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Ц
елите на този политически документ са да 
предложи рамка за информирано гражданско 
и политическо действие по въпросите, 
свързани с повишаване на прозрачността, 

почтеността и равнопоставеността на участието при 
формулирането и вземането на управленски решения 
в България.

Дебатът относно необходимостта от регулиране на 
непрозрачното лобиране в България не е нещо ново. 
През последните 15 години темата неколкократно 
се появява в политическия и обществения дневен 
ред, но без конкретен резултат в полза на изричното 
регламентиране на приемливите форми за въздействие 
върху законодателния и управленския процес от страна 
на групови интереси. При все това, възприятието 
за лобистки натиск върху държавните институции е 
трайно установено в обществения и медиен дебат. До 
степен понятието „лобиране” в българския обществен 
и политически дискурс да се използва за назоваване 
на всяка практика или явление, което остава скрито – 
„зад кулисите” (ако използваме популярния израз) на 
политическите и институционални процеси в България, 
включително за назоваване на явления като корупция, 
мафия, олигархия. 

Като част от проект Lifting the Lid on Lobbying на 
световната мрежа за борба с корупцията Transparency 
International, в края на 2014 г. Асоциация „Прозрачност 
без граници“ публикува доклад „Лобирането в 
България: интереси, влияние, политика“. Той е резултат 
от първото по рода си експертно изследване, чиято 
цел бе да оцени степента на прозрачност, почтеност 
и равнопоставеност на влиянието върху процесите 
на вземане на решения в 18 европейски страни. 
Анализът се базира на набор от 65 индикатора1, както 
и на проведени дълбочинни експертни интервюта 
с парламентаристи, представители на бизнес 
асоциации, професионални сдружения, представители 
на граждански организации и журналисти в България.

Ниските резултати на България по всяко от трите 
изследвани измерения – прозрачност, почтеност и 
равенство на достъпа –  показват необходимостта 
от целенасочени усилия за възстановяване на 

общественото доверие в политическия процес. 
Правото на участие е крайъгълен камък на 
демократичния процес. А лобирането е един канал 
за участие, позволяващ на разнородни интереси 
да представят своите позиции пред публичните 
институции. Публичните политики и решения обаче 
трябва да бъдат балансирани, ефективни, рационални 
и да отразяват широкия публичен интерес, а това 
означава прозрачност, почтеност и равенство на 
достъпа до процесите на вземане на решения и 
провеждане на публични политики. 

Получената в резултат на изследването 
цялостна картина показва, че в България не се 
наблюдава системен подход относно проблема 
с неправомерното влияние. Това се илюстрира от 
факта, че многобройните опити за регламентиране на 
лобистката дейност поставят акцент основно върху 
въвеждането на регистър за лобистката дейност. 
Въвеждането на регистрационна система като 
усилие, насочено към повишаване на прозрачността, 
не би насърчило адекватна промяна, освен ако не е 
придружено от широка рамка, съдействаща за 
почтено поведение на лобистите и публичните 
служители. Необходими са още синхронизирани 
усилия към достигането на равни възможности за 
достъп до политическия процес на взимане на решения.

Съществува реален риск при трайната липса на 
„политическа воля“ за гарантиране на прозрачност 
на процеса на вземане на решения, непрозрачното 
лобиране да се превърне в „модел на работа”, в 
начина, по който функционира политическият процес в 
страната. Това поражда опасност от маргинализиране 
на дебата за прозрачността и почтеността на 
управлението и дори за изпразване на понятията 
за прозрачност и почтеност от тяхното автентично 
институционално и политическо съдържание. 

Чувството за неотложност, лидерство и 
политическа ангажираност са необходими, за да се 
гарантира, че предприетите мерки няма да забуксуват 
в съгласувателната фаза (както често се е случвало в 
миналото), а ще бъдат приети и прилагани. Само тогава 
публичните политики ще служат за общото благо и 
гражданите ще могат да възстановят своето доверие в 
управлението. По този начин терминът „лобизъм“ ще се 
асоциира с демокрацията на участието, а не с корупция.

1 Повече информация относно методиката, изследователския подход 
и докладът от това проучване: http://www.transparency.bg/media/publica-
tions/Full%20text_LLL_National_Report_Bulgaria.BG.pdf 
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ЛОБИРАНЕТО 
В БЪЛГАРИЯ

ПРОЗРАЧНОСТ

13%

ПОЧТЕНОСТ

25%

РАВЕНСТВО НА 
ДОСТЪПА

38%

25%

Според изследването „Световен 
барометър за корупцията – 2013“ 
на Transparency International 59% от 
българите считат, че управлението на 
страната е под влиянието на значими 
частни интереси

Българската общественост не получава 
адекватна информация за това кой пред кого 
лобира, кога и как, какви финансови средства 
се изразходват за тази дейност и какви са 
резултатите и ефектите.

Липсва ефективна етична рамка на 
лобистката дейност. Пълният потенциал 
на саморегулацията далеч не се използва 
достатъчно за насърчаване на почтеност на 
лобирането.

Равенството на достъпа до процесите на 
вземане на решения е показателят, по който 
България има най-добро представяне. При 
все това, макар формално да съществуват 
възможности за участие, все още са 
необходими съществени усилия, които да 
гарантират равен достъп до процесите на 
вземане на решения и провеждане на политики.

До каква степен България 
е защитена от неправомерно 
лобиране?

ВЪВЕДЕНИЕ
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Макар да е налице обща тенденция за 
повишаване на публичността в работата на 
държавните институции в България, прозрачността 
все още не е трайно и комплексно гарантиран 
стандарт, особено що се отнася до механизмите за 
представителство на интереси. 

