
 

На 26 март 2017 година в България ще се проведат предсрочни парламентарни 

избори. Те ще дадат възможност на политическите партии, борещи се за доверието на 

българските избиратели, да предложат своята визия на бъдещото управление на 

държавата. „Въртележката от избори“, в които се намира нашето общество през 

последните години, показва ясно, бе българските граждани не са удовлетворени от начина, 

по който функционират институциите. Значителна част от хората считат, че техните 

интереси не са ефективно представени, а политическите партии и държавните институции 

не изпълняват своята основна мисия – да служат на обществото и на обществения интерес.  

Считаме, че основната гражданска и политическа задача на партиите, институциите, 

неправителствените организации и медиите е да положат максимални усилия както за 

провеждането на свободни, честни и демократични избори, така и да предложат програма 

за управление, която дава адекватен отговор на проблема с корупцията в страната. 

В тази връзка Асоциация „Прозрачност без граници“ отправя предизвикателство към 

политическите партии, които се стремят да получат доверието на избирателите. Въз основа 

на нашата дългогодишна експертиза и опит в тази област разработихме пакет от 

антикорупционни мерки „17 АНГАЖИМЕНТА ЗА ИЗБОРИ 2017“, който дава конкретни 

предложения за фокусиране на усилията в най-острите измерения на проблема с 

корупцията в страната.  

Призоваваме политическите партии и коалиции, регистрирани в изборите за 44-то 

Народно събрание, да подкрепят предложените „17 АНТИКОРУПЦИОННИ 

АНГАЖИМЕНТА ЗА ИЗБОРИ 2017“. Те ще позволят на всички нас да прехвърлим темата 

за корупцията от полето на общите декларации към терена на конкретното политическо и 

гражданско действие за борба с корупцията. Усилието си заслужава, защото по този начин 

ще кажем „стоп“ на: 

 „мръсните пари“ и „черните каси“ в политиката; 

 осъществяването на лобизъм на тъмно и без правила; 

 липсата на единна антикорупционна политика, валидна за всички публични 

власти;  

 непрозрачните назначения на ключови позиции в институциите; 

 липсата на собствена етична политика в българския парламент; 

 неглижирането на сигналите за корупция и липсата на ефективна защита на тези, 

които се осмеляват да сигнализират за нередности; 

 злоупотребите с публични средства, които превърнаха в мръсни думи 

„обществени поръчки“ и „европейски фондове“. 

 

Присъединяване към инициативата и действия по изпълнение на 

антикорупционните ангажименти: 

Очакваме политическите партии и коалиции да се присъединят към инициативата, 

като:  

 включат предложените антикорупционни мерки в предизборната програма и 

 предприемат практически действия по осъществяването им в 44-то Народно 

събрание.  



 

2 

 

Текстът на документа „17 антикорупционни ангажимента за избори 2017“ и 

информация за присъединяване към инициативата е публикуван.  

 

Ангажименти на Асоциация „Прозрачност без граници“ 

В отговор на обществените очаквания за повече прозрачност и обществен контрол, 

Асоциация „Прозрачност без граници” поема трайния ангажимент: 

 активно да наблюдава изпълнението на поетите ангажименти в рамките на 

мандата на бъдещото Народно събрание и 

 да информира своевременно обществеността и медиите за изпълнението.  

В тази връзка ще бъдем благодарни, ако в хода на предизборната кампания ни 

предоставите информация за предизборната програма, с включени предложени мерки за 

борба с корупцията.   
 

София, 16 февруари 2017 година 

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”  
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