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НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ
КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА
Понятието Национална система за почтеност (НСП) е разработено от Transparency
Internatiоnal като част от цялостен подход за противодействие на корупцията.
Моделът на Националната система за почтеност включва основните управленски
институции, ангажирани с противодействието на корупцията във всяка държава. Когато
функционират в синхрон с водещите стандарти за прозрачност и отчетност, те
образуват стабилна Национална система за почтеност, която е ефективна в борбата с
корупцията. В основата на подхода за създаване на система за почтеност стои
убеждението, че към всички въпроси, стоящи на дневен ред в областта на управлението
– развитие на капацитета, стремеж към постигане на резултати, участие на
обществеността и стимулиране на националната почтеност – следва да се приложи
интегриран подход.
Всяка система за почтеност се изгражда върху няколко основни институционални
стълба, които са взаимно зависими и в еднаква степен значими за устойчивостта на
„храма на националната система за почтеност”: изпълнителната, законодателната и
съдебната власт, публичният сектор, основните независими контролни агенции,
одитната институция, правоналагащите институции, както и политическите партии,
медиите, гражданското общество и бизнеса – като основни инструменти, действащи на
терена на обществено-политическия и икономическия живот в едно общество.
Националната система за почтеност се основава на цялостен подход за
предотвратяване на корупцията и предполага, че липсата на почтеност във
функционирането дори на една единствена институция би довелa до сериозни
проблеми при противодействие на корупцията в останалите компоненти на системата.

Transparency International защитава тезата, че задълбоченият анализ на
Националната система за почтеност на всяка държава е необходим както за правилното
диагностициране на рисковете от корупция, така и за изработването на ефективни
стратегии за тяхното ограничаване.

5

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ НА БЪЛГАРИЯ
ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ, ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Към края на 90-те години на ХХ век корупцията в България се превръща в
основен политически и социален проблем и до настоящия момент заема водещо място в
програмите
на всички български правителства. Въпреки че превенцията и
противодействието на корупцията са дефинирани като приоритет, изследванията за
България показват устойчиво ниско ниво на обществените възприятия и експертните
оценки: според Индекса за възприятие на корупцията, изготвян ежегодно от
Transparency International, през 2011 година България е с най-нисък резултат от всички
държави-членки на Европейския съюз. Това обрисува една по-скоро негативна
тенденция, което е парадоксално, имайки предвид редица институционални реформи и
антикорупционни инициативи, осъществени вследствие от оказан вътрешен и външен
натиск. Още повече, че в политически аспект последното десетилетие е едно от найуспешните в българската история: страната изживя дълъг период на икономически
растеж (до 2009 година), през 2007 година стана член на Европейския съюз и засега
понася ефектите на икономическата криза по-добре от редица други европейски
държави.
В тази връзка изследването на българската система за почтеност представлява
особен интерес. То повдига сериозния въпрос за ефективността на антикорупционните
мерки в среда на ширеща се толерантност към корупцията и в която правителствата са
принудени да осъществяват реформи и да създават институции за борба с корупцията.
Един от основните проблеми, очертани от изследването, е че съществува
системно разминаване между оценките за правната рамка в областта на
противодействие на корупцията и действителното й практическо изпълнение от страна
на отделните институции. Причините за това разминаване могат да бъдат различни, но
сред тях могат да бъдат откроени две основни. На първо място, правната рамка следва
да бъде допълнена с прилагане на помощни, неформални практики в работата на дадена
институция. Не всичко може да се диктува от закона и в случаи на дискреционни
правомощия, длъжностните лица трябва да извършват добра преценка и да се стремят
към най-добрия резултат от гледна точка на обществения интерес. За съжаление в
България случаят е невинаги такъв. Например Висшият съдебен съвет (ВСС) –
основният орган, отговорен за кадровата политика в съдебната система, се радва (в
сравнителен план) на много високо ниво на институционална автономия, предоставена
му по закон. Въпреки това, в своята практика той е замесен в поредица от скандали,
които предполагат намеса на външни влияния върху неговите решения. С оглед
разрешаването на тези проблеми, институционалните реформи могат да се окажат
недостатъчни: необходима е най-вече силна професионална етика, която да помага на
длъжностните лица да се възползват в максимална степен от специфичните
възможности, предоставени им от закона.
На второ място, някои институции се лансират в общественото пространство като
антикорупционни, докато всъщност техните основни функции са дефинирани извън
тази сфера. Такъв е случаят с агенцията за сигурност ДАНС, която беше създадена през
2008 година с основна цел да противодейства на корупцията сред длъжностни лица от
високите етажи на властта и тежката организирана престъпност. Постепенно този образ
беше променен и понастоящем тя е служба за сигурност, занимаваща се на първо място
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с контраразузнаване. Така въпреки значителните ресурси, с които разполага, нейният
специфичен принос в борбата с корупцията е ограничен (това е и отчасти причината за
разминаването между оценките за правната рамка и практиката).
Този пример показва, че правителствата са под значителен обществен натиск да
търсят решения на проблема посредством институционални инициативи. Като цяло,
корупцията е тема, ползвана от опозицията: за да се противопоставят на критиката на
опозицията, много често управляващите отговарят чрез институционални
антикорупционни реформи, което може да доведе до увеличение на броя на
институциите с припокриваща се юрисдикция, чиято координация се превръща в
проблем.
И накрая, българският казус очертава още един парадокс при прилагането на
антикорупционни инициативи: продължаващите реформи в тази сфера не възвръщат
общественото доверие в институциите. Този факт предполага, че обществеността
формира своето мнение най-вече въз основа на цялостната работа на институциите.
Още повече, че в българското обществено пространство корупцията се е превърнала в
един обобщаващ термин, включващ в себе си широк кръг от проблеми: от конкретни
незаконни сделки с взаимна облага до общи проблеми на институционална
неефективност, липса на добро управление и дори социална несправедливост. В такава
среда институциите са изправени пред много високи обществени очаквания, които
често надхвърлят реалните им компетенции. Несъответствието между ролята на
институциите и обществените очаквания може отчасти да обясни ниското обществено
доверие в ключови антикорупционни дейности, което е специфична особеност на
българския случай.
Изследванията за това проучване са проведени в рамките на стандартизирана
методология, предложена от Transparency International. В изготвянето на оценката са
използвани публично достъпни източници, както и на редица детайлни интервюта с
експерти в областта (най-малко по двама експерти за стълб). Данните са консултирани
с представители на различни институции в рамките на две публични дискусии и
писмено получихме обратна информация от някои от тях. В допълнение към докладите
за всички стълбове, социологическа агенция извърши проучване относно обществената
толерантност спрямо корупцията.
Настоящото изследване съдържа тринадесет раздела, обхващащи най-важните
институционални стълбове на националната система за почтеност. Те включват
основните институции на властта (законодателна, изпълнителна, съдебна), политически
партии, изборна администрация, държавните правоохранителни и контролни органи
(полиция, прокуратура и разследващи служби, антикорупционни служби, Сметната
палата), омбудсмана, организациите на гражданското общество, медиите и частния
сектор. Широкият обхват на изследването предоставя възможност за сравнителни
анализи между различните сектори. Тъй като е проведено в повечето европейски
държави на базата на една и съща методология, то предоставя определена възможност
за сравнителен анализ и между различните страни.
За всеки един от секторите изследователите с търсили отговори на специфични
въпроси в три различни категории: капацитет, управление и роля. Показателите в
раздел капацитет целят да установят доколко дадена институция разполага с
достатъчно ресурси и дали е гарантирана нейната автономия спрямо други власти и
актьори. По същество тези индикатори отразяват до каква степен институцията може да
бъде независим орган, водещ ефективни политики. Втората група от индикатори –
управление – отразява качеството на управление на дадена институция по отношение на
прозрачност на решенията, почтеност на служителите и отчетност на действията. По
този начин, втората група от индикатори позволява да бъде установено не само доколко
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дадена институция има капацитет за изпълнение на определени функции, но и дали ги
изпълнява по прозрачен и отговорен начин. И накрая, последната група от индикатори,
свързани с тяхната роля – са насочени към крайния резултат от действията на
институциите във връзка с борбата срещу корупцията. В тази група специфичните
индикатори се различават в зависимост от профила и функциите на институционалните
сектори: правоналагащите органи се оценяват на база успешно приключили
антикорупционни случаи, които са провели и общественото доверие, което генерират;
съдилищата се оценяват на база сходни индикатори, но се вземат предвид също и
контролните функции, които упражняват по отношение на правителството и
администрацията и т.н.
Показателите обикновено са разделени в две групи: законодателство и практика.
Идеята зад това разделение е да се установи разликата между законодателната рамка и
действителната ситуация в специфична сфера. Тривиален факт от социологическите и
правни изследвания е, че практиката никога не съответства напълно на съществуващите
нормативни рамки. Както вече споменахме, обаче, нашето проучване очертава
значително разминаване между нормативните ангажименти и реалностите.
Всеки индикатор позволява на изследователя да постави една от следните оценки
в цифрово изражение: 0, 25, 50, 75 или 100. Всяка от тези позиции кореспондира със
специфично ниво на институционално развитие и изпълнение в определен стълб:
колкото по-висок е резултатът, толкова по-добра е ситуацията. От изследователя се
изисква да проучи конкретни въпроси (изброени в изработени от Transparency
International детайлни въпросници), като например съществуват ли правила за конфликт
на интереси, доколко се прилагат и т.н. Изследователят трябва също да обоснове и
допълни цялостната си оценка с кратко описание, включващо референции към
конкретни факти, мнения на експерти от тази област и резултати от други проучвания.
Резултатите са рецензирани на различни нива и отразяват обратната връзка, която е
получена по темата. Отговорност за тях носи изследователският екип, осъществил
настоящото проучване.
Една от трудностите в оценяването при изследването е, че при случай на
институционална пролиферация, сборният резултат за дадена сфера (особено в
публичния сектор, правоприлагането и съдебната система) не дава изцяло справедлива
оценка на действията на отделните институции. Всеки стълб се състои от определен на
брой важни институции, чийто капацитет, методи на управление и цялостно
представяне могат да се различават. Въпреки това, за целите на международното
изследване сме съставили композитен резултат за всеки стълб като цяло, докато в
описателната част сме се опитали да очертаем съществените различия между
институциите. В България Прокуратурата е част от съдебната власт, което означава че
нейната дейност трябва да се разглежда в два стълба – този на правосъдната система и
този на правоприлагащата (доколкото тя отговоря за разследванията).
Трябва да се отбележи, че оценяването на стълбовете не трябва да се приема като
математическо измерване на цялостното им представяне. Това, което интересува
изследователския екип, е приносът на конкретен стълб към почтеността в обществения
живот, а не цялостната му ефективност и полезност. Освен това, методологията
позволява да бъдат установени преди всичко общите тенденции: чрез сравнение между
различните сектори в България, от една страна, и сравнение между страната като цяло и
останалите държави-членки на Европейския съюз – от друга. В този смисъл
използваните инструменти целят да дадат една по-обща картина на определен сектор, а
не детайлна и изчерпателна оценка на проблемите в него. В тази връзка формулираните
препоръки понякога могат да сочат към общата насока, която трябва да се следва, без
да предлагат конкретни решения.
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И накрая, едно основно допускане на настоящото изследване е, че доброто
управление се нуждае всички сектори – от законодателната власт до частния сектор –
да бъдат в добра форма, с цел да поддържат „храма” на обществената почтеност силен
и способен да генерира обществено доверие. Мъдростта на този постулат трудно може
да се оспори, макар че може да се допусне възможността за някои компромиси между
стълбовете. Така например, не е напълно ясно доколко отделни, специализирани
антикорупционни агенции са необходими или пък незаменими за целите на
обществената почтеност: ако стандартните правоналагащи и съдебни институции
изпълняват своите функции добре, въвеждане на нови стълбове за почтеност в крайна
сметка може да се окаже ненужно. Все пак някои недостатъци трудно могат да бъдат
компенсирани с акцентиране в други области: например ако гражданското общество е
инертно, медиите се примиряват с проблемите, ако бизнесът е корумпиран, независимо
колко добре се справят институциите, цялостната степен на почтеност на определено
управление не може да бъде задоволителна
ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ
Изследването показва, че всички стълбове на „храма” на почтеността в България
все още стоят, макар че общият им резултат е към средата на таблицата, представяща
резултатите от класацията (50). Като оставим настрана методологическото
предубеждение към средните резултати в цялостния дизайн на проучването,
резултатите около 50 добре отразяват общото възприятие на граждани и анализатори за
държавните антикорупционни дейности и механизми за почтеност в България:
направено е много, но все още съществуват сериозни недостатъци и проблеми за
решаване.
Интересно е да се отбележи, че институционалните стълбове в изследването
(представени в табличен и графичен формат по-долу) могат да бъдат разделени в
четири различни групи. Институциите с най-висок резултат са Националната сметна
палата и Омбудсмана – и двете с резултат от около 60. Следва голяма група от
институции и сектори, включваща изпълнителна власт, публичен сектор, съдебна власт
и организации на гражданското общество, които са с резултат малко над 50. Третата
група се състои от политически партии, правоналагащи органи и медии, като всички са
с резултат малко над 45. И накрая, в групата на изоставащите са позиционирани
изборната администрация, антикорупционната агенция и бизнеса с резултат близо до
40.
От така изложените констатации е видно, че разликите между втора, трета и
четвърта група не са толкова ярко изразени, така че да предполагат много сериозни
различия в анализа и третирането им. И за трите групи трябва да се отбележи, че са
необходими повече усилия за укрепване на приноса им към почтеността на публичните
институции. Ниските резултати на антикорупционната агенция в българския случай се
дължат до голяма степен на факта, че в тази категория е анализирана Държавна агенция
за национална сигурност (ДАНС), която не функционира като типична
антикорупционна агенция, а по-скоро като служба за сигурност. Особено показателна е
обаче ниската оценка за бизнес сектора: очевидно антикорупционният устрем е оставен
изцяло в сферата на действие на държавните структури, докато бизнесът е или някак
инертен, или не желае да въвежда политики за почтеност в своята дейност. На този фон
наличието на относително разнообразни организации на гражданското общество в
областта на антикорупционните политики е положителен знак.
През последното десетилетие много държавни средства са инвестирани в
укрепването на почтеността на публичните институции. Това е видно и от високите
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резултати в колонката за капацитет в таблицата по-долу. В този контекст основното
посланието е, че са осигурени ресурси и достатъчно институционален капацитет за
постигането на много по-високи резултати. Въпреки това, инвестирането на публични
средства не кореспондира с оценките за почтеност и с реалните антикорупционни
резултати, което е отразено предимно от индикаторите „Роля“ в последната колонка на
таблицата. В основните държавни институции се наблюдават особено поразителни
разминавания на тези показатели, като например: законодателна власт (капацитет 75:
роля 25), съдебна власт (68,75:37,5), изпълнителна власт (66,66:37,5) и правоналагащи
институции (58,33:25). Дори лидерът в изследването – Сметната палата на Република
България – има сходен проблем: тя е много по-добре позиционирана по отношение на
ресурсите, отколкото по отношение на ролята, която има. Това несъответствие води до
извод, че в усилията си към постигане на интегритет, публичните институции не са
достатъчно ефективни при разходването на своите ресурси. За съжаление, може да се
каже, че съществува известно пилеене на средства в това отношение. Подобно
несъответствие е типично и за бизнес сектора, макар че тук ресурсите са частни:
секторът разполага с големи ресурси и капацитет, които обаче очевидно не се разходват
в полза на почтеността.
По отношение на разходване на средства, омбудсманът и секторът на
гражданското общество са позиционирани по-добре: ресурсите, с които разполагат,
като цяло кореспондират по-добре на тяхната роля като основни стълбове на
обществената почтеност.
По показателите „прозрачност” и „отчетност” управлението на основните
държавни институции се е подобрило значително: оценките в това отношение са повисоки от общите резултати на повечето стълбове. Най-ярко изключение от тази
тенденция правят съдебната система и изборната администрация: проблемите около
работата на Висшия съдебен съвет, неговия персонал и дисциплинарни практики имат
най-значим принос за съдебната власт в това отношение, докато при изборната
администрация те се дължат от една страна на институционалното й устройство, а от
друга на новия избирателен закон.
Накрая, ниската оценка на правоналагащите институции (най-вече прокуратура и
съд) относно тяхната роля при противодействие на корупцията кореспондира на общата
оценка на експертите и на обществото, че ефективността на тези органи, както и
координацията помежду им, не са задоволителни. В този смисъл не е изненада, че не те
са в състояние да генерират обществено доверие и често понасят основните критики от
страна на европейските партньори.
Таблица: Общи оценки на основните стълбове на Националната система за
почтеност на България – 2011 г. (в низходящ ред)
СТЪЛБ

