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Настоящият документ е разработен в рамките на проект „Подай сигнал 
(II) – включване на гражданите в противодействие на корупцията в Южна 
Европа”, осъществяван с финансовата подкрепа на Европейската комисията, 
по програма „Превенция и противодействие на престъпността”, Home/ 2012/ 
ISEC/ AG.  Мненията и становищата, изразени в настоящата публикация, не 
отразяват позицията на Европейската комисия. Европейската комисия не носи 
отговорност за използването на информацията, съдържаща се в публикацията.

През 2006 година Transparency International – България създаде първия по рода си 
в България Център за правна консултация на пострадали от корупция. Той е ини-
циатива на международната антикорупционна неправителствена организация 
Transparency International, с чието съдействие през изминалите години бяха съз-
дадени повече от 15 такива структури в държави от Европа и Азия. През послед-
ните няколко години различни държавни институции въведоха горещи телефони 
за подаване на сигнали за корупция. В същото време проучванията на общест-
веното мнение показват, че по-голямата част от гражданите не са готови да 
сигнализират институциите и имат нужда от съвет и подкрепа от страна на 
независими експерти и на граждански организации. 

Създаването на Центъра за правна консултация на пострадали от корупция 
има за цел да съдейства на пострадалите от корупционни практики да защи-
тят своите права и законни интереси, както и да повиши информираността 
на гражданите относно възможните механизми за противодействие на корупци-
ята. Също така, чрез създаването на този Център Асоциация „Прозрачност без 
граници” цели да насочи вниманието на държавните институции към проблема с 
корупцията и да насърчи тяхната по-активна работа с граждани при сигнали за 
случаи на корупция. 

Настоящият аналитичен документ е фокусиран върху една от най-проблемните 
области – купуването на гласове и оказването на натиск върху избирателите. 
Вниманието върху този проблем бе поставено неслучайно – изследванията на  
Асоциация „Прозрачност без граници” през изминалото десетилетие показват, 
че политическата корупция и в частност – корупцията в изборния процес, е на-
товарена с изключително висок потенциал да дискредитира основни принципи, на 
които се основава демокрацията. Сигналите, получени през изминалите години 
в Центъра за правна консултация на пострадали от корупция, потвърждават 
тази констатация. Настоящият документ систематизира информация относно 
основните фактори на средата, които обуславят корупцията в изборния процес, 
дефицитите в работата на институциите, в това число и слабите звена в тях 
(institutional soft spots), основните изразни форми на купуване на гласове и натиск 
върху избирателите, както и препоръки за противодействие на купуването на 
гласове и контролирания вот.
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2. Висока степен на зависимост на бизнеса от 
решенията на институциите на национално и 
местно ниво
Една от тенденциите, които все по-отчетливо се на-
блюдават през последните години, е нарастването на 
ролята на контролирания вот, в частност на корпо-
ративния вот, като фактор за накърняване на почте-
ността в изборния процес. Неслучайно на този въпрос 
е отделено специално внимание в редица мониторин-
гови доклади и аналитични изследвания на неправи-
телствени организации и експертни екипи, които 
извеждат на преден план проблема за зависимостта 
на бизнеса от решенията на институциите на нацио-
нално и местно ниво3. В контекста на изследваната 
тема съществуват три проблемни области, които 
индуцират зависимостта на бизнеса от решенията 
на управляващите и стимулират готовността му да 
оказва натиск върху работниците при упражняване на 
техните избирателни права: 

 възлагането и изпълнението на обществени поръч-
ки – в тази връзка продължават да стоят нерешени 
въпросите за начина, по който се прилагат правилата 
за достъп до публичните ресурси; степента, в която 
се гарантират принципите за свободна, честна и лоял-
на конкуренция; ефективността при изразходването 
на вложените обществени ресурси и постигнатите 
социално-икономически резултати;

 въвеждането на различни регулаторни режими – в 
тази връзка през изминалите години нееднократно са 
поставяни въпросите за начина, по който се извършва 
оценка на необходимостта от въвеждането на нови 
регулаторни режими (включително кой извършва тази 
оценка, какви за мотивите за промените в регулации-
те и за въвеждането на нови регулации, какъв е очак-
ваният икономически ефект) и за начина, по който се 
прокарват тези регулации в институциите на цен-
тралната и местната власт; 