Някои специфики на законодателния процес 
в България създават условия за упражняване на 
неправомерно влияние и препятстват прозрачността 
в представителството на интереси: значителната 
нестабилност и непредсказуемост на правната 
рамка поради честата промяна на законодателството 
дори и без оценка на въздействието; практиката за 
изменение на нормативните актовете чрез преходни 
и заключителни разпоредби на други закони, както 
и трайно установената практика на приемането на 
голям брой подзаконови актове. 

Например по данни на Център за правни 
инициативи средно около 60% от приетите закони 
се изменят и допълват в рамките на първата година 
от обнародването, за средно 35% от актовете се 
обявява, че са в противоречие с Конституцията; 
преходните и заключителните разпоредби на един 
приет закон предвиждат изменения на средно 24 
нормативни акта. 

Основен дефицит в дейността на законодателната 
власт е липсата на устойчива практика на законодателно 
планиране. Народното събрание не приема ежегодна 
законодателна програма, която да позволява на 
заинтересованите групи и обществеността като 
цяло да са осведомени за основните направления на 
законодателния процес. Тези практики препятстват 
съдържателното разглеждане и обсъждане от всички 
заинтересовани страни.

Дефицити в правната рамка и правоприлагането 
по отношение прозрачността на участието

ТОПОГРАФИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ
измерения на привилегирования достъп и 

скритото влияние върху политиката в България 

Липсва изрично изискване народните 
представители да оповестяват мотиви и резултати 
от проведени консултации във връзка с предложени 
изменения на законопроекти, които вече се гледат 
от парламента. Липсва изискване длъжностните 
лица да се отчитат за срещите си с лобисти или 
представители на организации, осъществяващи 
лобистка дейност, нито за предварително 
публикуване на работния календар на лицата, 
заемащи публични длъжности и министрите в 
правителството. Не е въведен и инструментът на 
законодателното досие, в който да се отбелязва 
времето, участниците и предмета на проведената 
среща, осъществена от страна на законодател 
с представители на заинтересованите страни 
във връзка с разработването на даден проект за 
нормативен акт. Подобен инструмент би хвърлил 
светлина върху това какви интереси са имали 
принос към работата по даден законопроект.
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ТОПОГРАФИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Народните представители и държавните 
служители в Народното събрание са задължени 
да подават ежегодни декларации за конфликт 
на интереси и да декларират своето имущество. 
За първи път на народни представители са 
наложени санкции по Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси. На 
двама народни представители е наложена глоба 
за не подаване на декларации, а на трима са 
наложени санкции за нарушение на закона във 
връзка с неизпълнение на задълженията за 
подаване на декларация за конфликт на интереси 
по конкретен повод (чл. 12 т.4) и за отвод (чл. 19 
ал.1) при подготовката, обсъждането и приемането 
на нормативни актове (чл.8 ал. 1). Решения на 
Комисията за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси установяват, че в резултат 
от неефективната парламентарна практика в тази 
сфера след 2011 г. четири закона са били приети в 
полза на частни интереси2. 

Липсва ефективна практика по налагането 
на етични стандарти в работата на народните 
представители. Дългият период на липсващи 
правила за етично поведение в работата на 
законодателната власт доведе до съществени 
дефицити в сферата на почтеността. Постоянните 
комисии по парламентарна етика трудно 
изпълняваха функциите си да създадат етична 
среда в опита да компенсират нормативния вакуум 
с ad hoc и ad hominem решения по постъпили от 
гражданите сигнали. Все още предстои да покаже 
своята ефективност специалният раздел за 
етичното поведение на народните представители, 
включен в Правилника за дейността на 43 Народно 
събрание. 

Макар и да съществуват известни ограничения 
преди и след заемане на публична длъжност, 
те не дават оптимални гаранции за почтеност. 
Законът за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси предвижда едногодишен 
ограничителен период преди и след заемане 

ТОПОГРАФИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

2 http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=832811; http://cpaci.bg/ak-
tove/acts2013/reshenia/472-reshenie205; http://cpaci.bg/aktove/acts2013/
reshenia/474-reshenie206 

Дефицити в правната рамка и правоприлагането по 
отношение почтеността и етичните стандарти

на публична длъжност. Следва да се отбележи, 
че международно установените стандарти 
предвиждат този срок да бъде две-годишен. 
Същевременно, в действителност са налице много 
случаи, в които бивши народни представители, 
висши държавни служители, министри и съветници 
преминават в частния сектор без да е налице 
предварително становище от органа по надзор. 
Действащото законодателство не предвижда 
режим на ефективен контрол от страна на 
независим орган в случаите, когато бивши народни 
представители или общински съветници, висши 
държавни служители (включително от регулаторни 
органи), представители на изпълнителната 
власт (на централно или местно ниво) заемат 
позиция в частния сектор, от която могат да 
лобират пред своите предишни работодатели. 
Функциониращата като колегиален орган Комисия 
за предотвратяване и установяване на конфликт 
на интереси до момента показва противоречива 
практика по отношение на адекватен надзор 
върху изпълнението на записаните в закона 
ограничения. В резултат съществуващата правна 
рамка не успява да постигне очаквания ефект на 
превантивно или възпиращо действие.

