
 
	
	
	

ГОДИШЕН	ДОКЛАД		
	

ЗА	ДЕЙНОСТТА	НА	
ПП	„ДВИЖЕНИЕ	ДА	БЪЛГАРИЯ“	

	
през	2019г.	

	

Съдържание	

I.	УЧАСТИЕ	В	ИЗБОРИ	ЗА	ОРГАНИ	НА	ПУБЛИЧНА	ВЛАСТ	 2	
ИЗБОРИ	ЗА	ЕВРОПЕЙСКИ	ПАРЛАМЕНТ,	МАЙ	2019	..........................................................................	2	
ВЪТРЕШНИ	ИЗБОРИ	ЗА	КАНДИДАТИТЕ	ЗА	ЕВРОПЕЙСКИ	ПАРЛАМЕНТ	2019	...............................	2	
КАМПАНИЯ	ЕВРОИЗБОРИ	2019Г.	.......................................................................................................................	3	
РЕЗУЛТАТИ	................................................................................................................................................................	3	

МЕСТНИ	ИЗБОРИ,	ОКТОМВРИ	2019Г.	 3	
ОПРЕДЕЛЯНЕ	НА	КАНДИДАТИТЕ	НА	ДА,	БЪЛГАРИЯ	........................................................................	3	
КАМПАНИЯ	МЕСТНИ	ИЗБОРИ	2019Г.	................................................................................................................	4	
РЕЗУЛТАТИ	................................................................................................................................................................	4	

II.	ПОЛИТИЧЕСКИ	ПОЗИЦИИ	И	ИНИЦИАТИВИ	 4	

III.	ОРГАНИЗАЦИОННО	РАЗВИТИЕ	 5	
НАЦИОНАЛНИ	ОРГАНИ	.........................................................................................................................	5	
МЕСТНИ	ОРГАНИЗАЦИИ	.......................................................................................................................	6	
МЛАДА	БЪЛГАРИЯ	...............................................................................................................................	7	

IV.	КОМУНИКАЦИЯ	 7	

V.	ДОБРОВОЛЧЕСТВО	 8	

VII.	ФИНАНСИРАНЕ	 8	
ПРИЛОЖЕНИЕ	№	1	.............................................................................................................................	10	
ПОЗИЦИИ	ПО	АКТУАЛНИ	ВЪПРОСИ	ОТ	ОБЩЕСТВЕНИЯ	И	ПОЛИТИЧЕСКИ	
ЖИВОТ	ПРЕЗ	2019Г.	......................................................................................................................	10	
	
	
 	



 
2	

 

I.	УЧАСТИЕ	В	ИЗБОРИ	ЗА	ОРГАНИ	НА	ПУБЛИЧНА	ВЛАСТ	

2019	година	постави	пред	Да,	България!	специфично	предизвикателство	–	
провеждането	на	2	вида	избори	в	една	календарна	година.	Движението	участва	
и	в	двата	вида	избори	във	формата	КП	Демократична	България	–	Обединение.	

	

Избори	за	Европейски	парламент,	май	2019	

Вътрешни	избори	за	кандидатите	за	Европейски	парламент	2019	
Кандидатите	 на	 “Да,	 България!”	 в	 общата	 листа	 на	 Демократична	

България	–	Обединение	бяха	определени	посредством	Вътрешните	избори.	Те	се	
организираха	и	проведоха	в	края	на	2018	г.	и	в	началото	на	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.	

В	 началото	 на	 2019г.	 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;	

- 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	
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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.	С	най-много	гласове,	г-н	
Стефан	 Тафров	 бе	 определен	 на	 първо	 място	 измежду	 кандидатите	 на	 Да,	
България.	

Жалби,	 относно	 организирането	 и	 провеждането	 на	 изборите,	 както	 и	
срещу	резултатите,	не	бяха	подадени.	

