
 

 
 
 

Г О Д И Ш Е Н  Д О К Л А Д   
 

З А  Д Е Й Н О С Т Т А  Н А  
П П  „ Д В И Ж Е Н И Е  Д А  Б Ъ Л Г А Р И Я “  

 
през 2018г. 

 

Съдържание 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ 2 

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ 2 
Национални органи 2 
Местни организации 4 
МлаДа България 4 

II. ВЪТРЕШНИ ИЗБОРИ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2019 5 

III. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 6 

IV. ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВИ 7 

V. КОМУНИКАЦИЯ 12 

VI. ДОБРОВОЛЧЕСТВО 13 

VII. ФИНАНСИРАНЕ 13 

 

 
  



 

2 
 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ 

ПЪРВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ 
 
На 23 юни 2018г. се проведе Първата Национална конференция на 

Политическа  партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“, която е върховният орган на 
Движението. 
 Подготовката и провеждането на Националната конференция бяха 
подпомогнати от електронни процедури и процеси, изградени като 
функционалности на Мобилното приложение на Да, България!.  
 По време на Конференцията бяха приети промени в Устава на партията и 
бе допълнен съставът на Националния съвет.  Процесът по подготовка и дебат на 
тези решения бе структуриран с решения на Националния съвет по начин, който 
осигурява максимално широко и активно участие на членовете на Движението. 

Предложения за изменения на Устава можеха да правят местните 
организации или не по-малко от 7 членове на партията или изпълнителния съвет 
на Движението. По време на Конференцията бяха обсъдени и гласувани повече 
от 20 конкретни предложения за изменения на Устава. 

Всеки член на партията можеше да прави номинации за членове на 
Националния съвет. Номинираните лица бяха оповестени в Мобилното 
приложение на “Да, България!” и всеки член на Движението имаше право да им 
задава въпроси. Отговорите на въпросите също бяха оповестявани. В резултат на 
този процес бяха номинирани  43 кандидати, от които бяха избрани 31 членове 
за допълване на състава на НС.  

Всички гласувания бяха електронни, посредством Мобилното 
приложение на Да, България. Всички записи в системата се съхраняват и 
удостоверяват посредством блокчейн (blockchain) технология и имат времеви 
печат. 
 Решенията на Националната конференция за промени в Устава на 
партията и за допълване на състава на Националния съвет са вписани в 
Регистъра на политическите партии по партидата на Политическа партия 
“ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ” с Решение от 19.09.2018г. на СГС,  TO, VI-1 състав. 
 

Национални органи 
 

 Съгласно Устава на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ другите национални 
органи на Движението са Национален съвет, Председател и Изпълнителен съвет. 
Контролен орган на „Да, България!“ е Националната контролна комисия. 
 
 Националният съвет (НС) е представителен колективен орган на ПП 
„ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“. През 2018 г. НС проведе 5 заседания и прие над 35 
решения в изпълнение на правомощията си съгласно Устава на Движението. 
В изпълнение на Решенията на Първата Национална конференция, НС допълни и 
състава на Изпълнителния съвет. Промените в ИС са вписани в Регистъра на 
политическите партии по партидата на Политическа партия “ДВИЖЕНИЕ ДА 
БЪЛГАРИЯ” с Решение от 19.09.2018г. на СГС,  TO, VI-1 състав. 
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 Председател и Изпълнителен съвет  
 Съгласно Устава на „Да, България!“, Председателят на Движението 
ръководи осъществяването на текущата политическа дейност и представлява 
Движението в отношенията с други лица. Изпълнителният съвет е и оперативен 
ръководен орган и подпомага Председателя на Движението при осъществяване 
на неговите функции. В изпълнението на уставните си правомощия, 
Председателят публично изразява политическите позиции на „Да, България!“ и 
осъществява ежедневното оперативно ръководство на дейността на 
Движението. През отчетния период Изпълнителният съвет продължи 
установения ред на действие да провежда присъствени заседания (не по-рядко 
от веднъж на 2 седмици) и в оперативен порядък да провежда он-лайн дискусии 
и съответно при необходимост да взема неприсъствени решения.  
 
 Националната контролна комисия 
 Националната контролна комисия (НКК) е постоянен контролен орган, 
който следи за спазването на Устава на „Да, България!“, решава спорове по 
тълкуването и прилагането на неговите норми, изключва членове на Движението 
при условията на Устава и проверява редовността на свикване на Национална 
конференция.  
 През 2018 г. НКК е провела  5 заседания по въпроси от своята 
компетентност. Разгледала е 5 сигнала, от които 2 са оставени без уважение, а по 
останалите са наложени наказания съгласно Устава. 
 
 Тематични работни групи 
 Тематичните работните групи са аналитични звена, които подпомагат 
формирането на политически позиции на Движението, както и формирането на 
позиции по актуални въпроси в съответствие с чл. 17, ал. 4 от Устава. Те изготвят 
дългосрочната политическа програма на Движението и предлагат на ИС позиции 
по текущи въпроси. Те бяха създадени през 2017 г. и през 2018 г. продължиха да 
развиват своята дейност. Тематичните работни групи имат ежемесечни срещи.  
  