1. Сметна палата
2. Омбудсман
3. Изпълнителна
власт
4. Публичен сектор
5. Съдебна система
6. Гражданско
общество
7. Законодателна

ОБЩА
ОЦЕНКА

КАПАЦИТЕТ

УПРАВЛЕНИЕ

61,11
58,33
52,77

75
58,33
66,66

75
66,66
54,16

33,33
50
37,50

52,77
52,08
52,08

50
68,75
56,25

66,66
50
50

41,66
37,50
50

51,38

75

54,16

25
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РОЛЯ

власт
8. Политически
партии
9. Правоналагащи
институции
10. Медии
11. Изборна
администрация
12.
Антикорупционна
агенция
13. Бизнес

47,91

56,25

50

37,50

45,83

58,33

54,16

25

45,83
43,05

62,50
50

33,33
41,66

41,66
37,50

40,41

43,75

40

37,50

40,28

62,50

33,33

25

ГРАФИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ

Според Transparency International, Националната система за почтеност би могла да се
разглежда като античен храм, поддържан от основни стълбове и основаващ се на фундаменти с
политически, социо-икономически и културен характер. Всяка система за почтеност се изгражда върху
няколко основни институционални стълба, които са взаимно зависими и в еднаква степен значими за
устойчивостта на „храма”: изпълнителна, законодателна и съдебна власт, публичен сектор, основни
независими контролни агенции, одитна институция, правоналагащи институции, както и политически
партии, медии, гражданско общество и бизнес – като основни социални инструменти, действащи на
управленската арена.
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СПЕЦИФИЧНИ СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ
Парламентът по дефиниция е институция с висока степен на прозрачност.
Въпреки това, в работата му съществуват очевидни недостатъци главно в две
направления: на първо място, той не успява да прокара етичен кодекс за народните
представители и закон за лобизма; на второ място, експертният капацитет на
законодателния орган е по-скоро ограничен, което го възпрепятства от ролята да бъде
ефективен коректив или инструмент за оценка и усъвършенстване на законодателните
инициативи на правителството. Следователно, независимо от последователните
подобрения в правната рамка и практики, които гарантират независимост, прозрачност
и отчетност на законодателната власт, ролята на българския парламент в насърчаването
и осигуряването на почтеност е все още ограничена.
Министерският съвет и държавните агенции, съставляващи българската
изпълнителна власт, предприеха голяма административна реформа, съпътствана от
значими бюджетни съкращения като част от кризисните мерки на правителството през
2010 и 2011 година. Рационализирането на ролята и влиянието на „политическите
кабинети“ на министрите и на министър-председателя е една положителна тенденция,
която следва да бъде отбелязана. Положителна е също тенденцията за повишаване на
прозрачността в процеса на вземане на решения. В тази връзка са необходими още
подобрения с цел изпълнение на най-високите стандарти. Въведени са и редица
правила в областта на конфликта на интереси и декларирането на имуществото на
министрите. Въпреки това редица медийни разкрития показват, че конфликтът на
интереси и преходът между заеманата публична длъжност и частния бизнес от страна
на високопоставени длъжностни лица и членове на кабинета уронват почтеността на
изпълнителната власт. Откакто мерките срещу икономическата криза и реформите в
ключови сектори доминират дневния ред на правителството, антикорупционното
законодателство и мерки са загубили своята актуалност.
Съдебната власт е един от секторите с най-ниско обществено доверие в
България. От правна гледна точка съдебната система (в която освен съдии, работят
прокурори и следователи) се радва на много високо ниво на независимост и автономия,
осигурена от начина за конструиране на Висшия съдебен съвет, мандата на съдиите и
прокурорите и относителната й бюджетна независимост. Въпреки това, практиката се
разминава с изискванията на нормативната рамка на системата и, както вече бе
отбелязано, са установени редица скандали, разкриващи външни въздействия върху
вземането на решения от магистратите, най-сериозен от които е скандалът с
назначенията на ръководни магистратски длъжности. По отношение на ресурсите
системата е добре осигурена, тъй като предоставянето на достатъчен бюджет е
приоритет за няколко поредни правителства. След въвеждането на етичен кодекс и
механизми за деклариране на имущество следва да бъдат отчетени подобрения в
областта на прозрачността и личната почтеност на магистратите. Освен това, са
създавани различни комисии и органи, отговорни за оценяване на личното представяне
и почтеност на магистратите. Най-голямата слабост на системата е постигането на
действителни резултати от противодействието на корупцията. Въпреки че крайните
резултати в тази област са трудни за установяване, на практика има консенсус между
външни и вътрешни наблюдатели, че като цяло все още те не са задоволителни.
Съставното оценяване на правоохранителните органи е трудно поради факта, че в
българския случай те са част от две конституционно независими власти – от една
страна е прокуратурата (която според Конституцията е част от съдебната система), а от
друга са органите на Министерство на вътрешните работи (които са част от
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изпълнителната власт). Подобренията в тази област се изразяват в приемането на
правила за деклариране на приходи и правила срещу конфликт на интереси. Ресурсите
на системата са повече или по-малко задоволителни, въпреки че има дискусия по тази
тема. Като цяло, бюджетите на прокуратурата и МВР са приоритет за правителствата и
щатът на тези институции е обширен. Основна слабост на тази сфера остават
резултатите от антикорупционните действия, които получават ниски оценки. Освен
това са установени слабости в прилагането на определени закони или на най-малкото
спорни интерпретации на стандартите за конфликт на интереси, какъвто преди няколко
месеца бе случаят с частните дарения за МВР.
Сметната палата на република България, която е най-високо оцененият стълб в
настоящия доклад, е институция за независим външен одит на публичните финанси в
страната. Законът за Сметната палата определя броя и обхвата на публичните
институции, които следва да бъдат одитирани от нея. Понастоящем те включват освен
бюджетни органи, така и компании с държавно или общинско участие, както и
политическите партии. Въпреки че Сметната палата се представя сравнително добре, тя
все още се въздържа от активна роля във финансовия контрол, като изразява принципна
опозиция срещу това да бъде упълномощена да санкционира констатираните
нарушения. Прегледът на докладите й показва, че те са по-скоро фокусирани върху
законността и спазването на счетоводните стандарти, отколкото върху
целесъобразността на финансовото управление. Многобройни медийни публикации
сочат, че Сметната палата активно открива нарушения, но освен сезирането на
компетентните санкционни органи, тя не предприема по-нататъшни действия. С оглед
на масовото нежелание на българската администрация да налага санкции и тенденцията
да прехвърля отговорност към съдебната система този проблем продължава да стои във
фокуса на експертните критики.
Институцията на Омбудсмана е сравнително нова за България. Неговата дейност е
добре регулирана от Конституцията и законите. Работата на омбудсмана е осигурена
чрез стабилни, но относително ограничени финансови ресурси. Законът предвижда
достатъчно независимост за неговия статут, но при неговия избор не са дефинирани
критерии за професионализъм. Кандидатите се избират на базата на политическа
номинация от парламентарните партии; изборът се провежда с обикновено мнозинство,
с което номинацията на кандидата на управляващото мнозинство обикновено печели.
Законът изисква от омбудсмана да представя ежегоден доклад пред парламента: има
изисквания за периода на представяне и вида на информацията, която трябва да
съдържа. Законът, обаче, не предвижда санкции за омбудсмана при неспазване на
изискванията за отчетност. Наличната публична информация представя доказателства
за опитите на омбудсмана да действа независимо от всякакви външни влияния.
Въпреки многото структури, специализирани в противодействие на корупцията, в
България няма автентична антикорупционна агенция, която може да се впише в
рамките на концепцията на настоящото изследване. Сред многото отдели, дирекции и
комисии на национално и местно ниво, Държавна агенция “Национална сигурност”
(ДАНС) заслужава самостоятелно внимание. Това е институция с установени
характеристики, като при нейното създаване част от компетенциите й са дефинирани
именно в сферата на противодействие на политическа корупция и корупцията по
високите етажи на властта. При основните аргументи за създаването й през 2008
година бяха необходимостта от по-ефективна борба с корупцията и организираната
престъпност. И все пак, както вече бе отбелязано, ДАНС постепенно пренасочи
дейността си в областта на сигурността и контраразузнаването, като някои експерти
дори са склонни да лимитират дейността й само до контраразузнаване. Създадена като
агенция за сигурност от ДАНС не се очаква да бъде независима или напълно прозрачна.
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Също така тя няма разследващи правомощия. С изключение на оценката на ресурсите,
другите оценки са доста ниски, което се дължи основно на секретния характер на
институцията. Трябва да се подчертае обаче, че оценката в това изследване отчита
ролята й единствено като антикорупционна агенция. Това не е оценка за работата на
ДАНС като служба за контраразузнаване.
Въпреки че като цяло финансирането на публичната администрация е адекватно,
няма прозрачност във финансите, предназначени за поддържането на нейната дейност.
Общинските власти са силно зависими от волята на политиците на централно ниво по
отношение на разпределянето на ресурси за изпълнение на техните задължения.
Издръжката на местната администрация се делегира от правителството, като фондовете
за тази дейност се определят на централно ниво. Българското законодателство
предвижда достатъчно разпоредби, които осигуряват независимост на администрацията
от неправомерни политически и икономически действия. Приети са Закон за
публичност на имуществото на висши държавни служители, Закон за достъп до
обществената информация и Закон за защита на класифицираната информация.
Въпреки това, липсва нормативна рамка, която да осигури публичност и прозрачност
на публичната собственост и има пропуски в законодателството, свързано с контрола и
санкционирането при неизпълнение на изискванията за оповестяването на публична
информация. Нивото на прозрачност в работата на публичната администрация в
България нараства през последните години. Законодателството включва правила за
почтеност в работата на служителите и институциите, които до голяма степен са в
съответствие на международните стандарти и хармонизирани с европейските
законодателни норми. Въпреки многото правни норми, обаче, ефективността в
откриването и санкционирането на корупционни практики в публичната
администрация не е на очакваното ниво. Съществува консенсус между експертната
общност, че областта на обществените поръчки остава особено уязвима за
разпространение на корупционни практики.
След критичните парламентарни избори през 2001 година партийната система в
България се трансформира от двупартийна в мултипартийна система със значителна
фрагментация на вота, нисък праг за парламентарно представителство на
новосъздадени партии и лесно сменяема партийна принадлежност. От една страна,
самият факт, че новосъздадени партии са способни да спечелят избори и да сформират
правителство (както се случи през 2001 и 2009 година) квалифицира политическата
среда като достатъчно плуралистична и приобщаваща. От друга страна, моделът на
често и рязко променящи се мнозинства е по-малко благоприятен за появата на
стабилни механизми за отчетност и почтеност. Антикорупционният тон на
възходящите партийни елити често губи инерция със спечелването на мандат и
постепенно се заменя от антикорупционната реторика на някоя чисто нова партия. След
множество промени на Закона за партиите, понастоящем те са щедро финансирани от
държавата и подлежат на контрол от Сметната палата. Остава проблемът с липсата на
