
ХАРТА ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА 

 
 Водени от разбирането, че корупцията е този обществен феномен, който подкопава 
върховенството на закона и доверието, което обществото има в институциите, разрушава 
ценностната система на поколенията, внася хаос в демократичните институции, 
обезкуражава бизнеса и пречи на ползотворното членство на България в Европейския съюз, 
отчитайки необходимостта от нов обществен консенсус за превенция и радикално 
противодействие на корупцията   

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ  ТЪРГОВИЩЕ: 

   Обединяваме усилията си и поемаме отговорността пред гражданите на област Търговище  
да създадем в област Търговище среда, нетърпяща корупция, среда, подходяща за свободно 
развитие на гражданското общество, бизнеса, медиите и пълноценно работещи териториални 
и общински институции. 
     
    Ние сме убедени, че подписалите тази Харта носят моралното задължение да не създават и 
прилагат корупционни практики, да съдействат с цялата си власт и личен авторитет за 
повишаване доверието на обществото в институциите и си поставяме следните цели:  
 
   Областният управител на област Търговище, кметовете на общините и териториалните 
структури на държавната власт да работят за устойчивото развитие на областта и 
благоденствието на жителите, ръководейки се единствено от Конституцията и законите на 
страната. Да осигурят условия за постигане на пълна прозрачност на управленския процес  и 
граждански контрол, чрез повишаване на откритостта при предоставяне на публичните 
услуги, управление и разпореждане с държавно и общинско имущество, процедурите за 
възлагане на обществените поръчки и концесиите, управлението и усвояването на средства 
от европейските  фондове и програми.Да работят за постигане на пълна прозрачност  по 
назначаване на длъжностните лица и стриктно  следване на ясни правила за професионално 
поведение, оценяване и  развитие.  
 
   Представителите на бизнеса да поемат отговорността да бъдат сериозен противник на 
корупционните практики и опитите за създаване на нелоялна конкуренция в бизнес средата. 
Да бъдат активен участник  в изграждането на доверие между бизнеса и органите на 
държавна власт на местно ниво.  
 
   Представителите на неправителствения сектор да работят за формиране  на устойчиви 
нагласи и активна гражданска позиция в обществото за намаляване на толерантността  към 
корупцията.Да  подпомагат и контролират всички държавни и общински институции в 
дейността им за разгръщане на антикорупционна разяснителна дейност на територията на 
област Търговище. Да работят за  изграждане на механизъм за привличане на гражданите 
при обсъждане  на проблемите по превенция и противодействие на корупцията, както и за 
спазване принципите на законността, правото и свободната конкуренция.  

 



         Със своя подпис всеки от нас потвърждава личната си отговорност за спазване 
моралните норми на  ХАРТАТА ПРОТИВ КОРУПЦИЯТА. 

 

          Хартата е приета от Областен обществен съвет за превенция и противодействие на 
корупцията – Област Търговище  на 19.07.2011  