3 Вж. докладите на Асоциация „Прозрачност без граници” от наблюдението на изборите, проведени през 2009, 2011, 2013 и 2014 г., достъпни на: 
http://www.transparency.bg/bg/researches/nablyudenie-na/; „Индикатори за прозрачност и почтеност при обществените поръчки”, Асоциация 
„Прозрачност без граници”, София, 2013 (http://integrity.transparency.bg/media/uploads/news_images/TI_Book_Indicators.pdf); „Битовата престъп-
ност и контролираният вот като заплахи за човешката сигурност в България”, Институт за регионални и международни изследвания, София, 
2015.

Графика №3: Тенденции при нарушенията в изборния процес 2009 – 20015 г. (данни от наблюдение в изборния ден, Асоциация 
„Прозрачност без граници”)

 Организационни нарушения   Незаконна реклама и агитация   Купуване на гласове   Контролиран вот

2015

 

HC 2014

 

ЕП 2014

 
2013

 
2011

2009

16,20%
11,51%

20,47%
51,81%

18,75%
4,63%

25,86%
50,75%

18,68%
3,10%

19,37%
58,90%

15,65%
3,03%

18,68%
62,62%

15,98%
8,17%

23,42%
52,41%

16,52%
2,27%

13,75%
67,47%
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  Доминиращи проблеми в изборния процес през 2015 
година

Резултатите от наблюдението на местните избори и 
националния референдум, проведени през 2015 година, 
открояват на преден план доминиращото значение на 
два проблема в изборния процес – организационните 
нарушения (които заемат от 67,47% от всички нару-
шения, констатирани в наблюдаваните рискови сек-
ции) и купуването на гласове и контролираният вот 
(чийто съвкупен дял възлиза на 18,79%, констатирани 
в наблюдаваните рискови секции). 

Наблюдението на местните избори през 2015 година 
показва общо влошаване на качеството на изборния 
процес. Мащабите на изборния туризъм са индикатор 
за старателна подготовка на схемите за купуване на 
гласове и за добре организирани опити за превземане 
на институции на местната власт в някои населени 
места. Друга съществена тенденция е преминаването 
от търговия с парични знаци към търговия със зави-
симости, създадени на местно ниво. Констатират се 
тенденции за увеличаване на натиска върху част от 
избирателите, като прякото купуване на гласове от-
стъпва на заден план пред обещанията за осигуряване 
на приоритетен достъп до помощи в натура (енер-
гийни и други помощи),  достъп до социални услуги, оп-
рощаване на дългове и други. Тревожен факт, на който 
трябва да се обърне внимание, е попълването на праз-
ни бюлетини (които съзнателно са пуснати от избира-
телите в урните непопълнени) от членовете на сек-
ционните избирателни комисии след края на изборния 
ден. Този факт е показателен на предварително под-

Графика 6: Типология на нарушенията в изборния процес – 2015 (местни избори и национален референдум – резултати от 
наблюдението в рискови секции)

готвена схема, при която както избирателите, така 
и цели секционни избирателни комисии са подкупени/
подложени на натиск, за да съдействат за постигане 
на търсения изборен резултат.

Оценките, че контролираният вот и купуването на 
гласове са основни проблеми в изборния процес, се 
допълват и от други изследователски методи. Така 
например, резултатите от представително социо-
логическо изследване, проведено непосредствено пре-
ди местните избори, показват изключително висока 
степен на чувствителност на гражданите относно 
този феномен. Изследването очертава три водещи 
потенциални риска, които са оценени като най-сери-
озните потенциални проблеми в изборния процес: ку-
пуването и продаването на гласове (според 64,6% от 
всички анкетирани), изборният туризъм (48,2%), греш-
ки и „мъртви души” в избирателните списъци (46,9%). 

Непосредствено след така посочените рискове са 
откроени проблемите, свързани с осъществяване на 
натиск върху избирателите от страна на различни 
субекти, които имат пряко или непряко участие в 
изборния процес: за една четвърт от хората (24,9%) 
най-сериозно безпокойство буди вероятността от на-
тиск, осъществяван от лидери на местни общности; 
натискът от страна на работодатели върху работ-
ниците е оценен като сериозен риск от една пета 
от избирателите (20,7%); за 17,3% от анкетираните 
граждани проблем представлява и въздействието, осъ-
ществявано от представители на местните власти, 
а 15,3% посочват като източник на натиск предста-
вителите на политическите партии. 

