


Водени от разбирането, че корупцията е този обществен фено-
мен, който носи със себе си злини за цялото общество, разрушава 
ценностната система на поколенията, обезкуражава бизнеса и 
внася хаос в демократичните институции,  

  НИЕ, ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД,

поемаме отговорността пред нашите деца да създадем в община 
Велинград среда, нетърпяща корупция, среда, подходяща за сво-
бодно развитие на гражданското общество, бизнеса, независими-
те медии и пълноценно работещи 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 утвър-
ждаване на доброто име на общината.

В духа на традиционните български ценности, поставяйки доб-
рото си име над всичко, потвърждаваме волята си:

Общинският съвет, кметът на община Велинград и държав-
ната администрация да работят за устойчивото развитие 
на общината и благоденствието на жителите, ръководейки се 
единствено от законите на страната, като бъдат пример за 
гражданите.



Представителите на бизнеса да поемат отговорността да 
бъдат сериозен противник на опитите за създаване на нелоял-
на конкуренция в бизнес средата и да бъдат активен участник 
в изграждането на доверие между общинските власти и мест-
ния бизнес. 

Лидерите на религиозни общности неуморно да проповядват 
морални ценности, които утвърждават правото на човешко 
достойнство, почтеност и неподкупност.

Представителите на гражданското общество да подпомагат 
и контролират всички общински и държавни институции в 
дейността им за установяване принципите на законността, 
правото и свободната конкуренция.

Журналистите от независимите медии да влагат цялата си 
енергия и професионализъм в отстояване на моралните прин-
ципи на Хартата и в дейността си да оказват съдействие на 
гражданите и публичните институции.
 

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

Хартата е приета от Граждански инициативен комитет на 14.05.2004 г.



Хартата е разработена по проект „Привличане на бизнеса за по-ефективно 
участие в борбата срещу корупцията в община Велинград”, реализиран от 
Центъра за икономическо развитие в партньорство със сдружение „Агенция 
за регионално развитие – Велинград”. Проектът е по програма „Гражданското 
общество срещу корупцията” на Коалиция 2000 с финансовата подкрепа на 
Американската агенция за международно развитие.