Кодексите за етично поведение на 
служителите в публичния сектор не съдържат ясни 
насоки и стандарти как държавните служители следва 
да общуват с представители на заинтересовани 
групи, задължение за документиране на контактите, 
задължение за сигнализиране пред висшестоящите 
на недокументирани или неправомерни лобистки 
действия. В кодексите за етично поведение 
въпросите за конфликта на интереси, получаването 
на подаръци и гостоприемство и подаването 
на имуществени декларации са само частично 
засегнати. Установеният механизъм за подаване 
на сигнали, който дава възможност на длъжностни 
лица и граждани да сигнализират за нарушения на 
етичния кодекс в публичния сектор, има ограничен 
обхват. Програмите за обучение и развитие на знания 
и компетентности на длъжностните лица във връзка 
със стандартите за почтеност, включително правила 
и насоки за прозрачно и етично осъществяване на 
лобистка дейност, са незадоволителни. 
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ТОПОГРАФИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Дефицити в правната рамка и правоприлагането по 
отношение равнопоставеността на достъпа

Що се отнася до стандартите за почтеност, 
обвързващи лицата, осъществяващи лобистка 
дейност, липсват законови изисквания и разпоредби 
в тази област. Не съществува кодекс по етика 
за лицата, осъществяващи лобистка дейност. 
Съответно, липсва и механизъм за налагане на 
санкции при нарушаване на принципите за почтено 
лобиране и представителство на интереси. 

Макар да съществува една по-широка 
рамка на саморегулиране, тя е недостатъчна, 

Някои съществени дефицити в законодателния 
процес създават „неравен терен” за участие и за 
представителство на интереси и възможности 
за свръх-представителство на частни и групови 
интереси, оказващи неявен натиск върху системата. 
Тези дефицити са свързани както с нормативната 
уредба, така и с реда на прилагането ú.

Законът за нормативните актове предвижда 
крайно недостатъчен срок от 14 работни дни за 
задължителни консултации по законопроекти. 
Допълнителни усложнения произтичат и от факта, 
че тези задължителни обществени консултации се 
провеждат едва в крайните фази на процеса на 
вземане на решения, което често лишава широката 
общественост и заинтересованите страни от реална 
възможност за въздействие. 

Един от ключовите законодателни пропуски 
е свързан с липсата на достатъчни нормативни 
гаранции за ефективно консултиране и 
предварителна оценка за въздействие на 
законодателството. Практиката на гражданските 
организации сочи, че Законът за нормативните 
актове не предвижда изрични изисквания за 
съдържанието на мотивите към проектите за 
нормативни актове и така на практика позволява 
внасянето на проекти, без съдържателни мотиви и 
дори без елементарна финансова обосновка. 

Нормативната уредба, свързана със състава 
на консултативни и експертни съвети и 

прозрачността на информация за тяхната работа, 
е недостатъчна, за да гарантира ефективен 
обществен контрол. Един от съществените 
недостатъци е свързан с липсата на прозрачност 
в работата на тези съвети, както и липсата на ясна 
регламентация на техния състав и представителност. 
Проблемът от една страна е във високото ниво на 
субективност при сформиране на консултативните 
органи, за които обикновено се взема еднолично 
решение от ресорния министър. Същевременно, 
липсата на изрично законово задължение за 
спазване на достатъчен срок на предизвестие 
преди разработването на законопроект или 
предложения за политики (напр. чрез механизъм за 
оповестяване на предварителна концепция) също 
е проблем, защото не дава възможност на самата 
институция достатъчно ясно да дефинира кръга 
на заинтересованите страни и участници, и в този 
смисъл – кръга на представители с необходимия 
експертен опит за участие в съвещателните и 
работните групи.

Налице е и ясното убеждение, че публичната фаза 
на консултации при вземането на решения често се 
провежда само от съображения за легитимност, 
за фасада. От тази гледна точка, ниската степен 
на обществено доверие в институционния и 
политическия процес не е изненадваща, но е 
сериозен повод за безпокойство.

за да обезпечи ефективното спазване на 
стандартите за почтеност на лобистката дейност 
и съответен контрол. Някои професионални 
и бизнес организации са приели свои етични 
кодекси, като съществуват и надзорни органи 
за саморегулация. Действащите етични кодекси, 
обаче, рядко съдържат изрични разпоредби за 
принципите на поведение, които да насочват 
членовете на съответните организациите към 
етично поведение в сферата на лобирането. 
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Макар че липсва правна уредба на лобистката 
дейност per se, специфично за по-общата правна 
рамка е че тя по-скоро установява определени 
ограничения за лицата, заемащите публични 
длъжности, но не осигурява възможности за реална 
прозрачност и политика на почтеност. Съществен 
проблем е и ефективното приложение на приетото 
законодателство. Въпреки че са приети някои 
важни разпоредби и специално законодателство, 
включително криминализирането на търговията с 
влияние, както и приемането на закони за достъпа 
до обществена информация, политическото 
финансиране и предотвратяването на конфликта 
на интереси, във всички тези сфери са налице 
значителни пропуски в правоприлагането, които 
препятстват установяването на устойчива практика 
за прозрачност на лобистката дейност.

Прилагането на Закона до момента показва 
наличието на някои съществени дефицити и насоки 
за усъвършенстване: липса на изрично предвидено 
задължение на публичната администрация да 
оказва подкрепа на заявителите за достъп до 
информация; незадоволителни стандарти за активно 
публикуване на информация и за санкциониране 
на неизпълнението; наличие на пречки пред 
електронния достъп до информация; дефицити 
в други нормативни актове (например в сферата 
на обществените поръчки, уредбата, свързана с 
обществените консултации, разпоредбите, касаещи 
класифицираната информация и пр.). Необходимо 
е изграждането на ясно разбиране от страна на 
администрацията, че достъпът до обществена 
информация е част от демократичните права на 
гражданите. 

ТОПОГРАФИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ ТОПОГРАФИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Дефицити в по-широката правна рамка и нейното 
приложение

Слабости на правоприлагането 
относно търговията с влияние 

Необходима промяна в действащата 
правна рамка на достъпа до 
обществена информация 

Финансиране на политическата 
дейност: проблеми в приложението 
на нормативната база 

България криминализира както активната, 
така и пасивната търговия с влияние със 
специален текст в Наказателния кодекс (нов 
чл. 304б), изпълнявайки изискванията на чл. 
18 на Конвенцията на ООН срещу корупцията. 
Независимо от това, оскъдната статистика, която 
българските институции поддържат, показва 
неефективно прилагане на тази разпоредба и 
нейното ограничено въздействие като ефективен 
възпиращ способ. За периода 2011-2013 
съдилищата в България са осъдили едва 7 лица 
за търговия с влияние. 

В сферата на политическото финансиране 
и финансирането на предизборни кампании 
в България са налице сериозни дефицити по 
отношение на приложението на законодателството. 
Индексът за прозрачност на финансирането на 
политическите партии и Индексът за прозрачност 
на финансирането на предизборни кампании в 
България, разработени от Асоциация „Прозрачност 
без граници“ и публикувани редовно от 2001 
г. насам, показват, че политическата система 
в България продължава да бъде в състояние 
на криза на легитимността що се отнася до 
прозрачността на политическото финансиране. 
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Независимо от известното положително влияние на 
законодателните промени в България, постигнатата 
степен на прозрачност и отчетност далеч не 
отговаря на високите обществени очаквания за 
почтеност на този процес. 

Предвиждат се ограничения за срок от една година 
след освобождаването от съответната публична 
длъжност, включително при влязъл в сила акт за 
установяване на конфликт на интереси лицето не 
може да заема публична длъжност (освен такава, 
която се заема въз основа на упражнено пряко 
избирателно право). За прилагането на закона от 
2011 г. е създаден специален независим орган – 
Комисия за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси. 

При все това, множество публични скандали 
през последните години поставиха под въпрос 
в каква степен тези инструменти допринасят за 
повишаване на прозрачността и осветляване 
на нерегламентирани зависимости на лицата на 
публична длъжност.

***

Анализът показва, че лобирането в България до 
голяма степен остава не регулирано, а съществена 
част от процесите протичат при закрити врати и 
извън обсега на публичния контрол. Като резултат, 
сред експертите и обществеността липсва общо 
споделено разбиране за това какво представлява 
лобирането и кои са неговите легитимни и приемливи 
форми. Нещо повече, понятието „лобиране” 
често се използва за описание на всяка практика 
или явление, които са останали непрозрачни, 
непублични или са „зад кулисите” на политическия и 
институционален процес в страната.

 

ТОПОГРАФИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Деклариране на имущество и предотвра-
тяване на конфликта на интереси: механи-
зъм, от който все още се очакват резултати

Декларирането на имуществото и 
предотвратяването на конфликта на интереси са 
два специфични инструмента, възприети в България 
чрез самостоятелни закони съответно през 2000 г. 
и 2008 г.

Законът за публичност на имуществото на лица, 
заемащи висши държавни длъжности е приет през 
2000 г. и е изменян ежегодно в периода от 2002 г. до 
2008 година. Последният опит за изменение на закона 
в нарушение на всички нормативни изисквания и 
процедурни правила за обществено консултиране 
през пролетта на 2013 г. предизвика основателно 
обществено недоволство.3 Лицата на висши 
държавни длъжности, включително и Президентът, 
народните представители и съдиите от върховните 
съдилища, както и членовете на ръководните и 
контролните органи на политическите партии, 
които получават държавна субсидия, са длъжни да 
подават декларации за своето имущество и доходи 
при встъпване и напускане на длъжността, както и 
ежегодно за периода на изпълнение на служебните 
функции. 

През 2008 г. е обнародван нов Закон за 
установяване и предотвратяване на конфликт на 
интереси. Той налага изисквания спрямо широк 
кръг от длъжностни лица, които заемат публични 
длъжности, като освен това предвижда ред за 
деклариране на несъвместимост и частни интереси. 
В случай, че за дадено длъжностно лице се установи 
конфликт на интереси в хода на изпълнение 
на служебните му правомощия и задължения 
е предвидена процедура за отстраняване (чл. 
19). Освен това, ако член на колегиален орган е 
декларирал конфликт на интереси, същият не 
участва в съвещателния процес и гласуването. 

3 h t t p : / / w w w . c a p i t a l . b g / p o l i t i k a _ i _ i k o n o m i k a / b u l g a r -
ia/2013/03/10/2019232_opasen_populizum_za_grajdanskoto_obshtestvo/
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ЛОБИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ: ТОПОГРАФИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

Опитът показва, че регулирането на лобизма 
представлява сериозно предизвикателство 
и ангажираните в реформирането му срещат 
съпротива от различни страни. Изследването 
на лобистката дейност в 18 държави-членки на 
Европейския съюз, проведено от международната 
коалиция за противодействие на корупцията 
Transparency International открои множество 
дефицити в регламентацията и практическото 
прилагане на ясни правила за лобистката дейност, 
които да гарантират прозрачност, почтеност и 
равенство на достъпа до процесите на формиране 
на публични политики.4

През последните петнадесет години дебатът за 
изсветляване на неправомерното влияние върху 
публичните политики в България нееднократно е 

ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ 

системен подход или конюнктурни действия

попадал във фокуса на политическия и обществен 
дневен ред. До настоящия момент са разработени 
пет законопроекта за уреждане на лобистката 
дейност, но нито един от тях не отговаря в пълна 
степен на водещите стандарти за прозрачност, 
почтеност и равенство на достъпа, за да се 
превърне в действаща норма. 

Настоящият политически документ поставя 
акцент върху необходимостта да се приложи 
системен подход към възможните решения 
за изсветляване на влиянието върху публичните 
политики в България, включително и чрез 
регламентация на основни аспекти на лобистката 
дейност. Предлаганият модел включва осмислянето 
на 30 конкретни инструмента, групирани в четири 
основни измерения.