органи, които да упражняват навременен и фактически контрол за спазването на
изборното законодателство, особено в периода на провеждането на предизборните
кампании. Друг проблем възниква при разпределянето на държавната субсидия, като в
тази насока е препоръчително да се предприемат адекватни мерки за осигуряване на
повече прозрачност в тази насока.
В новия Изборен кодекс, разработен от парламента през 2010 година (в сила от 28
януари 2011 година), залегна създаването на постоянно действаща Централна
избирателна комисия (ЦИК) с петгодишен мандат. През последното десетилетие
качеството на администриране на изборния процес в България като цяло се е влошило.
Законодателството не бе кохерентно и последователно, и като цяло – фрагментирано.
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Поради липсата на постоянно действаща ЦИК администрацията не бе способна да
надгражда предишен опит и често действаше като администрация на управляващата
партия. Ще бъде пресилено да обвиняваме единствено ЦИК за влошените стандарти
при администриране на избори. Този спад се дължи по-скоро на комбинация от
преднамерена стратегия от страна на управляващите мнозинства през последното
десетилетие да въвеждат чисто нови и гъвкави правни разпоредби в изборното
законодателство и от последващата невъзможност на съответната изборна
администрация да изясни разпоредбите и прилагането им в т. нар. „сивите зони“. Като
най-важни проблеми се откроиха: липса на контрол над гласуването извън страната;
регистрация на партии/коалиции, издаването на разрешения за гласуване на друго
място и нарастващият брой сведения/доказателства за купуване на гласове,
респективно неофициалното финансиране на кампаниите. Президентските и местни
избори през 2011 година бяха първите избори, проведени в съответствие с новото
изборно законодателство – твърде рано е да се правят цялостни заключения за
ефективността му, но посочените по-горе проблеми все още са налице. Новите
регулации и повишените защитни механизми направиха процедурата тромава и
затрудниха администрирането на изборния процес. Това доведе до закъснения при
публикуването на официалните резултати, многобройни обвинения в некомпетентност
и съдебни дела за касиране на изборните резултати.
Въпреки че правната рамка е относително адекватна и подкрепя развитието на
различен тип медии, по отношение на електронните медии специализираното
законодателство е остаряло и хаотично поради множеството специални законодателни
изменения. Тъй като по-голямата част от играчите на медийния пазар не спазват
стриктно законодателството, значителна част от проблемите в сектора произхождат
именно от неговото неефективно прилагане. Основен недостатък на законовата
регулация на печатните медии, доколкото такава съществува изобщо, е липсата на ясни
правила за прозрачност на собствеността на медийните групи. Няма специфично
регулиране и по отношение на вертикалната и хоризонтална медийна концентрация:
прилага се общото антимонополно законодателство, без да се взема предвид
спецификата на медийния сектор и се пренебрегва опасността, че прекомерната
концентрация в тази област може да доведе до намаляване на плурализма и
независимостта на медиите.
Работата на главния регулаторен орган в сектора – Съвета за електронни медии
(СЕМ) – често е критикувана заради политическата зависимост на неговите членове,
които са политически назначени. Друг източник на зависимост за СЕМ е
субсидирането, което е преобладаващо държавно (чрез държавна субсидия). Отдавна
установената практика на предсрочно прекратяване на мандата на Съвета продължава
да съществува, което още повече подхранва опасенията за политическата му
зависимост. Липсата на специално образование и изисквания за квалификация на
журналистите, заедно с техния относително голям брой, води до понижено качество на
журналистическата продукция и увеличава тяхната зависимост поради лесната им
заменяемост. Автоцензурата продължава да бъде проблем, като основна причина за
това е икономическата зависимост на засегнатите от кризата медии от държавата и от
мощни икономически групировки. Разследващата журналистика е слаба, като нейният
обхват засяга дребни проблеми, които не представляват заплаха за интересите на
собствениците на медията, нито за техните приятели от политиката и бизнеса.
Секторът на гражданското общество в България активно участва в
антикорупционни дейности: има редица влиятелни организации, които работят в тази
сфера. Независимо от този факт, съществуват редица проблеми, включващи ограничено
финансиране, риск от завземане на сектора от държавни служители и политици,
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недостатъчна прозрачност на финансирането като цяло, оставащи съмнения за
конфликт на интереси, нисък административен капацитет. Гражданските организации,
или поне някои от тях, все още могат да функционират като коректив на
правителството, като източник на нови идеи и инициативи. Въпреки това възникват все
повече въпроси за отчетността и отговорността на неправителствените организации за
дейностите, които спонсорират.
За бизнес сектора в България съществува относително добра рамка от правила и
закони относно почтеността на участниците. Въпреки това, практиката при нейното
прилагане е далеч от желаното и като цяло не стимулира почтеността и
санкционирането на хора, въвлечени в съмнителни дейности. Това е особено вярно за
вътрешните механизми за почтеност на българските компании. В същото време, докато
афишира ангажимент към антикорупционните политики и представя корупцията като
един от основните проблеми, които стоят пред политиците, българският бизнес рядко
излиза извън сферата на реториката и е много пасивен в ангажирането или подкрепата
към усилията на гражданското общество за борба с корупцията.
ОСНОВНИ ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно законодателната власт:
За да подобри своята работа НС може да предприеме следните мерки:
1. Народното събрание следва да засили експертизата си по изработването на
стратегии, като създаде специално аналитично звено, използващо мрежа от
висококвалифицирани експерти.
2. Необходимо е приемането на Закон за лобизма.
3. Необходимо е приемането на етичен кодекс на народните представители.
4. Народното събрание следва да въведе във вътрешния си правилник разпоредби
за прозрачност, които да обхващат контактите на народните представители с лобисти и
да се публикува по-разширена информация за заседанията на комисиите.
5. Необходимо е представянето на детайлна обосновка на предложенията за
изменения на закони, които вече са предмет на разглеждане в парламента.
6. Бюджетът на Народното събрание следва да бъде обект на външен одит, като
резултатите от извършените одити следва да се публикуват.
7. Народното събрание следва да изработва своя законодателна програма и ясно
да определя набор от приоритети в съгласие със законодателната програма на кабинета,
но при гарантирана автономия от нея, както и да изработва собствени стратегии във
всички приоритетни области включително в противодействието на корупцията.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно изпълнителната власт:
1. Стандартите за предотвратяване на конфликт на интереси за министрите следва
да бъдат преразгледани, като е необходимо да бъде въведено задължение за обявяване
на конфликт на интереси по време на дискусии и в процеса на вземане на решения.
2. Необходимо е създаването на правна рамка за защита на лицата, подаващи
сигнали за корупция. Тя следва да включва защита от уволнение и тормоз, но също така
може да предвижда финансови стимули, ако подаденият сигнал доведе до разкриване и
предотвратяване на широкомащабни загуби на обществени средства.
3. Партийните назначения в администрацията следва да бъдат ограничени:
понастоящем е твърде широк обхватът от позиции (на практика това са всички
позиции), които могат да бъдат заемани в резултат на подобен тип назначения.
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Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно съдебната власт:
1. Номинирането, назначаването, както и дисциплинарните практики на Висшия
съдебен съвет следва да станат по-прозрачни и предсказуеми чрез въвеждането на ясни
показатели и правила, както и чрез създаването на постоянна практика. По този начин
може да гарантира, че в съдебната система се назначават само висококвалифицирани
магистрати с висок личен морал.
2. Висшият съдебен съвет и Инспекторатът към него следва да изработят ясни
стандарти и постоянна практика при назначенията и налагането на дисциплинарни
наказания. Атестирането следва да бъде основано на по-детайлни правила, за да
позволи адекватни оценки за работата на магистратите.
3. Необходимо е да се повиши прозрачността в процеса на номиниране на
кандидатите за работа в съдебната власт и във Висшия съдебен съвет. Следва да се
повиши прозрачността в процеса на обсъждане и изработване на предложенията,
вземането на решенията във ВСС, както и да се мотивират по същество за основните
решения.
4. Ресурсите на системата следва да се управляват по-добре, за да се елиминира
проблемът с прекомерната натовареност на някои съдилища и прокуратури.
5. Необходимо е да се разработи методология за цялостно разследване и
взаимодействие с други институции по сложни финансови, икономически и
корупционни престъпления, свързани с организираната престъпност.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно правоналагащите институции:
1. Необходимо е по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството и развитие на
координацията между институциите, особено между Прокуратурата и Министерство на
вътрешните работи, така че да се увеличи ефективността при разследването на
престъпления, свързани с корупция.
2. Необходима е повече прозрачност в политиката при използването на специални
разузнавателни средства от органите на Министерство на вътрешните работи, както и
при осъществяването на по-ефективен контрол върху този процес.
3. Необходимо е по-ефективно използване на публичните ресурси в
Министерството на вътрешните работи, така че да се елиминират проблемите на
недостатъчното финансиране на конкретни дейности и да се постигне подобряване на
функционирането на структурите на МВР.
4. Окончателно прекратяване на практиките за получаване на дарения за
структурите на МВР и стриктно прилагане на вътрешните правила, въведени през 2011
година.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно публичния сектор:
1. Информацията за финансовите разходи на институциите следва да бъде
публикувана на техните интернет страници.
2. Необходимо е създаване и прилагане на национална методика за оценка на
ефективността на предоставяне на публичните услуги.
3. Националното сдружение на общините би могло да организира ежегодни
проучвания и анализи на публичните разходи на местно ниво и те да бъдат достъпни на
интернет страницата на сдружението.
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4. Необходимо е ускорено провеждане на децентрализация и делегиране на
отговорности и ресурси към по-ниските нива в системата на управление и реформа на
областното ниво на управление.
5. Необходимо е създаване и прилагане на механизъм за прозрачно и
целенасочено идентифициране, развитие и задържане на млади и талантливи хора в
администрацията.
6. Правителството следва да предприеме процедура по подписване и
ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи.
7. Необходимо е разработването на нормативна уредба, гарантираща публичност
и прозрачност при управлението и разпореждането с държавна собственост.
8. Необходимо е да се овласти ясно определен орган, който да отговаря за
приложението на Закона за достъп до обществената информация;
9. Необходима е преоценка на статута на длъжностните лица, отговорни за
откриване на нарушенията и санкционирането по Закона за достъп до обществената
информация, така че те да не са подчинени или зависими от лица, които са обект на
контрол и санкциониране.
10. Необходимо е въвеждане на ефективни механизми за контрол и санкции към
институциите по прилагане на задълженията им за оповестяване на публичната
информация.