 
 Защита на личните данни 
 Системата за защита на личните данни, които се обработват в ПП 
“Движение Да, България!”, бе приведена в съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕС) 2016/679 На Е ропейс ия пар амент и на Съ ета от 27 апри  2016 
година  относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 
Директива 95/46/EО. Определено бе длъжностно лице по защита на данните, 
изработена бе Политика за защита на личните данни (Декларация за 
поверителност), създаден бе Регистър на дейностите по обработване на лични 
данни  и Инструкцията за мерките за защита на личните данни в Да, България бе 
актуализирана съответно. 
 
 Организационни срещи - семинари 
 През месец май и септември 2018 г. бяха проведени организационни 
семинари с участието на членове на НС, ИС, председателите на местни 
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организации и координатори на тематични работни групи. Семинарите бяха 
посветени на организационната подготовка на Да, България за изборите за 
представители в Европейския парламент и за Местните избори през 2019 г. 
 

Местни организации 
 

Местните организации са териториалните структури на „Да, България!“, 
които: 

 осъществяват общите инициативи и дейностите на Движението на 
територията на съответната община, съобразно решенията, приети от 
националните органи; 

 формират и осъществяват местни инициативи, които са в синхрон с 
политиките на Движението; 

 формират позиции и ги предлагат на националните органи по въпроси от 
национално значение; 

 правят предложения за кандидати за органи на местно самоуправление и 
местна администрация в съответната община, които се одобряват от 
Националния съвет на Движението, по ред определен от Националния съвет; 

 организират и провеждат предизборни дейности в съответната община по 
време на предизборни кампании; 

 привличат нови членове и граждански активисти на Движението; 

 осъществяват други дейности, възложени от националните органи. 
 
 

Развитие и укрепване на  капацитета на местните организации на Да, 
България! 

 
 През м. ноември 2018г. стартира Програма практически семинари, 
формирана от 6 модула, насочени към изграждане и развитие на практическите 
умения на председателите на местните организации на Да, България. 
Програмата е насочена към постигането на няколко цели: изграждането на 
умения у председателите на местни организации, така че да могат да бъдат 
успешни политически лидери, развиване на уменията посредством прилагането 
им в конкретни инициативи и действия на Да, България.  

 

МлаДа България 
 “МлаДа България“ е Младежката организация на "Да, България!", която 
през 2018 г. навърши 1 година. Тя обединява млади хора – на възраст от 18 до 30 
години включително. През тази година организацията участва както в различни 
дейности на партията, така и инициира свои такива. Проведени са дебати по 
темата за референдума в Македония, както и за избора на нов боен самолет. 
Четирима членове на младежката организация участваха в проведените 
Вътрешни избори на Движението.  

За този период бе изградена много добра комуникация с тематичната 
група по образование и се работи по съвместни проекти с тях, както и с групата 
по култура.  



 

5 
 

Направени са кратки мотивационни видеа от по 30 секунди до минута, 
чиято цел е достигнат до младите хора и да ги насърчат да бъдат активни в 
политическия живот на страната. Имайки предвид спецификите на целевата 
група, основните послания на младежката организация се изразяват чрез 
картинки/снимки с вградено в тях изречение, синтезиращо определено събитие 
или казус от политическата сцена (меме). 
 

II. ВЪТРЕШНИ ИЗБОРИ за кандидатите за Европейски парламент 2019 

В края на 2018 г. и в началото на 2019 г. се организираха и проведоха 
Вътрешни избори за определяне на представителите на “Да, България!” в 
единната листа на Демократична България за изборите за Европейски парламент 
през 2019 г.  

Във Вътрешните избори, ние от Да, България, за първи път в България 
проведохме електронно дистанционно гласуване за определяне на нашите 
кандидати. Приложихме на практика и двата модела на дистанционно гласуване 
- електронно дистанционно гласуване и гласуване по пощата. Принципите, по 
които бе организирано и проведено гласуването, изцяло съответстваха на 
заложеното в проектите на Закони за изменение и допълнение на Изборния 
кодекс, които Демократична България предложи на народните представители 
през есента на 2018 г. Така, на практика, показахме как тези предложения могат 
да работят и са напълно осъществими. 

Решението за провеждане на Вътрешните избори бе взето от 
Националния съвет на 4 ноември 2018 г.. Определена бе и Комисия за 
провеждане на вътрешните избори, която организира и проведе всички етапи на 
процеса.  

Правилата, приети от НС, позволяваха включване във Вътрешните избори 
на всички демократично мислещи български граждани. Всеки български 
гражданин с избирателни права към 26 май 2019 г. можеше да гласува във 
Вътрешните избори, а за кандидат можеше да бъде номиниран всеки, който 
отговаря на условията, определени в решението на НС.  

Всеки член на Да, България имаше право да издига кандидати за участие 
във Вътрешните избори. Бяха номинирани 17 кандидати, от които 3-ма не са 
членове на Движението. 

На 18 ноември 2018 г., на официално събитие в гр. София, стартира 
разяснителна кампания за начина на регистрация и начина на гласуване във 
Вътрешните избори, която продължи до края на изборния период.  