Кампания	Евроизбори	2019г.	
	 Предизборната	 кампания	 за	 Изборите	 за	 Европейски	 парламент	 на	 26	
май	2019г.	бе	организирана	и	проведена	в	рамките	на	цялата	страна.		Основното	
послание	 на	 кампанията	 бе	 “България	 може	 много	 повече	 в	 силна	 Европа:	 в	
сърцето	на	свободен,	силен	и	проспериращ	ЕС.”	
	 Финансирането	 на	 кампанията	 бе	 изцяло	 от	 членски	 внос,	 дарения	 и	
средства	на	кандидатите.	Финансовият	отчет	на	кампанията	бе	изготвен	и	внесен	
в	 Сметна	 палата	 съобразно	 сроковете,	 предвидени	 в	 Изборния	 кодекс.	
Движение	 Да,	 България	 бе	 партията,	 която	 съгласно	 изискванията	 на	 ИК	
отговаряше	за	финансовата	отчетност	за	проведената	кампания.	
	

Резултати	
При	Изборите	 за	 Европейски	парламент	на	26	май	2019г.	Демократична	

България	 –	 Обединение	 постигна	 резултат	 от	 6.06%.	 При	 разпределянето	 на	
мандатите	 Демократична	 България	 –	 Обединение	 спечели	 1	 мандат	 от	 17	
мандата	за	членове	на	Европейския	съюз	от	Република	България.	

МЕСТНИ	ИЗБОРИ,	Октомври	2019г.	

На	 изборите	 за	 кметове	 и	 общински	 съветници,	 проведени	 през	 м.	
октомври	2019г.	Да,	България	се	яви	отново	в	Коалиция	Демократична	България	
–	Обединение,	заедно	с	партньорите	ДСБ	и	Зелено	движение.	

КП	 Демократична	 България	 –	 Обединение	 направи	 национална	
регистрация	 в	 ЦИК	 за	 участие	 в	 Местните	 избори	 2019г.	 и	 това	 бе	 основната	
регистрация,	 с	 която	 участвахме	 изборите.	 Само	 на	 9	 места	 Демократична	
България	формира	местни	коалиции.	

Регистрирахме	кандидати	на	180	места	в	страната.	
	

Определяне	на	кандидатите	на	Да,	България	
Кандидатите	на	Да,	България	в	общите	листи	на	Демократична	България		-	

Обединение	бяха	определени	съобразно	Правила		за	приемане	на	Стратегия	за	
явяване	 на	 местни	 избори,	 номиниране	 на	 кандидати	 и	 определяне	 на	 листи	
(Приети	от	Националния	съвет	на	ПП	Движение	Да	България	на	7.10.2018г.).	

	
Вътрешни	избори	 за	 кандидатите	на	Да,	България	в	София	–	Местни	

избори	2019	
В	 подготвителния	 етап	 за	 Местните	 избори	 –	 2019г.,	 за	 втори	 път	 Да,	

България	 проведе	 вътрешни	 електронни	избори.	 С	 тях	 бяха	 определени	
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представителите	 на	 движението	 в	 листата	 за	 общински	 съветници	 в	 София	 на	
коалиция	 „Демократична	 България	 –	 Обединение“.	
Заедно	избрахме	лицата,	с	които	ще	застанем	пред	избирателите	и	ще	поискаме	
тяхното	 доверие.	 Направихме	 го	 при	 пълна	 прозрачност	 и	 конкуренция	
между	кандидатите,	 каквото	 е	 и	 управлението	 на	 града,	 което	 ще	 налагаме	 в	
Столичния	общински	съвет	–	модерно,	прозрачно,	компетентно.	

В	 гласуването	 право	 на	 участие	 имаха	 членовете	 на	 ПП	 „Движение	 Да	
България“	в	гр.	София.		

Кампания	Местни	избори	2019г.	
	 Кампанията	Местни	избори	2019г.	бе	организирана	и	проведена	на	ниво	
общини	 –	 на	 местата,	 в	 които	 Демократична	 България	 –	 Обединение	 имаше	
регистрирани	кандидати.	

Финансирането	 на	 кампанията	 бе	 изцяло	 от	 членски	 внос,	 дарения	 и	
средства	на	кандидатите.	Финансовият	отчет	на	кампанията	бе	изготвен	и	внесен	
в	Сметна	палата	съобразно	сроковете,	предвидени	в	Изборния	кодекс.	В	рамките	
на	 Коалицията,	 Да,	 България	 бе	 партията,	 която	 отговаряше	 за	 финансовата	
отчетност	на	Кампанията.	

Резултати	
	На	проведените	Местни	избори	2019	г.,	128	кандидати	от		Демократична	

България	 –	 Обединение	 бяха	 избрани	 за	 общински	 съветници	 и	 кметове.	 В	 8	
района	 от	 Столична	 община	 за	 районни	 кметове	 бяха	 избрани	 кандидатите	 на	
Демократична	България.	