11. Необходимо е създаване на методология, стандарти и унификация на
интернет страниците на институциите с оглед улесняване на ползването на
обществената информация от гражданите и съобразно изискванията на ЗДОИ.
12. Необходимо е въвеждане на ефективни институционални механизми за
защита на правата на гражданите за достъп до обществена информация извън
съдебните процедури.
13. Необходимо е активизиране на правителствената политика за включване на
гражданите и обществените организации в борбата с корупцията.
14. Необходимо е въвеждане на задължение за публикуване на договорите по
обществени поръчки.
15. Предварителният контрол в процедурите по обществени поръчки следва да
бъде засилен.
16. Капацитетът на Агенцията за обществени поръчки следва да бъде
допълнително развит.
17. Необходимо е ограничаване на процедурите по договаряне за възлагане на
обществени поръчки.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно политическите партии:
1. Законът за политическите партии следва да бъде изменен така, че да гарантира
прозрачна процедура за разпределение на бюджетната субсидия за политическите
партии. Министерство на финансите следва редовно (на всяко тримесечие) да
предоставя информация относно преведените субсидии за всяка партия, имаща право
на това.
2. Централната избирателна комисия или Министерството на правосъдието
следва да поддържат публично достъпен регистър на партиите/коалициите, участващи
в изборите. В него следва да се вписват партиите, които отговарят на изискванията на
закона.
3. Избирателният кодекс следва да се преразгледа, за да бъдат ефективно
предотвратени административните нарушения, купуването на гласове и контролирания
вот.
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4. Регистрираните за участие в избори партии и кандидати следва да приемат
етични правила относно осъществяването на предизборните си кампании.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно изборната администрация:
1. Необходимо е да бъдат предприети мерки за по-ефективно прилагане на
разпоредбите на новия Изборен кодекс.
2. Необходимо е разработването и прилагането на адекватни и ефективни мерки
срещу купуването на гласове.
3. Необходимо е отстраняването на възможността за прилагане на политически
пристрастен подход при вземането на решения за регистрация на кандидатите в
предизборната надпревара.
4. Необходима е промяна в процедурите за отстраняване на неточности и
коригиране на избирателните списъци.
5. Финансирането на предизборните кампании следва да подлежи на мониторинг
от страна на Централната избирателна комисия и съответните общински избирателни
комисии.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно Сметна палата:
1. Следва да се приемат разпоредби, които да ограничават политическите и други
дейности на председателя и двамата заместник-председатели, с изключение на тези,
предвидени в кодекса за поведение на структурата. Законът трябва да предвижда
имунитет от съдебно преследване за председателя и заместник-председателите в
случаите, когато то произтича от стандартното изпълнение на служебните им
задължения.
2. Законът за Сметната палата следва да предоставя по-конкретни изисквания за
разпространение на резултатите от проверките. Сметната палата трябва да направи поясни процедурите за вземане на решения по ключови въпроси. Следва да се изработи
по-независим механизъм за обжалване.
3. Сметната палата трябва да извършва по-голям брой проверки и да реализира
по-активно своя капацитет за налагане на санкции.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно дейността на Омбудсмана:
1. Необходимо е да се разработи стандартизирана вътрешна процедура за работа
със сигнали и жалби от граждани.
2. Необходимо е да се ангажират нови експерти, които да работят по жалбите на
гражданите, както и да се въведе система за оценка на работата на служителите.
3. Необходимо е да се измени Законът за омбудсмана, така че да се въведат
изисквания за квалифицирано мнозинство за избора на омбудсман и ясни
професионални критерии за номинация на кандидатите.
4. Необходимо е да се измени Законът за омбудсмана, така че да се премахне
политическата номинация на кандидати от парламентарно представени партии;
въвеждане на конкурентен принцип при кандидатстване за позицията на омбудсман.
5. Необходимо е да се създадат правила и водещи критерии за включване на
обществени представители в дейностите на омбудсмана, като същевременно се спазват
изкискванията за конфиденциалност.
6. Администрацията на омбудсмана следва да поддържа електронен регистър на
постъпилите жалби, достъпен на сайта на институцията.
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7. Да се създадат практики за оповестяване на резултатите от работата на
омбудсмана и публичност на парламентарните дебати по темата.
8. Кодексът за поведение на служителите на институцията следва да бъде
публикуван на официалната електронната страница.
9. Статутът на държавни служители може да ограничи възможностите на
служителите за работа по други трудови договори, освен като преподаватели в
университет. Следва да се осигури обучение за етично поведение на служителите и да
се създаде система за проследяване на конфликт на интереси по време на работата по
приемането и обработването на жалбите.
10. Необходимо е да се разработи програма за популяризиране на института на
омбудсмана, както и на дейностите, които осъществява.
11. Необходимо е да се засили сътрудничеството между Омбудсмана и другите
публични институции.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно антикорупционните агенции:
1. Към момента в България няма sensu stricto антикорупционна агенция. Наскоро
правителството стартира нов проект, целящ създаването на Център за превенция и
противодействие на корупцията и организираната престъпност, наречен „БОРКОР“.
БОРКОР следва да развие институционалния си капацитет и да се докаже като
ефективна антикорупционна институция.
2. Компетенциите на ДАНС по отношение на политическата корупция и
корупцията по високите етажи на властта следва да се ограничат до предоставяне на
информация на институции, взимащи съответните решения и правоприлагащите
органи.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно медиите:
1. Необходимо е да се преустанови практиката за преждевременно прекратяване
на мандата на СЕМ от всяко ново правителство.
2. При избирането на членовете на СЕМ следва да се въведе отделна квота за
гражданското общество, а политическите назначения следва да бъдат широко
обсъждани и съгласувани.
3. Финансовата независимост на медиите от държавата трябва да бъде
гарантирана от държавно независим фонд за радио и телевизия.
4. Необходимо е да се подобри качеството на журналистическото образование,
както и да се въведат програми за медийна грамотност в общия курс на средното
образование. Следва да се правят повече образователни програми по темата с
корупцията.
5. Престъпленията срещу журналистите трябва да са ефективно разследвани и
наказвани.
6. Органите за саморегулация в сектора могат да разработят система за оценяване
на качеството на медиите, която да използват за етикиране на медийните продукти и да
осведомят обществеността кои медии произвеждат надеждни, добре проучени и
документирани продукти.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно гражданското общество:
1. Необходимо е да се въведе по-ясно правно разграничение между стопански и
нестопански дейности на структурите на гражданското общество. Понастоящем
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държавната администрация разполага с широк прерогативи при определяне на това в
коя група попада дадена дейност на организацията, което често се използва в неин
ущърб.
2. Организациите с нестопанска цел следва да се ползват с по-значителни
данъчни облекчения отколкото съществуващите към настоящия момент.
3. Следва да се създаде държавен фонд за финансиране на граждански
организации, като финансирането се извършва на конкурентна база, с ясни правила и
механизми за контрол и оценяване.
4. Следва да се приеме Етичен кодекс за сектора, като получаването на държавна
субсидия или данъчни облекчения следва да се извършват на базата на подписано
съгласие за приемане на условията му.
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки относно бизнеса:
1. Бизнес организациите в страната следва да изработят общи етични кодекси и
антикорупционни политики.
2. Необходимо е да се изработят такива кодекси от отделни фирми, особено от
по-големите.
3. Необходимо е да се въведе законово изискване за фирмите, участващи в
обществени поръчки, да имат такива кодекси като предпоставка за участие в
процедурите. Това може да се въведе както на национално, така и на европейско
равнище.
4. Законодателството за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности,
следва да се подобри.
5. Необходими са подобрения относно регулирането на конфликта на интереси.
6. Фирмите следва да бъдат насърчавани да назначават служители, които
отговарят за етичните норми и поведение, и имат съответните правомощия за контрол
при тяхното изпълнение.
7. Фирмите, които са уличени в плащане или получаване на подкупи, или други
неетични практики, следва да бъдат включени в т. нар. „черен списък”, който е
публично достъпен.
8. Бизнес организациите следва да включат в своите курсове за обучение темите
за етиката и почтеността, както и съответните фирмени политики и практики в тази
сфера.
9. Законодателната уредба, свързана с корпоративното управление следва да
направи по-ясна ролята на надзорните съвети.
10. Отговорността на фирмите, замесени в неетични бизнес практики, следва да
бъде повишена.
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ПРОФИЛ НА СТРАНАТА: ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА
СИСТЕМА ЗА ПОЧТЕНОСТ
ПОЛИТИЧЕСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОСНОВИ
Оценяван показател: Степен, в която политическите институции в страната
подкрепят ефективна национална система за почтеност
ОЦЕНКА: 50
Конституцията на България, приета през 1991 година, предвижда система на
парламентарно управление, като контролът и системата от противотежести са
гарантирани от законодателната, изпълнителната и съдебната власти. Гражданите могат
да участват в политическия процес чрез избори, консултации относно
законодателството, граждански сдружения и медиите. Политическата система на
България се радва на значителна стабилност през последните десет години – три
последователни правителства изпълниха целите си мандати без големи политически
сътресения. Страната стана член на НАТО през 2004 година и член на Европейския
съюз през 2007 година. Демокрацията е здраво вкоренена в обществото и въпреки
обществените нагласи на недоволство от прилагането й в България, не съществуват
сериозни алтернативни, недемократични проекти.
Въпреки това, парламентарните избори през 2009 година, както и президентските
и местните избори през октомври 2011 година показаха, че познатите практики за
купуване на гласове все още представляват сериозна заплаха за изборния процес.
Хаосът на първия тур на изборите отчасти бе причинен от новоприетия Изборен
кодекс, влязъл в сила няколко месеца преди изборите. Впоследствие опозицията се
обърна към различни съдилища, включително и Конституционния съд за касиране на
изборите. И все пак докладът на „Фрийдъм хаус“ за 2011 година определя България
като „свободна” страна1.
Работата на медиите е обект на редица критични оценки. Положението на
страната според международните показатели за свободата на медиите постоянно се
влошава, което е особено видно от индекса на „Репортери без граници” за 2010 година:
България заема 70-то място от 178 страни2, а през 2011 година влошава позицията си
още повече (80 от 178)3.
Гражданските права са гарантирани от Конституцията и други закони, въпреки че
възможността на гражданите да търсят възмездие при нарушаване на техните права
понякога е възпрепятствана от слабостта на съдебната система и недостатъчна
отчетност на определени правителствени сектори. Разочарованието на българите от
съдебната система намира изражение в сезирането на Европейския съд по правата на
човека, където случаите на българските граждани, които съдят държавата, надхвърлят
7004.