4 Пълният текст на международния доклад „Лобирането в Европа: скрито 
влияние, привилегирован достъп“ http://www.transparency.org/news/feature/
europe_a_playground_for_special_interests_amid_lax_lobbying_rules

П
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АЧНОСТ

•	 Регистър на 
лобиската дейност

•	 Досие на процеса на 
вземане на решения

•	 Проактивна 
публичност

•	 Независими органи

•	 Проверки и санкции

•	 Защита на подаващите 
сигнали

•	 Периодична оценка на 
ефективността

•	 Кодекси за поведение 
на лица, заемащи 

публична длъжност 
и лобиращите 

организации

•	 Ограничения след 
напускане на публична 

длъжност

•	 Равнопоставеност на 
участието

•	 Навременен и 
ефективен принос

•	 Състав и прозрачност 
на консултативните 

групи
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„Регламентирането на тази дейност е 
предпоставка за поддържане на по-висока 
активност в обществото по отношение на 
действащото законодателство и търсене на по-
добри законодателни решения от съществуващите. 
Именно в ангажиране на широката общественост 
е силата на демокрацията“

Интервю с представител на бизнес 
асоциация, 24 март 2014 година.

Обхват и дизайн на регулаторната рамка

Ръководни принципи

•	 Лобирането	 е	 легитимна	 дейност	 и	 важна	
част от демократичния процес

•	 Обществеността	 има	 голям	 интерес	 от	
осигуряване на прозрачност и почтеност на 
лобирането, както и от разнообразно участие и 
принос към процеса на вземане на решения

•	 Всяка	 регламентация,	 която	 цели	 да	
гарантира тези цели трябва да бъде пропорционална, 
адекватна на целите и да не възпрепятства правото 
на гражданите да се сдружават, правото на свобода 
на словото и отправяне на петиции

Правната рамка на лобирането трябва ясно 
и еднозначно да дефинира какво е лобиране 
и кой следва да се счита за лобист и обект на 
лобиране за целите на регулацията. 

Определения

A. “Лобиране“ – понятието трябва да обхваща 
всяка пряка и непряка комуникация с лице, заемащо 
публична длъжност, която се осъществява с цел 
оказване на влияние върху процеса на вземане на 
публични решения. 

„Тъмнината ражда чудовища. Лобирането 
е нова практика, но обществото до голяма 
степен е неосведомено за смисъла на 
лобирането – какво е лобиране и какво не е 
лобиране. Какво е обществено приемливо и 
какво не е? Като цяло е много просто – там, 
където няма саморегулация, идва регулацията. 
Ако частният сектор не пристъпи към своето 
саморегулиране, то законодателите ще 
свършат тази работа. Но ако не успеят да 
схванат същността на проблема, резултатът 
може да се окаже незадоволителен“

Интервю с представител на бизнес 
асоциация, 16 април 2014 година.

B. “Лице, заемащо публична длъжност“ 
– включва всяко лице с правомощия за вземане 
на решения (и неговите съветници), което е 
избрано, назначено или наето в законодателната 
или изпълнителната власт на национално, местно 
или наднационално ниво; в рамките на частни 
организации, изпълняващи публични функции и в 
рамките на международни организации, основани 
или работещи на територията на съответната 
държава. Лобирането на магистрати следва да 
бъде изрично забранено и да подлежи на санкции. 

C.  „Процес на вземане на публични 
решения“ – включва създаването и изменянето 
на законодателство или други регулативни мерки; 
разработването, промяната и осъществяването на 
публични политики и програми, сключването на 
договори или грантове и всяко друго решение за 
разходване на публични средства. 

Изключения

D. Взаимодействие с гражданите – 
взаимодействието на отделните граждани с лицата, 
заемащи публична длъжност по отношение на техни 
лични въпроси не може да се разглежда като лобиране, 
освен ако не касае лични икономически интереси от 
значителен мащаб или важност, които потенциално 

ОСНОВНИ СТАНДАРТИ
за изсветляване на влиянието

  върху публичните политики в България 
……………….………
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могат да влязат в противоречие с обществения 
интерес. В такъв случай е необходима внимателна 
преценка на потенциалната полза и ефективност 
от регулацията, както и внимателна преценка на 
съществуващите конституционни гаранции и защита. 

E. Категории служители, дипломати, 
политически партии – ако се счита за необходимо, 
регулацията може да не се отнася за служители, 
изпълняващи технически функции, дипломати 
и политически партии (доколкото те изпълняват 
квази-публична роля). 

Местен контекст 

F. Местен контекст – доколкото не 
противоречи на водещите принципи, регламентацията 
нa лобистката дейност трябва да отразява 
особеностите на местния контекст, степента на 
неформално и професионално лобиране; естеството 
на обществените тревоги, които стоят в основата на 
идеята за правна регулация. 

G. Общата регулаторна рамка – дизайнът 
на правната рамка на лобирането изисква цялостен 
преглед, отразяване и евентуално изменение на 
общата регулаторна рамка. В противен случай 
опитът за правно уреждане на лобистката дейност 
може да се окаже неуспешен. Това се отнася преди 
всичко за законите и политиките относно:

(a) Търговията с влияние, подкупа и друго 
корупционно поведение

(b) Политическо финансиране (ограничения и 
публичност)

(c) Обществени поръчки и държавна помощ5  
(законосъобразност и механизми за надзор)

(d) Медийно законодателство (независимост и 
реклама/спонсорство)

(e) Трудово законодателство (колективно 
договаряне)

(f) Защита на сигнализиращите лица

(g) Законодателни процедури (включително 
създаване на законодателство при спешни и 
извънредни обстоятелства)

(h) Съдебен и административен надзор

(i) Право на свобода на словото, право на 
сдружаване и право на петиции.

