
ДДООГГООВВООРР  ЗЗАА  ППООЧЧТТЕЕННООССТТ    

ппррии  ффииннааннссииррааннее  ии  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ккааммппаанниияяттаа  ззаа  ииззббоорр  ннаа  

ккммееттооввее  ннаа  ооббщщииннии  ии  ннаассееллееннии  ммеессттаа  вв  РРееппууббллииккаа  ББъъллггаарриияя  

  

Ние, подписалите този обществен договор граждани и неправителствени 

организации1 , представлявани от Асоциация „Прозрачност без граници”, от 

една страна, и кандидатите за кметове на общини и населени места в Република 

България, от друга страна,  

като се съгласяваме, че доверието на гражданите в изборния процес и в пряко 

избраните институции е същинската основа на демокрацията в страната, 

като се съгласяваме, че почтеността и прозрачността при формирането и 

функционирането на демократичните институции в страната е неотменимо условие 

за доверието на гражданите в тях,  

като подчертаваме необходимостта от безусловно спазване на закона и на 

международно признатите стандарти за провеждане на честни и демократични 

избори, 

се съгласихме с необходимостта категорично да декларираме нашата воля 

и да предприемем конкретни действия за гарантиране на прозрачността и 

почтеността в предстоящите избори за кметове на общини и населени местав  

РепубликаБългария. В изпълнение на това се съгласихме следното: 

 

І. КАНДИДАТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И НАСЕЛЕНИ МЕСТА В РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ СЕ АНГАЖИРАТ:  

1. Да осъществяват финансирането на предизборната си кампания в 

съответствие с принципите за прозрачност, публичност и отчетност, както и в 

пълно съответствие с изискванията на закона2.  

2. Да провеждат предизборната си кампания в съответствие с най-добрите 

международни стандарти и практики, които изключват всяка форма на 

нерегламентирано въздействие върху избора на българските граждани, в 

т.ч. купуване на гласове и контролиран вот. 

3. Да предоставят на представителите на Асоциация „Прозрачност без граници” 

възможност за извършване на граждански мониторинг на финансирането на 

предизборната кампания минимум два пъти в рамките на самата кампания, и 

след приключване на кампанията, след предварително уточнение на дата и часа 

на проверката, като определят нарочно лице за контакт. 

4. Документите, подлежащи на мониторинг по силата на този договор, са: 

1. Вътрешни правила за финансиране на предизборната кампания.  

                                                 
1
 „Алианс за регионални и граждански инициативи”, „Алтернативи 55”, „Българско сдружение за насърчаване на гражданската 

инициатива”, „Граждански клуб” – Пловдив, „Дунавски еврорегионален граждански форум”, „Европейски информационен център” – 

Велико Търново, „Икар”, „Инициативи за гражданско общество”, „Институт за регионално развитие и квалификация”, „Консенсус”, 

„Майчин център „Българка”, „Нови хоризонти”, „Партньори” – Дупница, „Развитие на личността и човешките общности”, Фондация 
„Социални практики в общността”, „Център за образователни програми и социални инициативи”, „Център на НПО в Разград”, 

„Читалищна асоциация за развитие юг 
2 Глава 8, раздел 3 и раздел 6 от Изборния кодекс, Обн. ДВ. бр.9 от 28 януари 2011 г., изм. ДВ. бр.45 от 14 юни 2011 г.; Глава трета от 
Закона за политическите партии, Обн. ДВ. бр.28 от 1 април 2005 г., изм. ДВ. бр.6 от 23 януари 2009 г.  
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2. Документация, свързана с приходите за предизборната кампания: 

2.1. Договори за получените дарения. 

2.2. Приходни касови ордери, платежни нареждания и други финансови 

документи за получени приходи.  

2.3. Декларации за произход на средствата, предоставени от дарители. 

2.4. Декларации за произход на средствата, предоставени от кандидатите 

и членовете на инициативни комитети.  

2.5. Документи, свързани с отчитане на нефинансов принос към 

предизборната кампания – декларации за собствеността на предоставени 

движими и недвижими вещи.  

3. Документация, свързана с разходите за предизборната кампания: 

3.1. Договори за извършени дейности и услуги, свързани с кампанията, в 

това число – договори с доставчици на медийни услуги. 

3.2. Фактури, платежни нареждания и други финансови документи за 

извършени разходи. 

4. Извлечение от банковата сметка относно получените приходи и 

извършените разходи по предизборната кампания. 

5. Финансов отчет за приходите и разходите, свързани с предизборната 

кампания. 

 

ІІ. ОБЕДИНЕНИТЕ В НАСТОЯЩАТА ГРАЖДАНСКА КОАЛИЦИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ 

АНГАЖИРАТ: 

1. Да проведат граждански мониторинг за изпълнение на ангажиментите,  

поети в настоящия договор. 

2. Предоставят експертни консултации на всички заинтересовани лица, 

институции и организации относно международно утвърдените стандарти за 

финансиране на политическата дейност и механизмите за повишаване на 

прозрачността и отчетността в предизборния процес. 

3. Да проведат мащабна разяснителна кампания пред българската общественост 

за информиране на българските граждани за техните права, задължения и 

санкции при нарушаване на правилата на демокрацията.  

4. Да алармират своевременно българската общественост, европейските и 

международните институции за установени нарушения на правата на 

българските граждани като избиратели чрез оказван натиск, опити за купуване 

на гласове и други злоупотреби с избирателния процес. 

5. Да спазват неотменно правилата за политическа безпристрастност, 

прозрачност и почтеност при осъществяване на своите ангажименти по 

настоящия обществен договор.  

6. Да изготвят заключителен експертен доклад от проведеното наблюдение и да 

информират българските граждани, националните и европейски институции за 

резултатите от гражданския мониторинг.  
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Договорът е сключен в два екземпляра, по един за всяка от страните и  влиза в 

сила от датата на подписването му.  

София, 19 септември 2011 г. 

 

 

ЗА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ 

ГРАНИЦИ”,  ПРЕДСТАВЛЯВАЩА 

ГРАЖДАНСКАТА КОАЛИЦИЯ НА 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРНИЯ ПРОЦЕС 
 

 ЗА КАНДИДАТА ЗА КМЕТ В 

 

............................................................... 
община, населено място 

   

Диана Ковачева  ........................................................... 
Изпълнителен директор  Кандидат за кмет 

   

 

  

.......................................................  ........................................................... 
подпис  подпис 

   

  .......................................................... 

  ..................................................................... 

  Лице за контакт 

   

   

  ............................................................ 

  подпис 

   

   

19 септември 2011 г.   

Дата  Дата 

 

 