1

Свободата по света 2011: http://www.freedomhouse.org/images/File/fiw/FIW_2011_Booklet.pdf
Репортери без граници: http://en.rsf.org/press-freedom-index-2010,1034.html
3
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/redakcionni_komentari/2012/01/25/1753025_na_dunoto_na_es_i_nadolu/
4
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en_GB/features/setimes/features/2011/05/11/feature-01
2
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Репутацията на българските политици пострада при серия от скандали по
високите етажи на властта, станали достояние на широката общественост. Те включват
злоупотреба с власт, недвижима собственост на народни представители, обвинения за
връзка между партийното финансиране и влиянието на някои спонсори върху
решенията, взети от народните представители в парламента и други.
В страната няма силно и категорично противопоставяне на демократичните
институции – всички основни участници в управлението ги приемат и подкрепят. В
същото време, според индекса за демократичност за 2011 година на Economist
Intelligence Unit България заема 52 място от 167 страни по света. С оценка 6,78 от 10
страната продължава бавно да губи позиции в тази класация5.
Като цяло България има стабилна и силно конкурентна демокрация. Нито едно
правителство и парламентарно мнозинство не е успяло да бъде преизбрано след
приемането на новата конституция през 1991 година (с някои частични изключения
през 1994 година и 2005 година, когато партии, поддържащи правителството, участваха
във формирането и на новото управляващо мнозинство). Освен това, през 2001 година
и 2009 година наскоро учредени извънпарламентарни партии спечелиха де факто
мнозинство в българското Народно събрание, което показва отворения характер на
партийната система и променливите нагласи на избирателите. Конкурентността на
партийната система е една от гаранциите срещу вкореняването на корумпиран елит в
българския обществен живот. И все пак, променливостта в подкрепата на избирателите
има и своята цена: тя пречи на професионализацията на българските политици и на
създаването на установени практики и традиции, включително в сферата на етичното
поведение и прозрачността.

5

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/12/18/1728899_demokraciiata_v_bulgariia_stava_po-malko_pokazva/
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СОЦИАЛНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОСНОВИ
Оценяван показател: Степен, в която отношенията на социалните групи
помежду им и отношенията между социалните групи и политическата система
в страната подкрепят ефективна национална система за почтеност
ОЦЕНКА: 50
В историята на България всички конституции и основни закони отбелязват
съществуването на различни етнически и религиозни общности в страната и
затвърждават принципа на равни права и задължения. В същото време те гарантират
привилегированото положение на българския език и българската православна църква.
Другите етнически общности се приемат като част от българското общество, но
понякога се маргинализират, особено ромите6. Поради слабата имиграция към страната,
имигрантските общности не се възприемат като политическа заплаха. Най-важните
„значими други” за българското мнозинство са местните малцинства, особено тези на
етническите турци и ромите. Българите представляват 84,8%7 от населението, като
другите две най-големи групи са турците – 8,8% и ромите – 4,9%8.
Етническите турци са добре интегрирани, политически организирани и имат
много ясно и добре изразено самосъзнание. Те могат свободно да изповядват своята
религия, имат вестници и електронни медии на техния език и участват активно в
политическия живот на България9. Въпреки това, особено напоследък, български
националистически и популистки партии използват турското малцинство и неговото
политическо представителство като обект на вербални нападки. Подобни атаки бяха
използвани и за целите на предизборна мобилизация, но последните местни избори
показаха, че избирателната подкрепа за националистически призиви е под 10%.
Някои ромски общности са почти напълно изключени от обществото. Те са
отхвърлени не само от мнозинството от населението, но и от останалите малцинства.
Широко разпространено схващане е, че държавните институции толерират ромите
твърде много и че вместо да ги толерира, държавата трябва да ги контролира.
Широката общественост все още ги възприема по изключително негативен начин и
продължава да ги отхвърля. Това е видно от системата на образованието, на
здравеопазването, жилищната осигуреност, пазара на труда и редица други области10.
Две по-малки малцинствени общности (арменци и евреи) са третирани с уважение
и признание, и традиционно се радват на пълна свобода да изразяват своята етническа,
религиозна и културна идентичност. И двете общности са напълно приети и уважавани
както на държавно ниво, така и от обществото. Това е видно от широкия кръг

6

Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия: http://www.imirbg.org/imir/reports/Diversity_Discourses_BG.pdf p.6
7
Национален статистически институт на Република България:
http://www.nsi.bg/census2011/PDOCS2/Census2011final_en.pdf
8
Национален статистически институт на Република България:
http://www.nsi.bg/census2011/PDOCS2/Census2011final_en.pdf
9
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия: http://www.imirbg.org/imir/reports/Diversity_Discourses_BG.pdf p.7
10
Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия: http://www.imirbg.org/imir/reports/Diversity_Discourses_BG.pdf p.7
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уважавани лица от двете малцинства, които са оставили своя отпечатък върху
българската политика, култура, наука и спорт11.
В този контекст най-сериозният проблем продължава да бъде интеграцията на
ромското малцинство, която е далеч от задоволителното ниво. Въпреки различните
правителствени и неправителствени програми в тази област, резултатите продължават
да бъдат твърде скромни. Като цяло е налице липса на воля за пренасочване на
обществени ресурси към този проблем, както и за създаване на програми за системни
действия за решаването му.
Независимостта на гражданския сектор в България е гарантирана от
конституцията чрез свободата на сдружаване, както и от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел. По време на прехода се появиха много граждански организации,
които чрез активността си на местно и национално ниво, постигнаха значително
влияние12.
Условията за създаване на неправителствени организации, както и
регистрационните и данъчните условия за това, са относително прости и постоянни.
Гражданските организации се радват на право на достъп до информация.
Неправителствените организации, работещи в полза на обществото, не са задължени да
плащат преки данъци и имат право да извършват дейности със стопанска цел, които не
противоречат на обявените им цели, при условие че тези дейности са регистрирани и
се облагат отделно. Участието на гражданския сектор в законодателната и
изпълнителната дейност в България не е изрично регламентирано, но такава
ангажираност съществува на практика. С увеличаването на броя на неправителствените
организации, чиято основна задача е да оказват влияние върху публичните решения
чрез застъпничество, липсата на специални разпоредби за лобистката дейност създава
предпоставка за съмнителни практики и пречи на способността на обществените
застъпници ефективно да изразяват интересите на различни слоеве на обществото13.
По силата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, българското
Министерство на правосъдието поддържа централен регистър на лицата, които се
самоопределят като действащи в интерес на обществото. До края на 2010 година
вписванията в регистъра са 8327, което е увеличение от над 27% за две години. От тях
85% са асоциации, 14% са фондации, а 1% са клонове на чуждестранни организации.
През 2010 година беше създаден нов интернет портал за неправителствени
организации, съдържащ функция „Информация и регистрация“. До края на годината на
страницата се бяха регистрирали 5094 лица, включително 4000 групи с „обществена
насоченост“ и 200 групи „с частна цел“ . Сред регистрираните в интернет
неправителствени организации 126 изрично определят основната си дейност като
свързана с етническите въпроси, 170 – с правата на човека, 70 – с правата на жените и
въпросите, отнасящи се до равенството между половете. Двата регистъра показват, че
българските неправителствени организации обхващат различни социални сфери
(здравеопазване, образование, социални услуги), въпроси, свързани с правата (човешки,
малцинствени, полови, религиозни), обществената политика и застъпничество, бизнес и
развитие, спорт14.
11

Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия: http://www.imirbg.org/imir/reports/Diversity_Discourses_BG.pdf p.8
12
2011 Freedom House Report: “Nations in Transit”:http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2011/NIT-2011Bulgaria.pdf p. 157
13
2011 Freedom House Report: “Nations in Transit”:http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2011/NIT-2011Bulgaria.pdf p. 157
14

2011 Freedom House Report: “Nations in Transit”: http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2011/NIT-2011Bulgaria.pdf p. 157
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През 2010 година икономическата криза и последвалото от нея намаляване на
финансови ресурси, оказаха отрицателно въздействие върху активността на
гражданското общество. Регулярните кампании за набиране на благотворителни
средства имаха известен успех, но бяха много ограничени. По-голямата част от
неправителствените организации трябваше да разчитат на външно финансиране, което
е все по-често доминирано от източници от Европейския съюз. От една страна, това е
полезно за поставянето на европейски проблеми в български контекст, но от друга –
ограничава проектите, организирани от и насочени към българското общество. По този
начин, докато гражданският сектор в страната е жив и има значителен капацитет,
ролята му на форум за изразяване на социални нужди и идеи е все още ограничена.
Въпреки финансовите затруднения, голям брой български граждански организации,
особено синдикати и работодателски сдружения, бяха много активни и ефективни като
партньори на правителството в управлението на икономическата криза през 2010
година, включително при формулирането и прилагането на конкретни политики.15

15

2011 Freedom House Report: “Nations in Transit”: http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2011/NIT-2011Bulgaria.pdf p. 158
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СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ
Оценяван показател: Степен, в която социално-икономическата обстановка в
страната подкрепя ефективна национална система за почтеност
ОЦЕНКА: 50
Равнището на безработица в България отбелязва стабилно намаление от 10,1%
през 2005 година (и дори по-високи проценти в предишните години) до 5,8% през
второто тримесечие на 2008 година, 5,1% през третото тримесечие и 5,0% през
четвъртото тримесечие на същата година. Равнището на заетост на населението на
възраст между 16 и 64 години непрекъснато нараства, като достига 61,7% през 2007
година (с 3,1 процентни пункта по-високо в сравнение с това през 2006 година) и 64,3%
през 2008 година. Според годишното проучване на работната сила, проведено от
Националния статистически институт, броят на нерегистрираните безработни (или
скритата безработица) е намалял с 24,3% в сравнение с 2006 година, достигайки около
201100 лица в края на 2007 година и 152800 през четвъртото тримесечие на 2008
година16. Вследствие от финансовата криза, нивото на безработица отбеляза ръст до
6,8% през 2009 година и 10,2% през 2010 година.17 Данните за 2011 година все още не
са оповестени, но очакваната посока на развитие е ясно очертана.
Официалният праг на бедността започна да се изчислява от 1 януари 2007 година.
През първата година той е определен на 152 лв. на месец (обменният курс между
еврото и лева е приблизително 2 към 1), за 2008 година е 166 лв. и от 1 януари 2009
година е в размер на 194 лв. Тези изчисления са базирани на сложна методика,
създадена в сътрудничество с частния сектор и профсъюзите и са в съответствие с
определението за бедност на Евростат (60% от изравнения среден доход). Според
Института за социални и синдикални изследвания през декември 2008 година
издръжката на един работещ възрастен в четиричленно домакинство (двама възрастни
и две деца) е в размер на 527 лв., което представлява увеличение от 9,5% на годишна
база. Прагът на бедност, базиран на потребителска кошница от 77 жизнено важни стоки
и услуги, е 185,21 лв. на човек, което показва 8,5% ръст в сравнение с декември 2007
година. Синдикатите наричат този праг „граница на оцеляването“ и твърдят, че това е
минималният доход, необходим за задоволяване на най-основните човешки нужди.
Тази граница е по-висока от официалния праг на бедността, като в резултат на това
нивото на бедност е около 22% (според проучването на доходите на домакинствата,
проведено от Националния статистически институт, 22% от тях са под това ниво на
доходи,).18
Въпреки че брутният вътрешен продукт на глава от населението е нараснал от
12668 USD през 2009 до 12993 USD19 през 2010 година, България остава най-бедната
страна в ЕС.20 Световната финансова криза се отрази на доходите на българските
домакинства, като причини трудности, продиктувани от намаляване на заплатите,
16

