
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЧЕТВЪРТА СРЕЩА НА ВЪРХА НА КМЕТОВЕТЕ ЛИБЕРАЛИ — 

МАДРИД, 9 НОЕМВРИ 2018 Г. 

 

ВЪЗСПИРАНЕ НА АВТОРИТАРНИТЕ ПОПУЛИСТИ — УКРЕПВАНЕ 

НА СТЪЛБОВЕТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА ПО МЕСТА 

Ние, кметовете либерали, заседаващи на Четвъртата среща на върха, по време на 

конгреса на партия АЛДЕ в Мадрид, Испания, на 9 ноември 2018 г., отправяме призив 

към всички кметове либерали от целия свят за защита на демокрацията от 

нарастващата тенденция за авторитарни, нелиберални и неплуралистични лидери. Тъй 

като по-голямата част от световното население понастоящем живее в градски райони, 

кметовете на градове имат правомощието и отговорността да укрепват стълбовете на 

местната демокрация и по този начин да предотвратяват установяването на 

авторитарни лидери по места. 

Поради това приканваме всички кметове от целия свят, които са поели ангажимент за 

демокрация, 

 да постигнат съгласие с други политически партии относно принципа, че 

определени аспекти на местната демокрация са неоспорими, и че съвместно ще 

ги защитават от атаки; да оповестят тези споразумения на местното население и 

медиите; 

 да преобразуват установените демократични традиции в ненарушими правила и 

закони, в случай че бъдещи лидери се изкушат да ги пренебрегнат; 

 да укрепват независимите институции, за да са защитени от политическа 

намеса; 

 да изграждат доверие в управлението на града, например чрез увеличаване на 



публичната отчетност и провеждане на политика на нулева толерантност към 

корупцията; 

 да насърчават и улесняват гражданското образование, да превърнат 

неинформираните гласоподаватели в образовани; 

 да насърчават и улесняват подобряването на общественото разбиране за 

начините, по които местните медии събират информация и проверяват фактите, 

и да създават механизми за укрепване на тяхната финансова и политическа 

независимост; 

 да подкрепят разработването на електронни решения за отворено и прозрачно 

управление; 

 да защитават местните системи от кибератаки; 

 да дават пример за консенсус и компромис, без да прибягват до обиди и прояви 

на озлобление в публични изказвания; 

 да изграждат икономически напредък, който е съсредоточен върху 

действителния просперитет на гражданите, и да се подготвят за промените, 

които съпътстват автоматизацията в икономиката; 

 да бъдат безкомпромисни защитници и радетели на демокрацията. 

 

Декларацията е подписана от 24 участници по време на Четвъртата среща на 

върха на кметовете либерали: 

Bart Somers — Мехелен, Белгия — председател на групата на АЛДЕ в КР 
Herman Mashaba — Йоханесбург, Южна Африка 

Begoña Villacis — кандидат за кмет на Мадрид, Испания 
Rui Moreira — Порто, Португалия 

François Decoster — Сен-Омер, Франция — заместник-председател на групата на 
АЛДЕ в КР 

Darina Kováčová — Ирков, Чешка република 
Keith House — Истлей, Обединено кралство 

Laurent Hénart — Нанси, Франция 
Dario Hrebak — Беловар, Хърватия 

Hanna Kosonen — Градски съвет на Савонлина, Финландия 
Francesco Vanderjeugd — Стаден, Белгия 

Mart Võrklaev — Рае, Естония 
Vincent Chauvet — Отон, Франция 

Нехрибан Ахмедова — Венец, България 
Pieter Gysbrechts — Пьоте, Белгия 

Rait Pihelgas — Ярва, Естония 



Румен Пехливанов — Рудозем, България 
Pawel Czuliński — Твардогура, Полша 

Marko Torm — Раквере, Естония 
Бейтула Сали — Самуил, България 
Constantin Bilea — Оаржа, Румъния 

Adrian-Paul Forcos — Таргу Тротуш, Румъния 
Urmas Sukles — Хаапсалу, Естония 
Хасан Азис — Кърджали, България 

 


