28 септември е международният ден на 
"правото да знам". Отбелязва се по ини-
циатива на Международната мрежа на 
защитниците на свободата на информа-
цията.   

   Решението за обявяването му е взето в 
София през 2002 г.  По този повод  
“Програма Достъп до Информация” ще 
връчи награди за принос в областта на 
свободата на информация на Четирина-
десетата церемония по повод Междуна-
родния ден на правото да знам.   

   Целта на ежегодните награди е: да се 
окуражават активни граждани, журналис-
ти и неправителствени организации да 
упражняват правото си на достъп до ин-
формация; да се насърчават институции-
те да изпълняват задълженията си по 
Закона за достъп до обществена инфор-
мация /ЗДОИ/, да бъдат прозрачни и от-
четни пред обществото; да се посочат 
институциите, които грубо нарушават 
правото на достъп до информация.  
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НАГРА ДИ 
   Жури определя ежегодно носителите 
на наградите. Носителите на годишните 
награди получават Грамота и Статуетка 
по време на церемонията по отбелязва-
нето на Международния ден на правото 
да знам.  

Статуетките във формата на ключ 
(позитивни награди), катинар - за инс-
титуция, която не изпълнява задълже-
нията си по ЗДОИ и вързан на възел 
ключ - за най-абсурдно и смешно реше-
ние.  
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