В рамките на 1 месец бе проведена кампания на кандидатите, която 
включваше: 

- Представяне на кандидатите; 
- Обиколка из страната със срещи с избирателите по места. 

Кандидатите посетиха Велико Търново, Шумен, Варна, Бургас, Стара 
Загора, Русе, Пловдив и Плевен; 

- 2 дебата между кандидатите – начален в гр. Пловдив и заключителен 
в гр. София, които бяха предавани на живо през Фейсбук страницата 
на Движението; 
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- Лични кампании на кандидатите. 
Гласуването бе проведено в периода 4-10 февруари 2019 г.  
През целия изборен период разработената система за гласуване 

функционира без технически сривове или други проблеми. Осигурени бяха 
постоянно действащи канали за отговори на въпроси, помощ и съдействие на 
лицата, които желаят да се регистрират и да гласуват, но срещат затруднения. 

 Резултатите бяха обявени на 11 февруари 2019г. 
 
Жалби, относно организирането и провеждането на изборите, както и 

срещу резултатите, не бяха подадени. 

III. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ  

 На 12 април 2018 г. бе създадена Демократична България, като 
политически съюз между “Да, България!”, Демократи за силна България и ПП 
“Зелените”. Политическият съюз между трите формации е продължение на 
месеци наред градено взаимодействие за формиране на демократична 
алтернатива на настоящото статукво и противопоставяне на недемократичните 
тенденции в управлението на държавата, гарантиране на реално участие във 
формирането на европейския дневен ред, необходимостта от дълбока съдебна 
реформа, защита на интереса на българската диаспора и гарантиране на 
възможността за пълноценното ѝ участие в демократичните процеси, и др.  
 В Декларацията на партиите, създаващи Демократична България, бе 
посочено, че: 

 “Обединяваме своите сили в ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, за да изградим 

управленска алтернатива, която осигурява: 

- Благосъстояние и качество на живот на българските граждани; 

- Конкурентна икономика и ускорен икономически растеж; 

- Устойчиво управление на природните ресурси.  

Нашата управленска алтернатива стъпва върху смела и дългосрочна 

визия с фокус върху: 

- Интелигентен икономически растеж, основан на революцията в 

технологиите, иновациите и знанието, дигитална трансформация в 

икономиката и публичните институции, напредничави регулации, по 

качествени работни места и нов бизнес, които следват от това; 

- Развитието на човешкия капитал чрез инвестиции в ново образование 

и умения за бъдещето, в отговор на нуждите на бизнеса и скоростта 

на промяна в съвременния свят, в здравето на нацията, в привличане и 

задържане на талантите и отключването на потенциала на 

„Голямата България“ заедно с българските общности зад граница;   

- Енергиен суверенитет и ефективност, развитие на възобновяеми 

източници и интелигентни мрежи за пренос и разпределение, чист 

транспорт и чиста енергия;  

- Социална сигурност и включване, сигурен дом и защитени граници.  
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Ще работим заедно за демократична България, отзивчива към мечтите 

на всеки свой гражданин. Свободна страна, с честни и справедливи правила, 

просветени и почтени институции, достойна и силна. България, която 

използва своите предимства и човешки капитал, за да направи скок в 

развитието си. Не само да догонва, а да има място сред лидерите на 

промяната и растежа. Това е нашето разбиране за дълг и патриотизъм, и 

споделено благоденствие.” 

 
 Управленска алтернатива на Демократична България 
 В рамките на Демократична България бе създадена Управленска 
алтернатива - екип от политици и експерти - говорители по всички основни 
сфери от обществения живот в България. Форматът е постоянно действащ 
(заседанията му се провеждат всяка седмица) и в него се изработват и 
координират позициите и предложенията за решения по важните актуални 
настоящи или дългосрочни въпроси от дневния ред на България. 
 

Демократична България разговаря с бизнеса 
  Демократична България стартира обиколка на страната с цел 
организиране на срещи с бизнеса от цялата страна. През 2018г. бяха проведени 4 
срещи – в Пловдив, Русе, Варна и Стара Загора.  
  Целта на срещите е лидерите на Демократична България, заедно с 
икономическия екип на Управленската алтернатива на обединението, да 
провеждат разговор относно условията за правене на бизнес в съответния 
регион, с представители на бизнеса от града и региона. 
 

IV. ПОЛИТИЧЕСКИ ПОЗИЦИИ И ИНИЦИАТИВИ 

 През 2018 г. бяха приети и публично оповестени над  100 позиции на „Да, 
България!“ и на Демократична България по актуални въпроси от обществения и 
политически живот. Конкретните позиции са изброени в Приложение № 1 към 
настоящия Доклад. 
 
 „Да, България!“ в единодействие със своите партньори и във формат 
Демократична България отправи искания към Президента на Република България 
за налагане на вето на 4 закона, приети от 44-то Народно събрание (Приложение 
№ 2). Два от тези закони бяха върнати от Президента за ново обсъждане в 
Народното събрание. 
 
