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Структура на Индекса

1 компонент – обществени възприятия
Първият компонент на Индекса се основава на общественото 

възприятие за равнището на прозрачност при финансирането на 
предизборната кампания.  Неговите стойности се формират от 

национално представително изследване на общественото мнение 
и анкета в Интернет. 

2 компонент – отчетност
Представени отчети пред Сметната палата – включва степента на 

спазване на законоустановената процедура за деклариране на 
финансовите средства, набирани и изразходвани за целите на 

предизборната кампания.

3 компонент – публичност
Включва допълнителна (контролна) информация относно готовността 

на кандидатите за представители на България в Европейския 
парламент да предоставят достъп до финансовата документация, 

свързана с предизборната кампания.



 
 

ПЪРВИ КОМПОНЕНТ
“Обществени възприятия за прозрачност при 

финансиране на предизборната кампания”

1. Изследвания на общественото мнение
Национално представително изследване – агенция 

“Маркет линкс”, 1184 анкети, май 2007 г.

Анкета в Интернет – Асоциация “Прозрачност без 
граници”, 131 анкети, 25-29 юни 2007 г. 

Стойност 

1,27
при възможни стойности от 0 – липса на прозрачност, 

до 10 – максимална прозрачност



Първи компонент “Обществени възприятия”
Резултати от национално представително изследване на 

общественото мнение
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Смятате ли, че финансирането на кампанията за избиране на 
представители в Европейския парламент беше прозрачно в 

достатъчна степен?

да, категорично

да, за повечето партии

да, за малка част от партиите

категорично не

не мога да преценя



Първи компонент “Обществени възприятия”
Резултати от Анкета на Асоциация “Прозрачност без 

граници“

Смятате ли, че финансирането на кампанията за избиране на 
представители в Европейския парламент беше прозрачно в 

достатъчна степен?

56,49%
33,59%

2,29%2,29%
5,34%

да, категорично

да, в по-голямата част от случаите

има още много неща, които би
трябвало да се направят, за да се
постигне необходимата прозрачност
по-скоро не

категорично не



Първи компонент “Обществени възприятия”
Резултати от национално представително изследване на 

общественото мнение
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Зависими ли са бъдещите представители в Европейския парламент от 
онези, които участват във финансирането на техните кампании?

да,  категорично

по-скоро да 

не мога да преценя 

по-скоро не 

категорично не



Първи компонент “Обществени възприятия”
Резултати от национално представително изследване на 

общественото мнение
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Трябва ли финансирането на предизборните кампании да бъде 
организирано на базата на конкретни договори с права и задължения за 
дарителя и надарения, регламентиращи изразходването на средствата?

да, категорично

да, ако договорите се
спазват

не, защото договорите на са
достатъчна гаранция

не, категорично

не мога да преценя



Първи компонент “Обществени възприятия”
Резултати от национално представително изследване на 

общественото мнение
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Вие лично бихте ли искали да знаете кои са били дарителите на 
кандидатите за представители в Европейския парламент?

да, категорично

по-скоро да

по-скоро не

не, категорично

не мога да преценя



Първи компонент “Обществени възприятия”
Резултати от национално представително изследване на 

общественото мнение
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Как се финансираха предизборните кампании на кандидатите за 
представители в Европейския парламент?

от бюджета на политическите
партии, издигнали кандидатски
листи 
чрез дарения от граждани 

чрез дарения от общински и
държавни фирми 

чрез дарения от приближени
на партиите фирми 

от различни чуждестранни
фондации



ВТОРИ КОМПОНЕНТ
“Отчетност при финансирането на 

предизборната кампания”

Структура
Изгражда се на основата на пропорцията между кандидатите, 

спазили закона, депозирайки финансовите си отчети в Сметната 
палата в законово установения срок, и онези, които не са 

изпълнили това задължение.

От 16 регистрирани листи на партии, коалиции и 
независими кандидати 11 са представили отчетите си за 

финансиране на техните предизборни кампании.

Стойност
6,87

при възможни стойности от 0 – липса на прозрачност, 
до 10 – максимална прозрачност



ТРЕТИ КОМПОНЕНТ
“Публичност при финансирането на 

предизборната кампания”

Структура
Включва допълнителна (контролна) информация относно

готовността на кандидатите за представители на 
България в Европейския парламент да предоставят 

достъп до финансовата документация, свързана с 
предизборната кампания.

Стойност
0,62

при възможни стойности от 0 – липса на прозрачност, 
до 10 – максимална прозрачност



ТРЕТИ КОМПОНЕНТ
“Публичност при финансирането на 

предизборната кампания”

На официално отправената покана от Асоциация 
“Прозрачност без граници” към всички 16 регистрирани 

партии, коалиции и независими кандидати да предоставят 
достъп до документацията, свързана с финансирането на 

кампанията,

2 партии и коалиции са изразили официално съгласие да 
предоставят достъп до финансовата документация,

1 партия е предоставила реален достъп до 
отчета и свързаната с него финансова 

документация. 



ОБЩА СТОЙНОСТ 
на 

Индекса за прозрачност при финансирането на 
кампанията за избиране на представители на 

България в Европейския парламент – 2007

Стойност на Индекса

2,92
при възможни стойности от 

0 – липса на прозрачност
до

10 – максимална прозрачност

Стойности под 5 са сигнал за липса на трайно установен стандарт на 
прозрачност при финансиране на предизборни кампании



Асоциация “Прозрачност без граници“
Индекс за прозрачност при финансиране на 

предизборни кампании
Тенденции

2,07

3,95

2,92

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Индекс – 2005 Индекс – 2006 Индекс – 2007
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