Индекс BTI 2010, Доклад за България: http://www.bertelsmann-transformation-index.de/en/bti/countryreports/laendergutachten/eastern-central-and-southeastern-europe/bulgaria/?0= p. 20
17
Национален статистически институт на Република България: http://www.nsi.bg/KeyInd/KeyInd2011-12.pdf
18
Индекс BTI 2010, Доклад за България: http://www.bertelsmann-transformation-index.de/en/bti/countryreports/laendergutachten/eastern-central-and-southeastern-europe/bulgaria/?0= p.21
19
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=40&pr.y=7&sy=2009&ey=2016&scsm=1&s
sd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=918&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
20
Евростат:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
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намалено работно време и загуба на работни места. Най-тежко засегнати бяха
уязвимите групи – тези с ниска степен на образование и ромите.
Приблизително 30% от домакинствата отчитат спад в доходите между март 2009
година и февруари 2010 година поради сътресения на пазара на труда, спад в семейния
бизнес, намаляване на постъпленията по сметки, увеличени плащания по ипотеки и
прекратяване на социални обезщетения. Почти 34% от работещите съобщават за
нестабилност в доходите си, основно вследствие на загубена работа или намалена
заетост, както и поради намалени заплати. Орязването на заплатите и намаленото
работно време засегнаха близо 30% от работещите (намалени заплати – 15,6%,
намалено работно време – 15,9%), като намаляването на заплати беше концентрирано в
частния (и най-вече в неформалния) сектор. Загубата на работа, водеща до трайна
безработица е най-тежката форма на сътресение на пазара на труда и засяга 6,3% от
работещите в България. Загубите на работни места са концентрирани в строителството
и производството.21
Българите се опитват да се справят с кризата чрез търсене на допълнителна
работа, разчитайки на спестявания и заеми или на парични преводи и социални
осигуровки. Повечето домакинства се опитват да се справят с намаляването на
доходите чрез изпращане на неработещи членове на семейството на пазара на труда
или чрез търсене на допълнителна почасова работа, но единствено добре образованите
са успели да намерят такава допълнителна работа. Близо 60% от
бедните
домакинствата, засегнати от кризата, не са успели да намерят допълнителна работа.
Едва 22% от българските домакинства имат някакви спестявания. Повечето от
засегнатите от кризата нямат спестени пари и имат заеми. Приблизително 20% от
домакинствата разчитат на някакъв вид неофициален превод на пари (14% от
домакинствата са получавали парични преводи от чужбина), а 6,7% разчитат, но не са
получили такива. Основните програми за социално подпомагане (детски надбавки,
надбавки за храна и Програмата за гарантиран минимален доход) се прилагат в отговор
на кризата. Само 60% от домакинствата от най-бедния квинтил, който пострада от
сътресения в приходите, обаче, получават помощи поне по една от тези три програми.22
Кризата повлия върху социалните права на хората чрез намаляване на
потреблението, както и чрез намаляване на разходите за здравеопазване, образование и
социални предпазни мерки, като застраховането например. Домакинствата реагираха на
свиването на икономиката чрез намаляване на разходите за продукти от първа
необходимост: 41% съобщават за намаляване на употребата на основни комунални
услуги, 29% намаляват потреблението на основни храни, а 8% съобщават за пропускане
на хранения. Както и в други страни от Централна и Източна Европа, засегнатите от
кризата домакинства значително намаляват разходите за здравеопазване, включително
като спират да приемат редовно предписаните лекарства и пропускат посещения при
лекар. Те са по-склонни да спрат плащанията на вноски за социално и здравно
осигуряване, увеличавайки по този начин уязвимостта си при допълнителни сътресения
(болест или безработица).23
Като цяло, от макроикономическа гледна точка, засега България успява да се
справи с финансовата криза. За разлика от други държави, страната има незначителна
обществена задлъжнялост като дял от БВП (около 17%), нисък дефицит и относително
стабилна банкова система. Що се отнася до жизнения стандарт, обаче, България остава
в дъното на таблицата на страните-членки на Европейския съюз с много ниски средни
заплати и доходи. В едно от последните проучвания на Институт „Отворено общество”
21

Social Watch Report 2010: http://www.socialwatch.org/node/12596 p. 56
Social Watch Report 2010: http://www.socialwatch.org/node/12596 p. 57
23
Social Watch Report 2010: http://www.socialwatch.org/node/12596 p. 57
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– Индексът на настигане, което като цяло подкрепя тези констатации, се излага
следната теза:
„Сегашната дългова криза в Европа ... не трябва да се разглежда само в
икономически и финансов аспект. Таванът на дълга от 60% от БВП, който е посочен в
критериите от Маастрихт, не може да бъде универсална мярка. Безопасният максимум
на дълга изглежда различен за всяка отделна страна, определен от съотношението
между специфичния дълг и управлението на страната. Страни с по-лошо управление
може да бъде изложени на по-голяма опасност от криза, дори да имат значително пониски нива на дълг, отколкото определените в Маастрихт. Предположението, че
интеграцията ще доведе до автоматично сближаване в Европа не се материализира и
докладът препоръчва Европа да работи за уеднаквяване на политиките, които се
занимават с различието между страните, а не да налага централизирани политики,
които биха могли да доведат до допълнително изоставане”.24

24
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СОЦИАЛНО-КУЛТУРНИ ОСНОВИ
Оценяван показател: Степен, в която преобладаващите морал, етични норми и
ценности в обществото подкрепят ефективна национална система за
почтеност
ОЦЕНКА: 50
Нивото на общественото доверие към институциите в България е относително
ниско. Според анкетата на Евробарометър, проведена през есента на 2011 година,
мнозинството от българските граждани не вярват на държавните институции. Около
44%25 от анкетираните изразяват доверие в правителството, което представлява
увеличение от 15%26 в сравнение със същия период на предходната година. Това
увеличение може да се обясни с оптимизма на хората, които избраха ново правителство
на парламентарните избори през юли 2009 година. Въпреки това, остава устойчив делът
на гражданите, които изразяват недоверие към управляващите – 43%.27 Доверието в
българския парламент също се е увеличило от 17% на 27%, което е по-ниско от
средното за ЕС.28 Доверието в българската съдебна система остава 17%, което е много
по-ниско в сравнение с другите държави-членки на ЕС – средната стойност за
Европейския съюз е 44%.29 В сравнение с българските институции, доверието на
българите към институциите на ЕС е от най-високите в Общността. Доверие на
Европейския парламент имат 65% от българските граждани, на Европейската комисия –
59%, на Съвета на ЕС – 53%.30
Процентът на българите, които като цяло са доволни от функционирането на
демокрацията в страната, е 21%. В същото време 54% от българските граждани са
доволни от начина, по който демокрацията функционира в Европейския съюз.31 Според
проведено проучване на глобалните нагласи на изследователския център Пю през
есента на 2009 година, значението на демократичните ценности се оценява по-високо
отколкото в повечето страни от Централна и Източна Европа.32 Справедливата съдебна
система се оценява като изключително важна за 81% от българите.33 Демократичните
ценности на свободата на пресата и провеждането на честни избори се смятат за
определящи от 61% от населението.34
Българите считат корупцията за основен проблем на страната. Според данни от
Евробарометър за 2009 година, около осем от всеки десет анкетирани българи са
„напълно съгласни”, че корупцията е основен проблем в страната им. Това е много повисока стойност от средната за ЕС – 41%.35 Относителното мнозинство от анкетираните
25