 Заедно с партньорите в Демократична България внесохме в Народното 
събрание и предоставихме на народните представители конкретни 
законодателни решения, насочени за решаване на конкретни проблеми от 
ежедневието на гражданите. Внесени бяха следните законопроекти: 

 Пакет от законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс, 
които да уредят електронното гласуване и гласуването по пощата, както и 
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избирателните права на българските граждани във Великобритания при 
Брекзит; 

 Законопроект срещу коалицията „Лукойл“, който включва изменения в 
Закона за данък върху добавената стойност, в Закона за акцизите и 
данъчните складове и отмяна на Закона за административното 
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от 
нефтен произход; 

 Законопроект срещу безконтролното използване на камери на пътя. 
 
“За чиста София без изгаряне на отпадъци” – местната гражданска 
инициатива на Демократична България  
 

През м. май 2018 г. активисти на партиите от Демократична България 
формираха местна гражданска инициатива “За чиста София без изгаряне на 
отпадъци”.  С нея се поиска:  

 референдум за изграждането в София на инсталация за изгаряне 
на отпадъци, финансирано с общински дълг от 130 000 000 лв.; 

 управлението на отпадъците в София да се приведе в съответствие 
с политиките на Европейския съюз, за да бъдат 
постигнати заложените за 2030 г. цели; 

 задължително поименно гласуване на заседанията на Столичния 
общински съвет. 

 
 Лустрация. Декомунизация. Памет 
 Партиите във формата Демократична България стартираха инициатива за 
конкретни мерки и нормативни решения за осъществяване на реална лустрация. 
Проведена бе кръглата маса с тема „Лустрация. Декомунизация. Памет. 
Незавършената реформа“, на която  обединението представи основните акценти 
на стратегическа визия за справяне с тоталитарното наследство. Представените 
мерки включват конституционни и законодателни промени, които да направят 
възможна решителната лустрация на две нива сред лицата, заемащи висши 
публични длъжности. Предлага се лустрацията да обхване както проверка за 
„чисто минало“ (липса на принадлежност към комуниститческите служби за 
сигурност, или заемането на ръководни позиции в комунистическата партия), 
така и проверка за интегритета на кандидатите, превенцията на зависимости, 
както и тяхната лоялност към демократичните ценности и принципи. Формите 
на лустрация могат да бъдат въведени чрез условията за неизбираемост и 
несъвместимост в публичното право. Ключово предложение в концепцията е 
отпадането на давността за тежките престъпления, извършени по политически 
причини по времето на комунистическия режим и останали неразследвани. 
Създаването на специализиран отдел за разследване на тези престъпления с 
ясен мандат и публична подкрепа може да доведе до успешен завършек на тези 
производства. 

Работа по цялостната концепция (с мерки на конституционно и 
законодателно ниво) продължава в партньорство с по-широка академична, 
експертна и гражданска общност. 
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Инструмент за мониторинг на общинските бюджети 
„Да, България!“ изгради инструмент за мониторинг на общинските 

бюджети на няколко от големите градове в България, който досега не е бил 
правен от друга политическа сила или НПО организация. Целта му е да даде 
информация за разходването на общинските бюджети и за ползата на 
гражданите от данъците, които са платили. Експертите на партията прегледаха 
бюджетите на градовете София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Велико Търново и 
Бургас, като извадиха информацията от сканирани принтирани документи и я 
въведоха в нашата база данни, защото общините не я дават в цифров вид. Освен 
сравнителните графики за приходите и разходите на общините, беше изготвен и 
анализ специално за София по направленията Приходи, Разходи, Общински дълг, 
Общински дружества, Инфраструктура и МПС. Инструментът може да бъде 
достъпен през страницата на партията - меню Регионални политики. 

 
Кампания на Движение „Да, България!“ за построяването на автомагистрала 
Хемус (А2) в цялата ѝ дължина 

През март 2018 г. “Да, България!” стартира Кампания за построяването на 
автомагистрала Хемус (А2) в цялата ѝ дължина, която цели да оказва натиск на 
Правителството за максимално бързото завършване на магистралата. За 
инициативата е изработен нарочен сайт (magistralahemus.bg), в който се 
проследява напредъкът по изграждането на АМ Хемус. 

 
Инициативи на местните организации на “Да, България!” 
 Местните организации на Да, България! също организираха и проведоха 
редица инициативи. Например: 

 Местната организация - Варна – поредица от действия срещу Решението 
на Общински съвет - Варна за придобиване на собственост 100% от 
акциите на “Централен универсален магазин Варна” АД за сума в размер 
на размер на 43 244 000 лв. 

 Местната организация – Велико Търново –. 

 Местна организация –  Русе – Представяне на Предложение до Община 
Русе за предприемане на мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух в град Русе; Представяне на позиция относно 
проекта на бюджет на община Русе за 2018г.; Провеждане на регионална 
работна среща на представители на местните организации на ПП 
„Движение ДА България” от структурите на партията в Северна България; 
пресконференции за представяне на различни позиции на Да, България и 
на Демократична България по актуални въпроси от обществения живот. 

 Местна организация – Рибново - инициира и организира открита беседа с 
членове на НС и ИС под надслов  "Свобода, сигурност и развитие" с 
участието на Стефан Тафров, Велизар Шаламанов, Мануела Малеева и др. 
Понастоящем членовете симпатизанти на МО на Да България вземат 
активно участие в изграждането на деполитизиран обществен форум по 
швейцарски модел. Mестната организация успешно комуникира с всички 
местни организации на другите политически партии в Рибново. 