II.	ПОЛИТИЧЕСКИ	ПОЗИЦИИ	И	ИНИЦИАТИВИ	

	 През	2019	г.	бяха	приети	и	публично	оповестени	над		130	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.	

	
През	 годината	 продължиха	 последователните	 усилия	 на	 Да,	 България	 и	

коалиционните	 ни	 партньори	 в	 Демократична	 България	 за	 отстояване	
основополагащи	 принципите	 за	 демократично	 и	 прозрачно	 управление	 –	
посредством	конкретни	предложения	за	политики	и	искания	за	налагане	на	вето	
в	 случаите,	 когато	 закони,	 приети	 от	 Народното	 събрание	 застрашават	
демократичното	 функциониране	 на	 обществото,	 включително	 и	 правата	 и	
свободите	на	неговите	граждани.	

	
През	 м.	 февруари	 Демократична	 България	 отправи	 към	 Президента	 на	

Република	България	искане	 за	налагане	на	вето	върху	 	 	Закона	 за	изменение	и	
допълнение	 на	 Изборния	 кодекс,	 приет	 от	 44-то	 Народно	 събрание	 на	 15	
февруари	2019	г.	

	
През	 цялата	 година,	 последователно	 отстоявахме	 необходимостта	 от	

отлагане	и	внасяне	на	съществени	изменения	в	Наредба	№	Н-18	от	13.12.2006	г.	
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за	 регистриране	 и	 отчитане	 на	 продажби	 в	 търговските	 обекти	 чрез	 фискални	
устройства.	Наши	експерти	предложиха	и	конкретни	решения	в	тази	посока.	
	

III.	ОРГАНИЗАЦИОННО	РАЗВИТИЕ	

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	2019	г.	НС	проведе	8	заседания	и	прие	над	30	
решения	в	изпълнение	на	правомощията	си	съгласно	Устава	на	Движението.	
	
	 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	 2019	 г.	 НКК	 е	 провела	 	3	 заседания	 по	 въпроси	 от	 своята	
компетентност.	Разгледала	е	1	сигнала,	от	които	2	са	оставени	без	уважение,	а	по	
1		е	наложено	наказание	“изключване”	съгласно	Устава.		
	 	
	 Организационни	срещи	-	семинари	
	 През	 2019	 г.	 бяха	 проведени	 организационни	 семинари	 с	 участието	 на	
членове	на	НС,	ИС,	 председателите	на	местни	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.	
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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	2019г.	местните	организации	на	Да,	България	за	първи	път	участваха	
на	 местни	 избори.	 За	 се	 подпомогне	 тяхната	 подготовка	 през	 2019г.	 се	
реализира	 Програма	 от	 практически	 семинари,	 формирана	 от	 6	 модула,	
насочени	 към	 изграждане	 и	 развитие	 на	 практическите	 умения	 на	
председателите	 на	 местните	 организации	 на	 Да,	 България.	 Програмата	 бе	
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.		
	 По	време	на	2-те	предизборните	кампании	местните	организации	имаха	
ключова	роля	при:	
-	организиране	и	провеждане	на	предизборни	мероприятия;	
-	разпространяване	на	агитационни	материали;	
-	 осигуряване	 на	 членове	 на	 Секционни	 избирателни	 комисии	 и	 застъпници	 в	
изборните	секции.	
	
	 Резултатите	 от	 проведените	 Евроизбори	 2019г.	 и	 Местни	 избори	 2019г.	
недвусмислено	 сочат,	 че	 активно	 работещи	 местни	 организации	 са	 от	 ключов	
фактор	 за	 постигане	 на	 добри	 изборни	 резултати	 и	 представителство	 в	
изборните	органи	на	публична	власт.	

	
През	годината	бяха	създадени	нови	Местни	организации	на	Да,	България:	

Видин,	Хасково,	Велинград,	Разград,	Царево	и	Димитровград.	
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МлаДа	България	
	 “МлаДа	 България“	 е	 Младежката	 организация	 на	 "Да,	България!".	 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.	Четирима	членове	на	Младежката	организация	участваха	
в	проведените	Вътрешни	избори	за	определяне	на	кандидатите	на	Движението	
за	 Евроизбори	 2019г..	 	 Членове	 на	Младежката	 	 организация	 се	 включиха	 и	 в	
Местни	избори	–	2019г.	
	