Взаимодействието между лобисти и лица, 
заемащи публична длъжност, следва да бъде 
прозрачно, да увеличава публичността на 
процеса на работа на публичните институции, 
да допринася за участието на заинтересованите 
страни и да насърчава общественото доверие и 
публичния контрол. 

Регистър на лобистите

1. Лобист – включва всяко физическо или 
юридическо лице, което се занимава с лобистка 
дейност, било в частен, публичен или колективен 
интерес, срещу възнаграждение или безвъзмездно. 

2. Задължителен регистър – нормативната 
рамка следва да предвижда създаването на 
задължителен регистър на лобистите, в който 
всички лобисти, и всички организации, които 
лобират било чрез лобисти на щат или други 
лобисти, следва да се вписват, за да осъществяват 
своята лобистка дейност, и в който всички подобни 
дейности следва да се отчитат периодично, наред с 
всякаква съпровождаща информация. 

3. Навременна регистрация и отчитане – 
първоначалната регистрация на лобистите трябва 
да бъде своевременна, за предпочитане преди 
началото на лобистката дейност, а подаваната 
към регистъра информация да се осъвременява 
в кратки срокове след възникване на промяна в 
обстоятелствата. Честотата на отчитане на дейност 
трябва да бъде определена с цел да позволява 
адекватен анализ и намеса от страна на други 
участници (най-малко тримесечно, за предпочитане 
в реално време). 

4. Декларирана информация – регистърът 
следва да включва информация за: 

(a) Идентичност на лобиста

(b) Предмет на лобистка дейност и търсен 
ефект

(c) Крайният облагодетелстван от лобистката 
дейност (ако е приложимо)

(d) Институция или лице, заемащо публична 
длъжност, пред което се лобира

(e) Вид и честота на лобистката дейност

ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ

Прозрачност

5 Включително например заеми, субсидии, данъчни кредити, 
грантове и др.
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(f) Придружаваща документация, 
предоставена на лицата, заемащи публична 
длъжност

(g) Разходи за лобистката дейност, 
включително разходи в натура (калкулирани 
според предварително определени критерии) и 
източници на средствата

(h) Направени политически дарения, 
включително в натура

(i) Предишни заемани публични длъжности

(j) Получено публично финансиране

5. Достъпност, публичност и сравнимост 
на информацията – информацията следва 
да бъде достъпна онлайн, в рамките на един 
единствен уебсайт, безплатна, организирана и 
с възможност за изтегляне в машинно четим 
формат под формата на отворени данни. 
Доколкото е възможно, тази информация следва 
да се придържа към съществуващите стандарти 
по отношение на данните. На всеки регистриран 
лобист или организация следва да бъде даден 
индивидуален идентификационен код. Силно се 
препоръчва свързване на тази информация с 
други съществуващи бази данни, включително 
такива, произтичащи от проактивно публикуване на 
информация от страна на публичните власти. 

6. Минимум административна тежест 
– системата трябва да позволява лесно 
регистриране и отчитане и да се стреми да 
минимизира административната тежест, свързана 
с тези изисквания. За постигане на точен баланс 
между взаимните задължения за прозрачност на 
лобирането, следва да се отчита необходимостта 
от проактивно публикуване на информация от 
публичните власти, както и правото на гражданите 
да бъдат информирани.

Публичен достъп до информация

7. Проактивно публикуване – публичните 
институции следва проактивно да публикуват 
информация за своите организационни, програмни, 
административни, финансови и бизнес календари, 
резюмета от проведени срещи и други форми 
на взаимодействие с трети страни, както и всяка 
придружаваща документация и подготвителни анализи, 
получени или поръчани в хода на тяхната работа. 
Това задължение следва да се отнася също така и за 
дейността на всяко експертно и консултативно звено, 
свикано в рамките на публичния сектор.

ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ

Важна стъпка към оптималното проактивно 
оповестяване на лобистката дейност е прилагането 
на законодателно досие (legislative footprint). Този 
документ следва да включва детайли относно 
времевата рамка, хората и темите, по които 
е осъществен контакт между даден публичен 
служител и представител на заинтересувана 
страна като бъдат отбелязани всички помощни 
материали, представени от страна на лобистите в 
хода на разработването на законодателство. Този 
инструмент предоставя пълна картина относно 
мобилизираните в процеса на вземане на решения 
интереси и по този начин би подпомогнало 
обществеността, медиите и всеки заинтересован 
да упражни контрол върху законодателната 
дейност. В допълнение, законодателното 
досие ще съдейства да се обърне внимание 
на проблема с непропорционалното влияние 
чрез предоставянето на стимули за политиците 
да търсят балансирано представителство на 
гледни точки в процесите на вземане на решения. 
Законодателното досие в идеалния случай следва 
да бъде един „жив“ документ, който да бъде 
обновяван в реално време, но дори задължението 
да се публикува такъв списък като анекс към 
мотивите за всеки проект на нормативен акт ще 
бъде едно добро начало.

ЗАКОНОДАТЕЛНО ДОСИЕ

8. Досие на процеса на вземане на 
решения – доколкото е възможно, но задължително 
що се отнася до законодателни инициативи или 
инициативи за политики, следва да бъде събрана 
информация за  хода на процеса, общественото 
участие и цялостната работа по съответната 
инициатива, под формата на „досие на процеса на 
вземане на решения“. Досието следва да препраща 
и към информацията от регистъра на лобистите. 