 Местните организации в София – акция срещу порочни практики при 
приемане на деца в детските градини на територията на Столицата; 

http://magistralahemus.bg/
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Организиране и провеждане на алтернативно обществено обсъждане на 
бюджета на Столична община;  

 Местната организация в Лозенец – спиране на незаконни строежи; акция 
за засаждане на дървета и храсти; участие в монтиране на прототипи за 
паркова мебел, изработени от студенти; 

 Местна организация –  Силистра – поредица от позиции и действия, които 
остро критикуват община Силистра във връзка с лошото организиране и 
изпълнение на дейностите по снегопочистване и опесачяване; 

 Местна организация – Стара Загора – остра позиция относно изградения 
„Руски център“ в Библиотека „Захари Княжевски“; Пресконференция във 
връзка с промените в ЗМДТ и предстоящите увеличения на данъка на 
автомобилите – като част на националната кампания на Да 
България/Демократична България; Позиции по повод начина на 
разходване на средства и качеството на извършваните работи относно 
ремонтите  извършвани от Община Стара Загора в централна градска 
част,  Парк „Митрополит Методи Кусев“ (Аязмото)  и моста към 
магистралата и предстоящия ремонт на сградата на Общинска 
администрация със средства на ЕС; участние в обсъждане на проекта на 
бюдежта на община Стара Загора. 

 Местна организация – Пазарджик – продължи регулярното присъствие на 
сесиите на общинската администрация и предаване на живо; на живо се 
предават и различните обществени обсъждания, организирани от 
Общината; Коментарно студио на живо по актуални теми за Общината; 
Протестни акции срещу безразсъдното харчене на общински средства; 

 Местна организация – Плевен – пресконференция по темите, свързани с 
АЕЦ Белене; 

 

 Местна организация – Пловдив работи в няколко основни направления: 
Европейска столица на културата Пловдив 2019 
Във връзка с организацията и провеждането на Европейска столица на 

културата Пловдив 2019 бе направено искане Общината да постави 
подготовката за провеждане на културната столица като национален, а не 
местен приоритет.   

- Алармира многократно за предвидим провал на подготовката за 
Пловдив 2019 с безвъзвратно пропуснати срокове,  пропилени 
възможности за устойчива трансформация и дългосрочно развитие, 
пропуснати културни, образователни и икономически ползи за 
десетки години напред. Алармира за смазване на гражданската 
инициатива и замяната ѝ с нескопосани идеи от частно-партиен 
порядък. Изготви информационен сайт за неосъществените, но 
заложени в апликационна книга инфраструктурни проекти и техните 
срокове с обратно броене.  

- Призова за обществено обсъждане на проект за ремонт на площад 
“Централен”, в резултат на което беше проведено формално такова.  

- Беше домакин на национален форум на „Движение Реформи в 
културата“ по проблемите на културата и иницииран дебат за 
изготвяне на нова културна политика в България; 
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- Излезе с възражение срещу начина на провеждане на конкурс за 
Директор на Общински институт „Старинен Пловдив“ и неговия краен 
резултат. 

- Призова от името на  „Демократична България“ Министерският съвет 
да проведе заседание в Пловдив. 

 
Качество на живот 

- Във връзка с качеството на живот в град Пловдив участва в съвместни 
акции с ПП “Зелените”  за чистота на въздуха и проведе кампания за 
чистота на въздуха.  

- В срока на обществено обсъждане на План и мерки за подобряване 
качеството на атмосферния въздух в гр. Пловдив предложи конкретни 
мерки за подобряване качеството на въздуха за включване в плана. 
 
Управление Община и Общински съвет 

- Изрази нееднократно възмущение от некомпетентното управление на 
Общината. Съвместно с ДСБ Пловдив състави експертна работна група 
по транспортния проект и поиска от общината по реда на ЗДОИ достъп 
до документация, с която да се разясни за какво са похарчени 
обществени пари за неработещи електронни табла по спирки на 
градския транспорт.  

- Проследи работата на Общинския съвет. Участва в обществено 
обсъждане за застрояване на хълм Бунарджика, както и инициативи за 
ремонт на гарнизонна фурна. Тютюневи складове и др. знакови за 
града обекти. 
 

 Местна организация в Шумен: 
- изразяване на политически становища, сред които: „Зала Арена 

Шумен – концесия или подарък?“; „Общинският съвет се 
подигра с шуменци за концесията на Арена Шумен“; „Три 
години управление на ГЕРБ в Шумен – диагноза и лечение“; 
Позиция срещу изсичането на дървета в град Шумен; 

- кампания „Да попълним бележника на кмета“, в която всеки 
можеше да даде оценките си за управлението на община 
Шумен по различните „предмети“. В онлайн оценяването се 
включиха над 600 граждани; 

- организиране и провеждане на събития: сред които среща-
дискусия с демократичната общност в Шумен – юни 2018 г. с 
над 20 участници; Откриване на офиса на местната 
организация – ноември 2018 г. – събитие, на което се отзоваха 
съмишленици, доброволци и симпатизанти, както и лидери на 
местни организации на други партии от демократичното 
пространство; 

- Участията в политически коментарни предавания на 
общинската ТВ Шумен. 