Европейска комисия, Национален доклад за България, Стандартен Евробарометър 74/Есен 2010:
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb72/eb72_bg_bg_nat.pdf p.24
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ноември 2009г.:http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_325_en.pdf
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в България – 54%, споменава липсата на справедливи наказания по дела за корупция
като основен фактор, допринасящ за разпространението на корупцията.36 Огромното
мнозинство от българите смятат, че тя е разпространена на национално, регионално и
местно ниво, както и в рамките на съответните институции.37 Проучванията показват
също, че всеки втори българин смята подкупите в съдилищата и прокуратурата за
широко разпространени.38 За 64% от анкетираните, Европейският съюз може да
помогне за решаване на проблемите с корупцията.39
Като цяло, България се характеризира с много ниски нива на доверие в основните
обществени институции – Народното събрание, правителството, съда и прокуратурата.
Доверието в основните политически посредници – партиите и неправителствените
организации, също е ниско. От друга страна, в различни моменти от прехода има
изблици на общественото доверие и дори привързаност по отношение на конкретни
личности, които се възприемат като възможно решение на проблемите на
корумпираната и неефективна политическа система. Пример за подобна вълна на
ентусиазъм е избирането на бившия цар Симеон Сакскобургготски за министърпредседател през 2001 година.
Доминиращият обществен морал и етични норми в България са предмет на
публично обсъждане от дълго време. Османското наследство често се приема за
утежняващ фактор, който прави корупцията по-приемлива като средство за решаване
на икономически и административни проблеми. Същото се отнася и за
комунистическото наследство, което може би допринася за високата обществена
поносимост към корупция. Късният социалистически период (особено през 80-те
години ) е белязан от своите собствени форми на корупция и заобикаляне на различни
правила. Голямо е влиянието на непотизма и личните връзки. Все пак, след края на 90те години в България започват да се провеждат последователни антикорупционни
кампании, осъществявани от редица правителствени и неправителствени организации.
В резултат, борбата срещу корупцията се превръща в основен обществен приоритет в
страната (откроява се като един от трите най-важните проблема във всички анкети).
Освен това, след 2001 година темата за борбата с корупцията е определяща при вота на
гражданите: всички правителства оттогава насам не успяват да спечелят втори мандат
най-вече заради обществения им образ на корумпирани или неефективни в борбата с
корупцията.
Въпреки различните исторически обременености, би могло да се твърди, че
обществеността до голяма степен възприема корупцията като обществен проблем.
Трудно е да се определи до каква степен това общо възприятие се трансформира в
лично поведение. За целите на настоящото изследване, Асоциация „Прозрачност без
граници“ проведе представително за страната социологическо проучване на
обществените нагласи, което заслужава отделен подробен анализ. В настоящото
изследване ще споменем само някои от най-интересните резултати от него. Едва 52,9%
от българите смятат, че даването на пари от бизнесмен на служител на
администрацията е корупционна практика. Подобен процент от населението счита за
корупция даването на пари на политик за извършена услуга. Тези цифри показват, че за
значителна част от хората не всички форми на размяна на услуга за услуга са случаи на
корупция. За тях те са или напълно законни сделки, или представляват някакъв вид
сива зона, където е позволено всичко, или не са израз на корупция. По същия начин, помалко от 40% от анкетираните смятат, че назначаването на роднини за служители и
36
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осигуряването на работа на роднини и приятели е форма на корупция. Въпреки
отворения начин, по който са зададени въпросите в изследването, отговорите показват
значителни нива на толерантност към действия, които са приети като корупционни
практики. Особено впечатление прави фактът, че само 27,1% от анкетираните считат
плащането на журналисти за медийно отразяване за форма на корупция. На този фон
не е трудно да се обясни защо така наречената „жълта преса” в България претърпя
значително развитие през последните години.
Според 37,2% от анкетираните корупцията в страната е толкова широко
разпространена, защото е удобна за всички. Това практично обяснение на повсеместния
характер на явлението изглежда води до връщане към теорията за „корупцията като
смазващ механизъм” на икономиката. Очевидно, една значителна част от бизнес
общността в страната също споделя това убеждение, което отчасти обяснява слабото й
участие в антикорупционни дейности.
И накрая, за да бъде завършена картината, трябва да се отбележи, че е налице
значителна обществената умора по отношение на антикорупционните инициативи. На
въпрос дали откриват промяна в борбата с корупцията при предлагането и
получаването на подкупи в страната, над 80% от анкетираните отговарят, че
положението е същото или се влошава.
Така, институциите в България се борят срещу сложен набор от обществени
нагласи и възприятия на корупцията. От една страна, широко разпространено е
убеждението, че корупцията е основен обществен приоритет и е определящ фактор при
избора на политически актьори. Въпреки това, корупцията съществува като допустима
норма на поведение в ежедневието на много хора. Картината допълнително се
усложнява и от международните проучвания, според които в близко бъдеще България
ще страда повече от така нареченото „завладяване на държавата”, отколкото от
корупция в администрацията.40 Това означава, че страната страда повече от
политическите форми на корупция, а не от ежедневните подкупи в администрацията.
Както вече бе отбелязано, може да се твърди, че терминът „корупция” е станал
събирателно понятие за редица разнообразни проблеми в българското общество,
вариращи от подкуп до социална несправедливост. Тази неяснота на понятието
усложнява допълнително измерването на успеха или провала на антикорупционните
инициативи.
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АНТИКОРУПЦИОНЕН КОНТЕКСТ И АНТИКОРУПЦИОННИ
ДЕЙНОСТИ
Процесът на европейска интеграция и достигането на водещите стандарти на
Европейския съюз са ключови елементи в инициирането и осъществяването на
антикорупционни дейности в България. Този импулс продължава да е от особено
значение, дори и след присъединяването на страната към ЕС през 2007 година. Един от
факторите, обясняващи влиянието на ЕС в тази сфера, е все още съществуващият
Механизъм за сътрудничество и проверка, посредством който се осъществява
наблюдение на дейността на българското правителство от страна на Европейската
комисия. Механизмът се фокусира върху борбата срещу корупцията и организираната
престъпност, както и върху реформата на съдебната система.
При оценяването на антикорупционните дейности следва да се вземе предвид
двупосочната стратегия, приета от българското правителство: от една страна
съществува интегрирана антикорупционна стратегия, приета от правителството, а от
друга са приетите от различни други институции секторни стратегии. На по-общо ниво
е изведена правителствената Стратегия за прозрачно управление и за превенция и
противодействие на корупцията за периода 2006 – 2008 година. Това е стратегически
документ, фокусиран върху превенцията на корупцията и борбата с нея по високите
етажи на държавното управление, върху прозрачността във финансирането на
политическа дейност и наказателната политика. В тази връзка бяха предприети
различни мерки, включително приемането на закони за разкриване на имуществото на
политици, магистрати и държавни служители. По силата на Закона за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни позиции, беше създаден регистър на
имуществените декларации, придружен с подробни правила за санкции в случаи на
неспазване на изискванията на закона. Освен това, през 2009 година влезе в сила Закон
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, който предоставя
механизми за контролиране и разкриване на конфликт на интереси в държавната
администрация.
По отношение на прозрачността и отчетността на политическата дейност, през
май 2009 година бяха направени промени в законодателството, които уреждат
финансирането на политическите партии и изборните кампании. В тази връзка бяха
въведени редица нови разпоредби – ограничения при финансирането на предизборни
кампании, разпоредби за отчетност и контрол, задължения за поддържане на регистър
на финансирането на партиите.
В отговор на препоръките за по-нататъшна реформа на съдебната система, в
началото на 2008 година беше създаден Инспекторат към Висшия съдебен съвет, който
има изключителни правомощия за атестиране на представянето на съдии, прокурори и
следователи. През октомври 2009 година, малко след смяната на правителството през
юли, е приета нова интегрирана стратегия за предотвратяване и борба с корупцията и
организираната престъпност. Акцентът в новата стратегия е създаването на нова
структура: Център за превенция и противодействие на корупцията (БОРКОР). Тази
структура не е предмет на оценка в настоящия доклад, тъй като все още не е започнала
да функционира: създадена е в края на 2010 година, но до края на 2011 година все още
не е назначила по-голямата част от персонала си. Нейна основна задача е
разработването на стратегии за противодействие на корупционни действия, като по
същество ще представлява финансиран от държавата мозъчен тръст – консултативен
орган към Министерския съвет.
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В рамките на централната държавна администрация са предприети няколко мерки
и инициативи за прозрачност и отчетност в управлението: създадени са гореща
телефонна линия за корупция и отдели за превенция и борба с нея, предприети са също
някои мерки за защита на лицата, подаващи сигнал за корупция.
През януари 2011 година беше приет нов Изборен кодекс, който обединява
правилата за организиране на изборния процес в България. Въпреки че е необходима
допълнителна информация, за да се направи цялостна оценка на въздействието на
новия закон, трябва да се отбележат някои постигнати резултати. Такива са
разпоредбите за задължението на Сметната палата да сравнява декларираните приходи
и разходи на кандидатите по време на предизборни кампании, новите правила за
прозрачност при финансиране на предизборните кампании, правомощията на
избирателната комисия да следи за нарушаване на правилата за финансиране на
предизборни кампании. Президентските и местните избори през 2011 година бяха
проведени съгласно новите правила, но както е отбелязано в настоящия доклад, имаше
редица проблеми, свързани с прилагането им. В тази връзка, управляващото
мнозинство реши да преразгледа избирателния закон и да се вземат под внимание
различните критики и препоръки, отправени от анализатори и международни
наблюдателски организации като ОССЕ.
Общата оценка е, че в разглеждания период институциите в България са
осъществявали многобройни инициативи за превенция и противодействие на
корупцията. В някои случаи реформите са се провеждали под натиск от външни
институции, като например Европейската комисия и Европейския парламент. В други
случаи те са спирани или поради конституционни противоречия (като например
предложението на Народното събрание за отстраняване на главния прокурор), или
защото са се доказвали като неефективни (като предоставянето на ограничена
разследваща роля на ДАНС). Някои от новосъздадените институции са наистина
иновативни, дори странни, в сравнение с международните практики . Пример в това
отношение е Инспекторатът към Висшия съдебен съвет, чийто членове се назначават с
мнозинство от 2/3 от Народното събрание (по-голямо, отколкото това, което се изисква
за избор на членове на Висшия съдебен съвет). Освен това, в различни периоди на
обсъждане са подлагани противоположни предложения по дадени теми: преди няколко
години, например, Висшият съдебен съвет бе дефиниран като постоянно действащ
орган, докато в момента редица експерти твърдят, че предишната уредба е била подобра.
В обобщение, антикорупционните дейности много често се свеждат до
институционални промени, които впоследствие се оказват недостатъчни или дори
вредни. Тази динамика отчасти обяснява умората от антикорупционните инициативи,
която беше отбелязана в предния раздел. В настоящата публикация са детайлно
разгледани и представени докладите от извършените изследвания и анализи на
тринадесетте „основни стълба” на националната система за почтеност.
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СТЪЛБОВЕ НА
НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА
ЗА ПОЧТЕНОСТ НА
БЪЛГАРИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ
Настоящото състояние на институционалната почтеност на законодателната власт
в България е резултат от постепенна еволюция на нормативната рамка, подобряване на
парламентарните процедури, които много често са резултат от последователен
публичен натиск. Очевидните дефицити са в две основни области: /1/ нормативен
вакуум в областта на механизмите за почтеност (проект за Етичен кодекс и
Законопроект за лобизма) са изработени двукратно през 2002 година и 2010 година, но
те никога не са влезли в пленарна зала; /2/ липса на експертиза за изработване на
политики и специализирани структури, които да разработват алтернативни
политически стратегии; /3/ законодателна традиция, стъпваща върху многобройно
допълнения и изменения на приетите закони, както и система от подзаконови актове,
която налага опортюнистичен и късоглед законодателен процес. Ето защо независимо
от последователните подобрения в нормативната рамка, които осигуряват
независимост, прозрачност и отчетност (отговорност) на законодателната власт, ролята
на Народното събрание за насърчаване и гарантиране на почтеността e все още твърде
ограничена.
ЗАКОНОДАТЕЛНА ВЛАСТ41
Обща оценка: 51,38 / 100
Индикатор
Капацитет
75 / 100

Управление
54,16 / 100

Роля
25 / 100

Закон

Практика

Ресурси

100

50

Независимост

100

50

Прозрачност

75

75

Отчетност/отговорност

75

50

Механизми за почтеност

25

25

Контрол над
изпълнителната власт

25

Законодателни реформи

25

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
България е парламентарна демокрация с еднокамарен парламент (Народно
събрание). Суверенният статут на българският парламент по отношение на останалите
власти се гарантира и от факта, че нито една институция не може да го разпусне или да
прекрати неговия мандат. Предсрочните избори задължително и с ясно определена
процедура се провеждат след три последователни неуспешни опита за формиране на
кабинет.
41

Общата оценка на стълба е осреднената стойност на оценките за трите измерения – капацитет,
управление и роля. Оценката за всяко измерение е осреднената стойност на оценките по съответните
индикатори.
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Народното събрание се състои от 240 избрани депутати, които се организират в
партийни фракции (парламентарни групи) и постоянни комисии. Председателят на
Народното събрание и заместник-председателите се избират на първото пленарно
заседание на новоизбраното Народно събрание.42 Обикновено всяка парламентарна
група има свой заместник-председател на Народното събрание и те заедно с
председателя на Народното събрание и председателите на парламентарните групи
формират Председателски съвет, който определя дневния ред на пленарните заседания
на парламента.43
РЕСУРСИ (ЗАКОН)
В каква степен съществуват нормативни разпоредби, които предоставят
адекватни финансови, човешки и инфраструктурни ресурси на законодателната
власт, за да може тя ефективно да осъществява своите правомощия?
Оценка: 100
Правомощията на българското Народно събрание да взема независими решения за
своя бюджет са експлицитно уредени чрез допълнение на Конституцията, което се
приема през 2007година44 (относително късно, макар на практика НС да упражнява
това си правомощие от 1991 година). Общият принцип, който се спазва е, че
председателят на НС „организира съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета
на Народното събрание”45 В тази своя дейност председателят е подпомаган от
специализирана административна единица – Дирекция „Парламентарен бюджет и
финанси”. Доколкото всяко Народно събрание при конституирането си приема
Правилник за организацията и дейността е редно да коментираме конкретната
регламентация на тази процедура чрез приетата от 41-то Народно събрание нормативна
уредба. В нея за първи път процедурата за формирането на бюджета детайлно е
регламентирана в специално Приложение към правилника: „Финансови правила по
бюджета на Народното събрание“.
Постоянната комисия по бюджет и финанси се състои от 26 народни
представители и играе важна роля при формирането на бюджета – чрез своята
Подкомисия по отчетност на публичния сектор обсъжда изготвения проектобюджет и
се произнася със становище по него, но също и при обсъждането на параметрите на
националния бюджет и бюджетната политика на правителството. Самостоятелният
бюджет на Народното събрание е част от държавния бюджет на Република България и
се приема като част от националния бюджет по стандартизирана процедура.
В съответствие със Закона за националния бюджет председателят на Народното
събрание в срок до 31 януари трябва да разпредели бюджета на НС по програми в