Организационни нарушения 67,47%

Незаконна реклама 13,75%

Купуване на гласове 2,27%

Контролиран вот 16,52%

Купуването и продаването на гласове 64,6%

Изборният туризъм 48,2%

Грешки и “мъртви души” в избирателните списъци 46,9%

Местни тартори да оказват натиск над избирателите 24,9%

Непрозрачното финансиране на предизборните кампании 24,4%

Опитите на работодатели да оказват натиск над работниците си 20,7%

Представители на местната власт оказват натиск над избиратели 17,3%

Недостатъчна информационна кампания по темата на референдума 16,3% 

Липсата на дискусии по проблемите на местното управление 15,7%

Представители на партиите, които оказват натиск над гласоподаватели 15,3%

Проблеми в организацията на работата на секционните комисии 11,1

Няма да възникнат проблеми 4,1%

Графика №7: Обществени очаквания относно най-сериозните проблеми в изборния процес (резултати от изследване на об-
щественото мнение, 25-30 септември 2015 г.)
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Препоръки, свързани с прилагането на мерки за ограничаване на натиска върху изби-
рателите при упражняване на техните избирателни права:

  Необходим е нов подход за организация на работата на разследващите органи на 
местно и национално ниво, при който дейността по разследване се планира и извършва в 
рамките на относително по-продължителен период, предшестващ началото на предиз-
борната кампания. Характерът на разглеждания тип злоупотреби с избирателните пра-
ва на гражданите предполага създаването на нови подходи в организирането на разслед-
ващата дейност – в този контекст е необходимо прилагането на мерки за разследване 
на престъпленията, които позволяват тяхното документиране и ефективното им из-
ползване в последващ съдебен процес. Необходим е динамичен подход за справяне с дина-
мични и бързо развиващи се практики.

  С оглед на неутрализирането на ролята на близки контакти и създадени обвърза-
ности на местно ниво между политически лидери, лидери на общности и служители в 
разследващите институции, е необходимо прилагането на подход, при който ключови 
разследвания се извършват под надзора на регионални и централни структури на право-
охранителните институции. 

  В дългосрочна перспектива правоохранителните институции следва да насочат вни-
манието си към противодействие на сивия и черния сектор на икономиката, особено в 
кварталите с концентрирано ромско население. Особен приоритет следва да бъде даден 
на криминалната икономика – нелегалната търговия със стоки (цигари), лихварството и 
разпространението на наркотични вещества. Освен че се явяват най-сериозният източ-
ник на средства за финансиране на купуването на гласове, тези средства създават пара-
лелна икономическа реалност, която „впримчва” голям брой хора в нерегламентирани 
отношения от типа „работодател-работник” и в зависимости, които противоречат 
на основни принципи на съвременната демократична държава и на свободната пазарна 
икономика.    

  Във връзка с натиска върху работещите, упражняван в частни фирми, е необходимо 
осъществяване на системни проверки от страна на институции с контролни правомо-
щия, установяващи нарушения на трудовото законодателство (редовно изплащане на 
заплати, полагащи се средства за храна, условия на работното място и т.н.). В предиз-
борния период тези проверки следва да бъдат осъществявани от контролни звена, ра-
ботещи на национално и регионално ниво, като се използва включително и ротационен 
принцип, с цел заобикаляне на установени обвързаности и близки контакти на местно 
ниво.

  Във връзка с натиска и контрола, осъществяван от лихвари спрямо безработни и 
социално уязвими хора и общности е необходимо извършване на съвместни проверки 
от представители на социалните служби и полицията, при които се установява кой се 
разпорежда с дебитните карти, по които гражданите получават социални помощи. За 
да се ограничи отчасти  икономическата зависимост на тези граждани от лихварите, 
държавните институции следва периодично да извършват проверки дали картите са на 
разположение на хората или са задържани от лихварите. В случай че не са разположение 
на притежателите им, дебитните карти следва да бъдат блокирани (със съдействието 
на служителите от социалните служби и банките) и да бъдат преиздавани нови. 
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