 Организация на членовете в Брюксел - среща на общността в Брюксел 
с Мануела Малеева и членове на Националния Съвет на Да, България. 
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Част от обсъдените теми бяха връзката на българите в чужбина с 
родината, политическите последствия от икономическото овладяване 
на държавата, както и предстоящите Европейски и местни избори в 
България; Среща с Христо Иванов за обсъждане на актуални въпроси. 

 

V. КОМУНИКАЦИЯ 

 Силно ограниченият достъп до медии и враждебната медийна среда през 
2018 г. отново бяха сред най-големите предизвикателства пред “Да, България!”.  
Трудният достъп до медии наложи развитието на нови и иновативни канали за 
комуникация на Движението. 
 

Мобилно приложение на “Да, България!” 
През 2018 г. бе разработено и започна да функционира мобилното 

приложение на “Да, България”. Мобилното приложение работи на телефони 
както с операционна система Android, така и с iOS.  

Приложението има няколко основни функционалности: 
- Комуникационен канал, в който се оповестяват позициите и 

предложенията на Да, България и на Демократична България по различни 
теми от обществения живот; 

- Средство за провеждане на заседания на Националната конференция и 
Националния съвет като Движението; 

- Средство за електронно гласуване. 
 

Подкаст на “Да, България!”  
В края на 2018 г. бе разработен и стартира още един нов канал за 

комуникация – Подкаст на Движение Да България. Във всеки епизод се 
дискутират различни актуални теми и инициативи на Движението. Подкаст 
епизодите се реализират изцяло от доброволци – членове и симпатизанти на 
“Да, България!”.  

 
През цялата 2018 г., продължи използването на социалните мрежи като 

основен способ за комуникация. Използваха се установените през 2017 г. 
собствени канали Движението: 

- Интернет страница на Да, България! 
- Фейсбук страницата на Да, България! (със 74379 харесвания) 
- Twitter; 
- Instagram; 
- You Tube канал; 
- Фейсбук страници на местните организации на Движението; 
- Ежеседмичен електронен бюлетин, насочен към членовете на Да, 

България! 
 
През 2018 г. изцяло с доброволчески труд бе изградена и Интернет 

страницата на Демократична България. 
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Активно бяха използвани комуникационните способи, които предоставят 
социалните мрежи. Бяха осъществени различни предавания на живо 
посредством  Фейсбук страницата на Движението, под различни форми – 
пресконференции; дискусии или изявления. 

VI. ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

 Дейността на “Да, България!” изцяло се основава на доброволния принос 
на членовете и съмишлениците. На доброволен труд основно се дължи: 

- поддръжката и съдържанието на Интернет сайта и Фейсбук страниците на 
Да, България; на Български манифест за Европа и на Демократична 
България; 

- CRM система, която съдържа регистрите на Движението; 
- изработването на клипове, информационни материали и др.; 
- графичен дизайн за всеки продукт и кампания; 
- формирането и провеждането на кампании; 
- лайф стрийм; 
- кол център; 
- организирането на събития. 
 

Мобилно приложение на “Да, България!” 
Мобилното приложение на Движение Да България бе разработено и се 

поддържа изцяло от доброволци. Това е динамичен проект, който се развива 
постоянно. За 2018 г. са направени повече от 15 актуализации на Приложението. 

Екипът, който стои зад това усилие, е формиран от повече от 20 
доброволци - изключителни професионалисти: програмисти, софтуерен 
архитект, оценка на качеството, администратори на базата данни и др..  
 

VII. ФИНАНСИРАНЕ 

 През 2018 г. дейността на „Да, България!“ се финансира изцяло от 
членски внос, дарения от съмишленици и приходи от разпространение на 
печатни материали с партийно-пропагандно съдържание.  
 Екип от доброволци на Да, България полага усилия и прави възможно 
набирането на средствата да се извършва по всички възможни съвременни 
способи. В интернет страницата на Движението има обособена специална 
секция, от която има удобен и лесен достъп до различните способи за набиране 
на средства. Осигурена е възможност за еднократни дарения или за абонамент. 
Възможно е да се даряват средства както в банковата сметка, така и в ПейПал 
акаунта на „Да, България!“. Създадена е и опция за хора без профил в ПейПал, 
които могат да се абонират само с картата си.   
 
 В съответствие с изискванията на Закона за политическите партии, 
Движението поддържа публичен регистър на дарителите си. Тази информация се 
предоставя и в Сметна палата. В знак на признателност, на по-големите дарители 
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се предоставят грамоти за официална благодарност за подкрепата на дейността 
ни. 
 Екипът на Да, България! През февруари 2018 г. проведе нова кампания за 
набиране на средства чрез продажба на картички. Този път картичките бяха 
посветени на 14 февруари и отново по забавен начин представяха позициите на 
Да, България! относно неефективното управление и корупционните практики в 
София и в страната. 
 
 
 
Проведена бе и целева кампания за 
набиране на средства за Вътрешните 
избори за кандидатите за изборите за 
Европейски парламент 2019 г. 
 