IV.	КОМУНИКАЦИЯ	

	 Силно	ограниченият	достъп	до	медии	и	враждебната	медийна	среда	през	
2019	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	 2019	 г.	 активно	 бе	 използвано	 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	 2019	 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	 2019	 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;	
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- Ежеседмичен	електронен	бюлетин,	насочен	към	членовете	на	Да,	
България!	
	
През	 2019	 г.	 изцяло	 с	 доброволчески	 труд	 бяха	 поддържани	 Интернет	

страниците	на	Да,	България	и	на	Демократична	България.	
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.	

V.	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.	

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	2019	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.			
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	 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	се	предоставят	 грамоти	за	официална	благодарност	за	подкрепата	на	
дейността	ни.	
	 	
	 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	 2019г.,	 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.	
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Приложение	№	1	

ПОЗИЦИИ	ПО	АКТУАЛНИ	ВЪПРОСИ	ОТ	ОБЩЕСТВЕНИЯ	И	ПОЛИТИЧЕСКИ	ЖИВОТ	ПРЕЗ	
2019Г.	

	
	
1. Трябва	да	има	оставки	на	ръководството	на	АПИ	и	всички	отговорни	за	

провала	с	електронните	винетки	
2. Демократична	България	сезира	Европейската	комисия	за	нарушения	на	

правото	на	ЕС	в	Закона	за	противодействие	на	корупцията	и	отнемане	на	
незаконно	придобито	имущество	

3. Сигнал	до	прокуратурата	относно	кражба	на	подземните	ни	богатства	в	
Куртово	Конаре	

4. Предизборна	радикализация	-	властта	провокира	етническото	
противопоставяне	

5. Харченето	от	Борисовата	държава	на	милиарди	бюджетен	„излишък“	на	
тъмно	трябва	да	се	прекрати	

6. Придобиване	на	нов	боен	самолет	е	практически	„вот	на	доверие“	по	
въпросите	на	националната	сигурност	

7. По-високи	сметки	за	парно	-	видими	резултати	от	слугинажа	на	Борисов	
пред	Москва	

8. Решението	на	съда	за	Пирин	е	звучен	шамар	за	популизма	и	наглостта	на	
правителството	

9. ДПС	отново	атакува	преференцията	и	застава	срещу	овластяването	на	
избирателите	

10. Във	връзка	с	обновяването	на	касовите	апарати,		настояваме	НАП	спешно	да	
поднови	диалога	с	браншовите	асоциации	

11. СТАНОВИЩЕ		на	ПП	„Движение	Да	България”	-	Стара	Загора		относно	проект	
за	саниране	сградата	на	Общината	

12. ГЕРБ	и	БСП	излъгаха	-	закриват	малките	бензиностанции	и	вдигат	цените	на	
горивата	

13. ПОСЛЕДНИЯТ	ЕВРОПЕЙСКИ	ИНСИНЕРАТОР	
14. Демократична	България	се	противопоставя	на	всеки	опит	общобългарският	

връх	Бузлуджа	да	бъде	превърнат	в	кух	псевдо-музей	
15. Очакваме	премиерът	Борисов	да	подкрепи	публично	правото	на	

венецуелците	на	свободни	избори	
16. Призоваваме	и	всички	български	членове	на	Европейския	парламент	да	

гласуват	за	избора	на	г-жа	Кьовеши	за	Европейски	главен	прокурор	
17. Настояваме	за	оставките	на	ръководството	на	ДАНС	и	на	главния	прокурор	
18. Искане	за	налагане	на	вето	на	ЗИД	на	Изборния	кодекс	
19. Предлагаме	изменения	в	наредба	№Н-18	за	касовите	апарати	
20. „Да,	България!“	подкрепя	исканията	на	медицинските	специалисти	
21. Изискванията	за	електронната	търговия	да	бъдат	премахнати	от	Наредба	Н-

18	
22. Президентът	да	уволни	Цеков	и	Кичашки	
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23. Г-н	премиер,	не	се	страхувайте,	подкрепете	кандидатурата	на	Лаура	
Кьовеши	

