
24 септември 2019 г. 

ДО: Членове на Правителството и членове на Парламента 

ОТНОСНО: Призив за увеличаване бюджета за Програма „Права и Ценности“ 

 

Уважаеми Член на Правителството, 

Уважаеми Член на Парламента, 

На прага на предстоящите преговори за бюджета на Европейския съюз за периода 2021-2027 ние, 

представителите на гражданското общество, Ви призоваваме да използвате позицията и 

влиянието си за увеличаване бюджета на европейската програма „Права и Ценности“ от 641 млн. 

евро (по предложение от Европейската комисия) на 1.83 млрд. евро (по решение на Европейския 

парламент). 

Нашите общи ценности, закрепени в чл. 2 от Договора за ЕС, като зачитане на човешкото 

достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането 

на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, имат 

нужда от постоянно култивиране и защита – както в нашата страна, така и в Европейския съюз. Ние 

се борим да засилим тези ценности сред хората, с и за които работим всеки ден.  

Програмата „Права и Ценности“ може да бъде ефективен инструмент за подкрепа на 

гражданските организации, които популяризират и защитават европейските ценности на местно, 

национално и европейско ниво. Тя може да засили имунната система на нашата демокрация и да 

ни помогне да защитим правата на нашите съграждани.  

И все пак, тази програма няма да постигне този ефект, ако не бъдат осигурени адекватни 

финансови ресурси за реализирането ѝ. Това важи в изключителна степен, доколкото Европейския 

парламент и Съвета на ЕС се споразумяха да разширят тематичния обхват на програмата с 

дейности на гражданските организации, които целят популяризиране и защита на демократичната 

култура, доброто управление, върховенството на правото и прозрачността. 

Ето защо, ние призоваваме Правителството, както и Вас лично, да подкрепите увеличаването на 

бюджета на програма „Права и Ценности“ в рамките на следващата обща финансова рамка на ЕС 

до размера, предложен от Европейския парламент – 1.83 млрд. евро. Действайки заедно, можем 

да възродим нашите споделени ценности, които са най-здравата основа на нашето демократично 

общество. 

 

С уважение, 

Списък с подкрепилите граждански организации 