Съставен бе бюджет на кампанията и 
бе изчислено, че са необходими 
финансови средства в размер от 15 
000 лв.. 
 
Кампанията за набиране на средства 
бе проведена посредством каналите 
на социалните мрежи. В резултат на 
нея се отзоваха над 500 дарители и бе 
събрана нужната сума. 
 

 
 
 В изпълнение на чл. 34, ал. 1 от Закона за политическите партии, в 
законовия срок, Движението изготвя и представя в Сметна палата годишен 
финансов отчет за 2018г., в който е представена пълната информация за 
приходите и разходите на Движението за отчетния период. Преди внасянето му, 
на годишния финансов отчет се прави независим финансов одит и съответно 
изискуемата заверка от независим финансов одитор. 
 
 
 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ 
    на “Да, България!”” 
 
       Христо   Иванов 
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Приложение № 1 

 
 

ПОЗИЦИИ  
по актуални въпроси от обществения и политически живот през 2018г. 

 

 
1. Корупцията при приема в детски градини изисква незабавна намеса 

2. В казуса НП „Пирин“ правителството погази законите отново 

3. „Да, България!“: Кой купува Общинска банка – БНБ да провери 

4. Площад Централен ще бъде строителна площадка през цялата 2019-та 

5. Да върнем Витоша на гражданите и на София 

6. „Да, България!“ – Пловдив отговаря на кмета Тотев 

7. „Да, България!“: Днес имаме управление като при Беров 

8. „Да, България!“: Къде ще стоят парите на софиянци след мътната сделка за Общинска 

банка 

9. Да върнем Витоша на гражданите и на София! 

10. „Да, България!“: Подкрепяме протеста срещу завладяната държава и работим за 

предсрочни избори 

11. Декларация на ПП „Движение Да България“ за Истанбулската конвенция 

12. Разследваме проваления транспортен проект на Пловдив 

13. Столична община рискува парите на софиянци в банка на петролен бизнесмен 

14. Становище относно дарение на сграда частна общинска собственост на Старозагорската 

Митрополия 

15. Позиция относно управлението на Общински институт „Старинен Пловдив“ 

16. Чист въздух в Пловдив сега, а не през 2023 г.! 

17. Позиция по повод Деня за признателност и почит към жертвите на комунистическия 

режим 

18. Позиция във връзка с новата Енергийна стратегия на Република България 

19. Мерки за подобряване качеството на въздуха в Русе 

20. Позиция относно проекта за Бюджет 2018 на Община Русе 

21. Европейска столица на културата не е просто инициатива тип „културен календар“ 

22. „Да, България!“ със сигнал срещу Делян Пеевски 

23. Настояваме да бъде предоставена възможност за дистанционно електронно гласуване 

на евроизборите 2019-та 

24. „Да, България!“ с предложение как да се спестят 120 милиона на бизнеса 

25. Писмо до Столична община 

26. Сделката за ЧЕЗ трябва да бъде предотвратена 

27. Становище относно поемане на дългосрочен общински дълг в размер до 67 млн. евро 

28. Община Пловдив крие документите по транспортния проект на града 

29. Пламен Георгиев не трябва да бъде избран за председател на новия антикорупционен 

орган 

30. Позиция на ПП „Движение Да България“ – Варна относно мащабните ремонтни дейности 

в града 

31. Позиция на ПП „Движение Да България“ – Варна относно изявление на инж. Румен 

Илиев 

32. Властимащите превръщат всеки българин в потенциален престъпник 

33. „Да, България!“: Трябва да бъдат гарантирани правата на гражданите срещу злоупотреба 

със средствата на електронното управление 

34. ПП „Движение Да България“ – Варна осъжда остро политиката на Реджеп Тайип Ердоган 
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35. „Да, България!“: Поведението на Борисов е отказ от солидарност с европейските ни 

партньори 

36. „Да, България!“ – Рибново с остра реакция на коментара на прокурор Недялка Попова 

37. От „Да, България!“ – Шумен настояваме за спешна рехабилитация на пешеходните 

пътеки в града 

38. Безпринципно и малодушно поведение на Борисов по случая „Скрипал“ 

39. Некомпетентното управление на Пловдив  буквално ни убива 

40. Демократична България: Изграждането на АЕЦ „Белене” би довела до удвояване цената 

на тока в България и до редица сериозни рискове 

41. КСНС с вредни за националната сигурност резултати 

42. Демократична България предлага изменение на закона за хазарта в насока критериите 

за организиране и разпространение и спиране на рекламата 

43. Демократична България осъжда остро мълчанието на властимащите за визитата на 

Сидеров в Крим 

44. „МлаДа България“: Представители на държавните власти се подиграват с труда на 

поколения европейски граждани 

45. Предложение за иницииране на дисциплинарно производство 

46. Българското председателство – безлични събития и неясна политика 

47. Демократична България подкрепя по-силен европейски контрол за законност 

48. „За чиста София без изгаряне на отпадъци” – местната гражданска инициатива на 