24. Руски	поток	–	Борисов	сбъдва	големия	шлем	на	Първанов	
25. Завладяната	държава	спъва	просперитета	
26. Против	пръстовите	отпечатъци	в	личните	карти	
27. Демократична	България	с	отворено	писмо	до	управителя	на	БНБ	
28. КЗК	трябва	да	подаде	оставка,	защото	не	защитава	конкуренцията	и	малките	

и	средни	фирми	
29. СДС	избра	ГЕРБ	и	обезсмисли	партньорството	ни	
30. Игрите	на	Борисов	обричат	пенсионния	модел	на	фалит	
31. Христо	Иванов	с	политически	анализ	
32. Петиция	за	поставяне	на	паметен	знак,	обозначаващ	първата	масова	стачка	

на	пловдивските	тютюноработници	срещу	тоталитарния	режим	
33. Простият	изход	от	апартамент	гейт	и	от	корупционния	модел	Борисов	&	

Цветанов	
34. Министерство	на	финансите	незабавно	да	информира	обществеността	какво	

се	случва	с	активите	на	КТБ	
35. Оставката	на	Пламен	Георгиев	е	задължителна	
36. Демократична	България	твърдо	се	противопоставя	на	опитите	на	

правителството	да	унищожи	независимите	аптеки	
37. Демократична	България	осъжда	категорично	бруталната	намеса	на	режима	

на	Ердоган	във	вътрешните	ни	работи	
38. Изменение	в	Закона	за	културното	наследство	е	предпоставка	за	

злоупотреби	и	унищожаване	на	недвижими	културни	ценности	
39. Настояваме	за	незабaвни	оставки	на	министъра	на	земеделието,	храните	и	

горите	и	на	министъра	на	околната	среда	и	водите	
40. Демократична	България	настоява	за	отмяна	на	промените	в	Наредба	Н-18	
41. 140	години	Търновска	конституция	и	Ден	на	Конституцията	и	юриста	
42. Демократична	България		откри	кампанията	си	за	Евроизборите	
43. Стефан	Тафров:	Демократична	България	е	най-проевропейската	политическа	

сила	в	България	
44. Христо	Иванов:	Демократична	България	е	единствената	политическа	

възможност	за	хората,	извън	фалшивия	избор	между	ГЕРБ	и	БСП	
45. Стефан	Тафров:	Демократична	България	е	единствената	реална	алтернатива	

на	корупционния	модел	
46. Демократична	България	в	Перник	
47. Стефан	Тафров:	Апартаментгейт	и	„къщите	за	тъщи“	са	просто	върха	на	

айсберга	на	корупцията	в	България	
48. Христо	Иванов:	Борисов	си	мечтае	да	е	новият	Доган	
49. Алина	Добрева:	Става	все	по-трудно	на	европейските	партии	да	платят	

политическата	цена	на	компромисите,	които	правят	със	своите	принципи	
50. Длъжни	сме	да	пазим	многообразието	в	Европа,	както	и	фундаменталните	

европейски	ценности	–	свободата	и	достойнството	на	човека	
51. Радан	Кънев:	България	може	да	бъде	много	силна	в	обединена	Европа	
52. Демократична	България	ще	излъчи	представители,	които	да	са	новото	лице	

на	България	в	Европейския	парламент	
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53. Нека	хората	да	дадат	воля	на	гнева	и	мечтите	си	и	да	гласуват	за	бъдеще	без	
БКП-та	

54. Националната	обиколка	на	кандидатите	в	листата	на	Демократична	
България	продължава	в	Бургас	и	Сливен.	

55. Стефан	Тафров:	Европейският	парламент	трябва	да	придобие	право	на	
законодателна	инициатива	

56. Къде	е	оставката	на	Пламен	Георгиев?!	
57. Демократична	България	е	общността	на	хората,	които	искат	повече	Европа	в	

България	
58. Сева	Памукчиева:	Демократична	България	единствена	говори	за	разказа	за	

бъдещето	по	градивен	начин	
59. Стефан	Тафров:	Хората	искат	от	нас	резултати	и	аз	съм	готов	да	им	ги	дам	
60. Демократична	България	е	това,	което	предстои	да	се	случи	в	Европа	-	силен,	

прогресивен	и	умерен	центристки	съюз	
61. Алина	Добрева:	Борисов	дори	не	е	поканен	да	представи	визията	си	за	