9. Ясна, свободно достъпна, изчерпателна 
– цялата информация следва да бъде публично 
достъпна без заплащане (с изключение на реално 
извършени разходи по предоставянето й) и без 
ограничения за нейната повторна употреба. 
Всяка важна информация или анализ следва да 
бъде представена във форма, която е достъпна и 
разбираема както за гражданите, така и за групите 
по интереси. Всяка ново генерирана информация, 
която се публикува проактивно от страна на 
публичните власти, следва да бъде във формат 
отворени данни.
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ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ

g. Система за деклариране на имущество, 
активи и интереси от страна на лицата, 
заемащи публична длъжност, както и техните 
семейства и бизнес партньори, в зависимост 
от обхвата на правомощията за вземане на 
решения на лицето.

11. Ограничения след заемане на публична 
длъжност – следва да съществуват пропорционални 
периоди на мораториум („преходни периоди“) от 
поне 2 години преди лице, което е заемало публична 
длъжност да може да лобира пред предишната си 
институция или във връзка с изпълняваните от 
него правомощия. Може да се изисква съгласие от 
страна на етична комисия или звено, натоварено с 
тази функция, преди лицето да заеме длъжност при 
новия си работодател.

12. Ограничения преди заемане на 
публична длъжност – лица, на които предстои да 
заемат публична длъжност (с изключение на такива 
на изборна длъжност), но и лица, на които биват 
възлагани консултативни или регулаторни функции 
следва да бъдат обект на процес на проверка за 
интегритет и конфликт на интереси, която може 
да налага и контрол върху определени аспекти на 
дейността им или отстраняването им от съответната 
функции (служебна задача). Пропуски при 
деклариране на информация, която може да има 
отношение към конфликта на интереси следва да 
води до задействане на дисциплинарна процедура. 

„И двете страни трябва да носят 
отговорност за гарантирането на почтеност 
и прозрачност на влиянието върху процеса 
на вземане на решения – и публичните 
институции и съответно частните и 
граждански интереси. Защото под мотото, 
че народният представител представлява 
интересите на народа, или пък, че 
гражданските организации представляват 
мнението на гражданите, нещата могат да 
изглеждат просто като опит да се придаде 
една обществено приемлива маска.

Интервю с народен представител,  
16 април 2014 година.

Почтеност

Както лобистите, така и лицата, заемащи 
публична длъжност следва да подлежат на ясни 
и приложими стандарти на поведение и система 
за управление на конфликта на интереси. 
Изискването за почтено поведение следва да 
бъде поставено спрямо всяка от тези две страни 
във взаимодействието; същевременно лицата, 
заемащи публична длъжност следва да имат 
по-големи отговорности предвид ролята им на 
носители на предоставена власт. 

Лица, заемащи публична длъжност

10. Кодекси на поведение – за всички лица, 
заемащи публична длъжност трябва да действат 
приложими правила, които предписват стандарти 
на поведение, включително по отношение 
взаимодействието им с трети страни. Тези правила 
могат да бъдат специфични за съответната 
институция, но следва задължително да включват:

a. Основни принципи на поведение като 
прозрачност, почтеност, отзивчивост, 
безпристрастност, справедливост, отчетност 
и служба на обществения интерес

b. Задължение за поддържане на коректен и 
подробен отчет на дейността, включително 
срещи с лобисти

c. Изискване за избягване на контакти с 
нерегистрирани лобисти и за деклариране на 
всяко нарушение на правилата за лобиране 
пред висшестоящи и други релевантни органи

d. Изискване за конфиденциалност, 
съобразена с правилата за достъп до 
обществена информация

e. Изчерпателен механизъм за управление на 
всеки реален, потенциален или явен конфликт 
на интереси, включително несъвместимости с 
функцията на лобист

f. Изчерпателно ръководство във връзка с 
предоставени подаръци и гостоприемство, 
включително регистрирането или отказването 
им
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Лобисти

13. Задължителен кодекс на поведение – 
задължително е да съществува кодекс за поведение 
на лобистите, който да бъде разработен в тясно 
сътрудничество с всички заинтересовани страни.

14. Стандарти на поведение – кодексът 
следва да залага ключови стандарти за поведение, 
особено що се отнася до почтеност и избягване на 
неправомерно влияние.

15. Саморегулация – следва да бъдат 
предприети и допълнителни мерки, които да 
насърчат лобистите доброволно да приемат, 
разпространяват и да се отчитат спрямо 
допълнителни етични ангажименти, включително 
чрез колективни действия. Тези ангажименти следва 
да бъдат подкрепени от вътрешни механизми за 
контрол и санкции, и да бъдат интегрирани в по-
широката рамка на стратегията за Корпоративна 
социална отговорност (КСО) на съответните 
организации.

 Участие и достъп

Както групите за натиск, така и 
обществеността като цяло трябва да се радват 
на открит и справедлив достъп до процесите 
на вземане на решения, който гарантира 
разнообразен принос, по-добри политики и в 
крайна сметка, по-представителна демокрация 
с по-високо гражданско доверие. 

Обществено участие във формулирането на 
политики

16. Право на участие – правото на участие 
трябва да бъде общопризнато за всички групи 
и за обществеността като цяло и да включва 
процедурите по изготвяне на нормативни актове 
във всички нива на управление.

17. Обществен консултативен процес – 
правната рамка следва чрез отделен закон или група 
закони да предвижда разнообразни възможности 
за обществено участие във формулирането, 
провеждането и оценката на политики и 
нормативни актове, включително срокове и 
специфични механизми за разпространение на 

ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ

информация за обществени обсъждания, състав 
и правила на участие, инструменти и механизми 
за предоставяне на становища и коментари по 
конкретни политики. 