Демократична България 

49. „Демократична България“ отстоява европейския избор на българските граждани 

50. Демократична България подкрепя българските превозвачи 

51. АЕЦ Белене: Завой към Кремъл и рестарт на краденето 

52. Национален протест срещу рестарта на кражбата АЕЦ „Белене” 

53. „Демократична България“ подкрепя присъединяването на Западните Балкани към 

Европейския съюз 

54. „Демократична България“ осъжда лакейското поведение на Румен Радев 

55. Демократична България с жалба до ВАС за АЕЦ „Белене“ 

56. Управляващото мнозинство не иска електронно гласуване 

57. Демократична България: По-лошо от това да си васал – е да си унизен васал 

58. Демократична България: Правителството да предприеме незабавни мерки за 

кандидатстване в Банковия съюз 

59. Позиция по приемане на Решение на НС за разход за бойна техника и боен самолет 

60. Борисов, подай си оставката и „ни се махай от главата”! 

61. Новият програмен период – Европейска солидарност за гражданите, а не за 

управляващите 

62. Време е обществото да знае истината за военната авиация за постигане на реално 

съгласие за бъдещето ѝ 

63. Свободен интернет и истинска защита за българските творци 

64. Позиция на Демократична България по внесения от БСП вот на недоверие 

65. Доклад на Христо Иванов на Първата Национална Конференция на „Да, България!“ 

66. България е на път да изгуби близо един милиард лева по ОП Транспорт и Транспортна 

Инфраструктура 

67. Европредседателството – личен PR на премиера и много пропуснати възможности 

68. Време е за истинска лустрация, дори с цената на промени в конституцията 

69. Монополът на Кремъл означава високи цени на газа и парното 

70. Приемането на лобистки закони от ГЕРБ, БСП и т.нар. „патриоти“ става трайна практика в 

парламента 

71. Законодателни промени на ГЕРБ и т.нар. „патриоти” залагат тотална безконтролност за 

властта 

72. Демократична България: Време е за нов обществен договор за отбраната 

73. Министерски съвет застрашава фискалната стабилност на държавата 
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74. Докога паметници на културата ще „изгарят“ случайно? 

75. „Да, България!“ в защита правата на човека 

76. Право на отговор 

77. Премиерът да се ангажира лично с конкретни гаранции за опазване на данните в 

Търговския регистър 

78. Демократична България настоява за независима проверка на Търговския регистър 

79. Позиция по решение на министъра на отбраната за нов разход от над 80 милиона за 

ремонт на Су-25 

80. Правителството на Борисов трябва да подаде оставка 

81. Пълен провал на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

82. ГЕРБ застана срещу европейските ценности като подкрепи Орбан 

83. Маринов да бъде оттеглен заради тежкия провал на властта в сектор „Сигурност“ и 

превръщането на МВР в бухалка срещу свободното слово 

84. Демократична България към Борисов: Заемането на ясна позиция по казуса „Орбан“ е 

неизбежно 

85. Поскъпването на газа е тежък провал на правителството в енергетиката 

86. Обществен договор за отбранителната политика на България за периода 2019-2030 

87. Големият избор пред нас 

88. Оставка на Фандъкова – с този погром управлението на ГЕРБ в София приключи 

89. Новите данъчни идеи на властта водят до корупция и бедност 

90. Настояваме за незабавно спиране на сделката на община Варна за покупка на „ЦУМ – 

Варна“ АД 

91. Повече пари за хората и бизнеса, по-малко за властта 

92. Ликвидацията на Фонда за лечение на деца – пореден морален банкрут на управлението 

93. Правителството трябва да настоява за намаляване на цената на газа с поне 20% 

94. Тайното задържане: пореден инструмент за репресия 

95. Горивата в България вече са по-скъпи от тези във Великобритания, Белгия, Полша, Чехия 

и Словения 

96. Какво трябва да се направи за по-ниски цени на горивата – конкуренция, адекватно 

законодателство и работещ регулатор 

97. Минералните бани на София трябва да бъдат възстановени 

98. Демократична България спря проекта АЕЦ „Белене” 

99. Демократична България осъжда руската агресия в Керченския пролив 

100. Демократичната общност се обединява за реално въвеждане на машинно и 

дистанционно електронно гласуване 

101. Позиция относно изпълнението на бюджета за 2018 г. за модернизация на българската 

армия 

102. Правителството да не подписва нищо по „Турски поток”, докато не докаже 

икономически ползи за България 

103. МАНИФЕСТАЦИЯТА на първенците в строителните поръчки им донесе над един милиард 

и триста милиона 

104. Режимът на ГЕРБ застрашава неприкосновеността на частната собственост, както никога 

досега през последните 29 години 

105. Българските институции да пазят правата и достойнството на българските граждани 
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Приложение № 2 
 
 

ИСКАНИЯ 
До Президента за налагане на вето на закони, приети от 44-то Народно 

събрание през 2018г. 
 

1. Искане за налагане на вето върху ЗИД на Закона за противодействие на 
корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество 

2. Искане за вето по ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс 
3. Искане за президентско вето върху Закон  за административното 

регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от 
нефтен произход 

4. Искане за налагане на вето на Закона за изменение и допълнение на 
Закона за банковата несъстоятелност 

 