бъдещето	на	Европа	
62. Радан	Кънев:	Няма	да	допусна	да	ни	тровят	с	пропаганда	и	мръсен	въздух	
63. Демократична	България	е	здрава	и	единна	и	има	много	ясна	цел	и	голяма	

кауза	
64. Христо	Иванов:	Борисов	докара	страната	до	неуправляемост	и	е	време	да	си	

ходи	
65. Радан	Кънев	в	Плевен:	Трябва	да	си	вземем	обратно	нормалните,	свестни,	

демократично	мислещи	хора,	които	бяха	излъгани	
66. Писмо	на	Стефан	Тафров	до	АЛДЕ	
67. Стефан	Тафров:	Алтернативата	на	отровната	въртележка	във	властта	между	

ГЕРБ	и	БСП,	с	подкрепата	на	ДПС,	е	Демократична	България	
68. България	може	да	бъде	на	максималната	скорост	на	Европейския	съюз	
69. Стефан	Тафров:	Само	Демократична	България	може	да	върне	достойнството	

на	страната	ни	
70. В	момента	най-важната	кауза	за	българската	демокрация	е	единството	на	

хората	в	центъра	и	дясното,	извън	ГЕРБ	и	БСП	
71. Трябва	по-справедливо	разпределяне	на	средствата	по	общата	

селскостопанска	политика	
72. Демократична	България	настоява	в	Народното	събрание	да	бъде	създадена	

анкетна	комисия	по	случая	„Костенец“	
73. Планът	„Белене“	предвижда	затваряне	на	половината	българска	енергетика	
74. Да	спрем	застрояването	и	сечта	в	Борисовата	градина,	да	спазим	закона!	
75. Колко	ни	струва	мълчанието?	
76. Свидетели	сме	на	безпрецедентно	масово	посегателство	върху	свободата	на	

словото	в	България	
77. ЗУЧК	се	превръща	в	средство	за	репресия	срещу	природосъобразния	

туризъм	
78. Трябва	сериозна	и	задълбочена	дискусия	за	партийното	финансиране	
79. Настояваме	Народното	събрание	да	се	произнесе	за	изучаването	на	

комунистическия	режим	
80. Демократична	България	настоява	за	закриване	на	антикорупционната	

комисия	
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81. ДЕМОКРАТИЧНА	БЪЛГАРИЯ	в	Пловдив	осъди	Общината	за	отказа	да	разкрие	
документите	за	проваления	транспортен	проект	

82. Ще	изиграе	ли	СЕМ	купен	мач	и	колко	ще	струва	това	на	данъкоплатците?	
83. Демократична	България	иска	отстраняването	на	Мавродиев	от	ББР	
84. Демократична	България:	Тъмнината	в	община	Пловдив	продължава	
85. Огромният	теч	на	лични	данни	в	НАП	струва	поне	колкото	една	министерска	

оставка	
86. КЗЛД	трябва	да	действа,	а	не	да	се	включва	в	замазването	на	

безпрецедентното	изтичане	на	лични	данни	
87. Издигането	на	Гешев	за	главен	прокурор	е	атентат	срещу	българската	

държавност	
88. Демократична	България	иска	оставката	на	Гешев	поради	пълна	етична	и	

професионална	непригодност	
89. Проблемите	при	банките	остават,	защото	БНБ	е	зависима	от	властта.	

Решението	е	влизане	в	Банковия	съюз	
90. Кризата	с	чумата	по	свинете	е	диагноза	за	цялото	управление	на	ГЕРБ	
91. Позиция	на	Демократична	България	относно	избора	на	обществен	

посредник	на	Столична	община	
92. Демократична	България	предлага	списък	с	мерки	за	подобряване	на	

сигурността	на	информационните	системи	на	страната	
93. Демократична	България	издигна	арх.	Борислав	Игнатов	за	кмет	на	София	
94. Властта	тайно	договаря	държавни	гаранции	за	„Белене“,	което	означава	скъп	

ток	за	гражданите	за	десетки	години	
95. Демократична	България	внесе	документи	за	национална	регистрация	за	

местните	избори	
96. Драстично	увеличение	на	бюджета	за	тротоари	предлага	арх.	Борислав	

Игнатов	
97. Профилактиката	започва	от	БНР	
98. Арх.	Борислав	Игнатов	представи	програмата	„София	-	благоустроена	