18. Ограничени и ясни изключения – 
процедурите следва да имат ограничени и добре 
аргументирани изключения, обвързани с преценка/
тест за обществен интерес. 

19. Равни възможности –  публичните власти 
следва да имат задължение да предоставят равни 
възможности за участие на различните групи и на 
обществеността като цяло.

20. Навременен и ефективен принос – 
публичните институции следва да бъдат задължени 
да предоставят достатъчно време за консултиране, 
като оставят достатъчно време за запознаване 
с предварителните материали за дискусия и да 
се стремят да осигуряват ефективно участие на 
подходящ етап от процеса, докато решенията все 
още подлежат на дискусия.

21. Публикуване на резултатите  - 
становищата на участниците в консултативните 
процеси трябва да бъдат публични и властите 
да предоставят информация за това как и кои от 
различните гледни точки са били взети предвид и 
защо.

22. Отказ за предоставяне на правото 
за участие – публичните власти следва да 
предоставят писмена мотивировка на всеки 
отказ да предоставят право на участие, а на 
тези, на които е отказан достъп следва да се 
предостави възможност да обжалват отказа чрез 
своевременна процедура, която да им позволи да 
се включат в консултативния процес, в случай че 
обжалването бъде успешно.

Експертни/Консултативни групи

23. Балансиран състав - необходимо е да 
бъде въведено нормативно изискване публичните 
власти да се стремят да постигат балансиран 
състав на експертните и консултативни органи, така 
че да бъдат представени разнообразни интереси и 
гледни точки.

24. Деклариране на интереси – членовете на 
експертни и консултативни групи следва да бъдат 
задължени предварително да декларират своите 
интереси и обвързаности, относими към предмета 
на работа.
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27. Механизъм за подаване на сигнали и 
жалби – необходимо е да се създаде и ясен и публичен 
механизъм, който да позволява на всеки да подава 
сигнали за нарушения открито, конфиденциално 
или анонимно и да бъде информиран за конкретния 
резултат по случая (съобразно със съответните 
ограничения от гледна точка на конфиденциалност).

28. Защита на лицата, сигнализиращи 
за нередности – всяко лице, което разкрие 
информация за подозирано нарушение на правилата 
в рамките на служебно правоотношение следва да 
бъде защитено от репресивни мерки във връзка с 
подадения сигнал.

29. Санкции – лобистите и лицата, заемащи 
публична длъжност следва да бъдат обект на 
ефективни, пропорционални и възпиращи санкции 
срещу нарушения на правилата за лобистка дейност. 
Тези санкции следва да бъдат с различна строгост и да 
включват наказателни мерки, (временна) заличаване 
на регистрацията и дисциплинарни мерки спрямо 
лицата, заемащи публична длъжност. Самоличността 
на санкционираните лица, както и информация за 
техния работодател може да бъде публикувана. 
Договори в публичния сектор, подписани в разрез с 
правилата, следва да се считат за невалидни (където 
това е приложимо). Личната отговорност на лицето 
следва да се допълва от отговорност на висшестоящия 
ръководител, когато се установи, че той е изразил 
съгласие или е съдействал на нарушението. 

30. Периодичен преглед – регулаторната 
рамка следва да бъде обект на периодичен преглед за 
ефективност и съгласуваност с водещите принципи.

„Аз лично винаги съм бил по-скоро за 
засилване на „управлението на слънчева 
светлина“, отколкото за уреждането на 
лобирането, защото – разбира се правила 
трябва да има – но на първо място трябва да има 
прозрачност и почтеност на целия процес, да 
бъдат ясни механизмите на вземане на решения. 
Лобирането се явява като следваща стъпка. 
Първо трябва да имаш прозрачно пространство, 
в което се появяват играчите, субектите, и след 
това вече да разграфяваш това пространство“.

Интервю с експерт-юрист, представител 
на неправителствена организация, 17 април 
2014 година

Постигането на ефективни регулации 
изисква съчетаването на баланс, който да 
не създаде бюрократична тежест както за 
лобистите, така и за вземащите управленски 
решения. Процесът трябва да стартира с 
изграждане на консенсус между всички 
заинтересувани страни, включително 
бизнес, политици, публични администрации 
и гражданско общество. В много държави за 
реформата е необходима значителна промяна 
в политическата култура. Въпреки посочените 
предизвикателства, адекватният контрол е без 
съмнение определящ елемент за справянето с 
неправомерното влияние в политиката.

Transparency International, „Лобирането 
в Европа: скрито влияние, привилегирован 
достъп“

Надзор, управление и санкциониране

Необходимо е да съществуват адекватни 
механизми за контрол и управление на 
процедурите по регламентация на лобистката 
дейност, както и ефективни санкции в случаите 
на нарушения

25. Управление и проверки – необходима е 
независима институция с адекватни компетенции и 
ресурси или добре координиран механизъм, който да:

1. управлява регистрацията на лобистите

2. разглежда потенциален конфликт на интереси

3. събира и разпространява проактивно 
публикувана информация

4. съблюдава спазването на законовите 
изисквания (включително проактивни проверки 
и одити на отчети)

5. разглежда жалби

6. разследва явни нарушения и нередности

7. консултира и доразвива нормативната рамка 
(когато това е в правомощията й)

26. Предоставяне на препоръки, оценка 
и разяснителни кампании – тази институция 
или механизъм трябва да предоставя и насоки и 
обучения на лобистите и лицата, заемащи публична 
длъжност относно приложението на съответната 
нормативна рамка, анализ на тенденции, обобщение 
на резултати, провеждане на разяснителни кампании 
сред обществеността и сред професионалните 
среди във връзка с развитието на темата и да 
насърчава добри практики в сектора.

ВЪЗМОЖНИТЕ РЕШЕНИЯ