столица“	
99. Само	с	прилагането	на	европейските	практики	можем	да	решим	проблема	с	

управлението	на	отпадъците	на	София	
100. Демократична	България	представи	програмата	си	в	частта	„София	–	столица	

на	децата“	
101. Демократична	България	внесе	листа	за	общински	съветници	и	кметове	на	

София	
102. Арх.	Борислав	Игнатов	предлага	финансова	децентрализация	за	районните	

общини	и	прозрачно	бюджетиране	
103. Скрита	зад	съда,	властта	се	опитва	да	продължи	строежа	на	„Златен	век“	
104. 20%	за	Демократична	България	–	втора	политическа	сила	в	СОС	според	

първите	проучвания	
105. Арх.	Борислав	Игнатов:	Ще	подпомогнем	зимните	спортове	за	деца	чрез	

транспорт	и	инструктори	
106. Арх.	Борислав	Игнатов:	Отчетността	на	общинските	компаниите	трябва	да	е	

пред	цялото	общество	
107. Лидерите	на	Демократична	Българя	в	среща	с	еврейските	дружества	
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108. Демократична	България	спира	кампанията	си	в	цялата	страна	и	се	включва	в	
протеста	срещу	избора	на	Гешев	

109. Методи	Лалов:	Спускат	ни	един	милиционер,	който	е	негоден	и	личностно,	и	
професионално	да	е	главен	прокурор	

110. Декларация	от	Демократична	България	
111. ВСС	и	моментът	на	върховна	прозрачност	
112. Демократична	България	излиза	на	10	балотажа	за	районни	кметове	срещу	

ГЕРБ	
113. България	не	е	част	от	“руския	свят”,	а	от	ЕС	и	НАТО	
114. Декларация	от	Демократична	България	по	повод	нападките	на	премиера	

Борисов,	президента	Плевнелиев	и	други	водещи	политици	от	партия	ГЕРБ	
115. Декларация	на	групата	на	„Демократична	България“	при	встъпване	в	

длъжност	в	Столичен	общински	съвет	за	мандат	2019-2023	г.	
116. Демократична	България	внесе	питане	в	Столичния	общински	съвет	кога	и	как	

ще	се	приложат		мерките	срещу	замърсяването	на	въздуха	в	София	
117. Декларация	за	опазване	на	Природен	парк	"Витоша"	
118. Не,	нищо	не	сме	променяли	заедно,	г-н	Борисов	
119. ДНСК	да	издаде	заповед	за	премахването	на	незаконния	„Златен	век“	-	

настоява	районният	кмет	на	„Лозенец“	
120. „ДНСК	е	на	ход.	Ролята	на	районния	кмет	е	да	не	оставя	удобно	нерешени	

въпроси”	-	заяви	кметът	на	столичния	район	“Лозенец”	
121. Демократична	България	оспори	становището	на	ДНСК	относно	“Златен	век”	
122. Демократична	България	се	обявява	против	ограничаването	на	Airbnb	и	

Booking	
123. Новият	правилник	на	СОС	заплашва	да	е	като	новите	дрехи	на	царя	
124. Имаме	нужда	от	добро	управление,	а	не	от	по-високи	данъци	
125. Декларация	от	Демократична	България		отностно	състоянието	на	

Топлофикация	
126. Доклад	от	групата	на	Демократична	България	в	Столичния	общински	съвет		

относно	приемане	на	„Програма	за	дигитализация	на	Столична	община	
2020-2022	г.“	

127. Чистотата	на	въздуха	в	София	е	огледало	на	управлението	ѝ	
128. Обещания	без	покритие	в	новата	план-сметка	за	чистотата	на	столицата	
129. Дигитализацията	на	София	е	въпрос	на	политическа	воля	-	подчерта	

Демократична	България	на	представянето	на	дигиталната	си	стратегия	
130. Демократична	България	иска	референдум	за	Инсинератора	
131. Настояваме	за	нова	процедура	с	подобрени	параметри	за	доставка	на	

електрически	превозни	средства	
132. Три	предложения	за	по-добър	градски	транспорт	на	София	
133. Декларация	от	Демократична	България	относно	ксенофобските		изказвания	

на	Ангел	Джамбазки	
134. Властта	допусна	бедствено	положение	в	Перник,	задължителни	са	оставки	и	

ясна	отговорност	на	управляващите	
 
	