42

Конституция на Република България, Чл. 76 (3). (Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 13.07.1991
г., изм. и доп., бр. 85 от 26.09.2003 г. изм. и доп., ДВ. бр.18 от 25.02.2005 г., бр. 27 от 31.03.2006 г., бр.78
от 26.09.2006 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2006 г., бр. 12 от 6.02.2007 г.)
http://www.parliament.bg/bg/const
43
Пак там. Чл. 77. Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, чл. 10 (Обн. ДВ, бр.
58 от 27.07.2009 г., изм. ДВ, бр. 60 от 30.07.2009 г., Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от
3.12.2009 г. - бр. 98 от 11.12.2009 г., доп. ДВ, бр. 100 от 15.12.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 43 от 8.06.2010
г., изм. и доп. ДВ, бр. 33 от 26.04.2011 г.; Решение № 6 на Конституционния съд на РБ от 16.05.2011 г. бр. 39 от 20.05.2011 г.; Решение № 9 на Конституционния съд на РБ от 4.10.2011 г. - бр. 80 от 14.10.2011
г.)
(41 НС) http://www.parliament.bg/bg/rulesoftheorganisations
44
Конституция на Република България, Чл. 62 (2).
45
Правилник за организацията и дейността на Народното събрание (41 НС) Чл. 9 (5).
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рамките на утвърдените разходи по функционални области и да го предоставя за
информация на Сметната палата и Министерството на финансите.46
Всяка една от парламентарните групи се финансира в зависимост от броя на
своите членове, като се определя обща сума за покриване на целесъобразни разходи на
един депутат. В случай на промяна на статуса на един народен представител – от член
на парламентарна група в „независим“, всеки един депутат може да реши по свое
усмотрение чрез коя парламентарна група да усвоява тази сума (съществуващата през
периода 1991-2009 г. честа практика на преминаване от една парламентарна група в
друга, както и на създаване на нови парламентарни групи е на практика невъзможна в
настоящото, 41-то НС).
Автономните звена и държавни агенции, административно подчинени на
Народното събрание, имат относителна бюджетна автономия, гарантирана чрез статута
на „второстепенни разпоредители с бюджетни кредити“.
Народното събрание има гарантирана и пълна самостоятелност при взимане на
решения относно необходимите за функционирането му човешки и инфраструктурни
ресурси.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
В каква степен законодателната власт разполага с адекватни ресурси, за да
осъществява на практика своите правомощия?
Оценка: 50
Годишният бюджет на НС за две последователни години възлиза на 53 милиона
лева (приблизително 27 милиона евро), като отбелязва относително малък спад в
резултат на политиката на бюджетни ограничения на настоящото правителство. За
сравнение бюджетът на НС за 2009 г., която може да се приеме за пример за
обикновено, пред-кризисно бюджетно планиране е 61 милиона лева (приблизително 31
милиона евро).
Народното събрание има добре развита и устойчива административна структура47.
Сред отделите има такива, които изпълняват общо административни функции – Обща
канцелария, Човешки ресурси, Международни връзки и протокол, Пресцентър и връзки
с обществеността. Същевременно функционират много голям брой специализирани
отдели, които имат ключова роля в самия законодателен процес – дирекция
Информационни и комуникационни системи, отдели Парламентарна библиотека,
Стенографско обслужване и текстообработка, Квестори, отделите в дирекция
Законодателна дейност и европейско право. Основната задача на специализираните
звена е да обслужват пленарните заседания и заседанията на постоянните комисии,
също така да подпомагат дейността на индивидуални депутати, ръководството на
постоянните комисии, и ръководството на Народното събрание (председателят и
заместник-председателите). Парламентарните групи и постоянните комисии имат свои
собствени сътрудници, а отделните депутати също имат право да работят с експерти и
сътрудници.
Към март 2011година общият брой на щатните служители в Народното събрание
(заети щатни бройки) по публикувани данни е 648 (като това не включва
администрацията на автономните звена и агенции); в сравнение с юли 2009 година,
46

Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г., Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г.,
изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011г. Чл. 3 (3)
47
Както е видно от страницата на 41-то Народно събрание
http://www.parliament.bg/bg/parliamentaryadministration и от оценките на интервюираните експерти и
политици.
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независимо от оповестените съкращения, броят на администрацията е нараснал. По
план до края на 2011 година се предвижда допълнително увеличение с 5%.48
Към Народното събрание са създадени няколко автономни звена, които обслужват
не само парламента, но и другите властови институции – например Националният
център за изследване на общественото мнение, създаден с решение на Народното
събрание от 15.12.1989 година предоставя информация и провежда изследвания за
всички клонове на властта. Макар да е административно подчинен на НС
(ръководителят му се назначава от председателя на Народното събрание, който
утвърждава и Правилник за устройството и дейността на НС), НЦИОМ извършва
научно-изследователска, експертно-консултативна и публикационна дейност за
нуждите на всички правителствени институции.
Друга публична структура с консултативни функции е Икономическият и
социален съвет, създаден на 10.12.2003 година чрез специален закон (Закон за
Икономически и социален съвет, от 200149). ИСС50 е създаден по модела на
Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и осъществява набор от
дейности. Годишните отчети на ИСС51 се обсъждат от постоянната парламентарна
комисия по труда и социалната политика 52.
Отделът Стенографско обслужване и текстообработка подпомага дейността на
НС по няколко начина – чрез изработване на стенографски протоколи на пленарните
заседания, записи на заседанията на комисиите, подготовка на текстовете за
публикуване в дневниците на Народното събрание и в електронен формат за
страницата на НС или съответната комисия.53 Служителите от звената, обединени в
дирекция Законодателна дейност и европейско право и отдел Парламентарна
библиотека, подпомагат депутатите в изработването на проектозаконите и
подготовката на предложенията за допълнение и изменение на законодателните актове.
Председателят на Народното събрание и съответно заместник-председателите
носят отговорност за реда и практическото осъществяване на парламентарната дейност
(обсъждане и гласуване, изпращане на приетите от НС законопроекти до президента,
публикуването им в Държавен вестник и т.н.). Държавен вестник редовно публикува
броевете си на интернет страницата си, до която има свободен достъп. 54
Достъпните чрез интернет ресурси на Народното събрание редовно се обновяват и
функционират пълноценно. В рамките на Оперативна програма „Административен
капацитет“ е осъществен проект, целящ осъвременяването на ресурсите за електронно
правителство на Народното събрание. Проектът “Модерна парламентарна
администрация в услуга на обществото” е осъществен в периода декември 2009 декември 2011 година, с бюджет 587 683,85 лева.55
48

През юли 2009 щатът на НС е бил 585 души, а две години по-късно 90 души са се пенсионирали или са
били освободени, но 143 души са били назначени на работа
http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=896070
49
Закон за Икономически и социален съвет, Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002
г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., изм., бр. 17 от 24.02.2006 г., в сила от 1.05.2006 г., изм. и доп., бр. 36
от 4.04.2008 г.
50
Това е експертен съвет, свързан с НС, който съществува паралелно и несвързано с
http://www.saveti.government.bg/web/cc_13/1
51
Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2010 г.
http://www.parliament.bg/pub/cW/20110513111011otchet%20za%20deinosta%20na%20iss%20prez%202010.pdf
52
Протокол от заседание на Комисията по труда и социалната политика от 11.05.2011
http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/231/steno/ID/2087
53
Достъпна, както на страницата на съответното звено от НС, така и чрез RSS http://parliament.bg/bg/rss
54
http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces
55
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=475%3A2009-07-02-1524-00&catid=47%3A2009-06-18-10-04-53&Itemid=2&lang=bg
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Административните помещения на Народното събрание са разположени в две
сгради. Всяка постоянна парламентарна комисия, както и всяка парламентарна група
разполага със собствена стая, с няколко работни места. Народните представители,
които не са председатели на постоянна комисия или на парламентарна група,
обикновено споделят кабинет със свой колега, но разполагат с обособено работно
място. Парламентът разполага с достатъчно заседателни зали, като най-голямата от тях
е в процес на ремонт.
Транспортните ресурси на Народното събрание са достатъчно и редовно се
обновяват, като служебни коли се предоставят на председателя, заместникпредседателите на парламента, парламентарните групи, комисиите, както и на
останалите депутати при заявка56. Редовите депутати могат да ползват служебни коли
по заявка или да получават финансова компенсация за направени транспортни разходи
при своите обиколки и посещения из страната и в избирателните им райони.
Като цяло, ресурсите на Народното събрание в разумна степен удовлетворяват
потребностите на парламентарния процес. В административно и техническо отношение
Народното събрание е достатъчно добре осигурено, но има съществен дефицит на
експертна помощ и институционални процедури, които да я гарантират. Само през
мандата на 37-то НС е съществувало специализирано звено за анализи, което е
осигурявало системна експертна помощ при подготовката и обсъждането на ключови за
секторните политики законопроекти. Впоследствие има опити за използване на
експертни съвети (обикновено съставени от авторитетни учени). Тази практика е
оценена като неефективна от ръководството на настоящото 41-во НС.
Бързото обновяване на депутатския състав и много краткият парламентарен опит
на мнозинството от депутатите (70% от народните представители в 41-то Народно
събрание са избрани за първи път) е устойчива тенденция за българския парламент:
както е видно в таблицата по-долу, единствено в 40-то НС депутатите с един мандат са
били по-малко от 50%.57
Легислатура
% новоизбрани

36 НС
63,8%

37 НС
52,5%

38 НС
61,3%

39 НС
68,3%

40 НС
42,9%

41 НС
70,8%

Доколкото мнозинството от депутатите нямат натрупан опит и знания за
спецификите на законодателния процес, съществува силна потребност от експертна
помощ и обучение на новите народни представители, която не се осигурява. Точно
бързото обновяване на депутатския състав прави липсата на аналитичноизследователско звено и експертна помощ още по-осезаема.
НЕЗАВИСИМОСТ (ПО ЗАКОН)
В каква степен законодателната власт е независима и свободна от влияние на
други институции според конституционната и законодателна уредба?
Оценка: 100
Нито една институция няма правомощието да разпуска Народното събрание, дори
квалифицирано мнозинство от народните представители не може да вземе решение за
това. На практика мандатът на Народното събрание автоматично се прекратява при две
условия – или след изтичане на четири години, или след три последователни
неуспешни опита за съставяне на правителство58. Само при тези обстоятелства
56

Оценка потвърдена от всички интервюирани експерти и политици.
Stoychev, Stoycho P. 2010. The Bulgarian Members of Parliament Dataset V1.2.
http://www.stoychev.eu/attachments/section/3/BGMP1.2.xls [последен достъп 17/07/2011]
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Конституция на Република България, Чл. 64 и Чл. 99 (5).
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президентът на България има правомощието да насрочи редовни или предсрочни
парламентарни избори, при това в стриктно определен срок – в рамките на два месеца
след изтичането/прекратяването на мандата на Народното събрание. Във втория случай
президентът също така има правомощието да назначи служебен кабинет.
Независимостта на парламента е конституционно гарантирана – Народното
събрание е “постоянно действащ орган“ и „само определя времето, през което не
заседава“59. НС се свиква само от своя председател60. Новоизбраното Народно събрание
се свиква от Президента в строго определен срок (не по-късно от един месец след
датата на изборите), като в Конституцията изрично е указано, че „Ако в посочения срок
президентът не свика Народното събрание, то се свиква от една пета от народните
представители“61. Ако възникнат извънредни обстоятелства „по време или след
изтичане на мандата на Народното събрание, срокът на неговите пълномощия се
продължава до отпадането на тези обстоятелства“.62
Дневният ред на заседанията на парламента се предлага от председателя на
Народното събрание и се гласува на пленарното заседание.63 Президентът може да
повлияе на дневния ред на заседанията на НС единствено ex post – като наложи вето
върху законодателен акт в рамките на 15 дневния период след като законът е бил приет
от народните представители64. Правомощията на изпълнителната власт да наложи
законодателен дневен ред на парламента са също така ясно регламентирани. Ако
Народното събрание отхвърли законопроект на правителството на първо четене, той
може да бъде внесен повторно не по-рано от три месеца след неговото отхвърляне и
само след съществени промени в основните му положения, което се отразява в
мотивите.65
Парламентът изцяло самостоятелно определя и контролира процедурите за избор
на своя председател, заместник-председатели и председатели на комисии66. Те се
избират и могат да бъдат освободени с обикновено мнозинство67. Според Правилника
за организация на дейността в 41-то НС те могат да бъдат освободени по искане на 1/3
от народните представители или на парламентарната група, която е издигнала
кандидатурата им.68
Председателят на Народното събрание одобрява административната структура и
утвърждава единен класификатор на длъжностите в Народното събрание и щата на
службите към него, назначава и освобождава главния секретар на Народното събрание,
служителите към кабинета на председателя, както и служителите към кабинетите на
заместник-председателите и парламентарните групи по тяхно предложение, утвърждава
правилник за работата на администрацията на НС. Председателят, също така,
контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена
под негово разпореждане. 69 Охраната на парламента може да изпълнява функции
свойствени и на полицейски части, доколкото полицията не може да действа в неговата
сграда.
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Пак там., Чл. 74.
По негова инициатива, по искане на една пета от народните представители, по искане на президента,
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Пак там. Чл. 64 (2)
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Пак там. Чл. 77(1)
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Пак там. Чл. 101 и Чл. 76.
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Правилник за организацията и дейността на Народното събрание, Чл. 72
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Конституция на Република България, Чл. 73, чл. 76(3), чл. 79.
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Пак там, Чл. 6(1)
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Част от администрацията на Народното събрание има статут на държавни
служители, но щатните сътрудници на парламентарните групи и на постоянните
комисии нямат такъв статут.
Народните представители не носят наказателна отговорност за изказаните от тях
мнения и за гласуванията си в Народното събрание.70 Конституционно гарантираният
имунитет срещу наказателно преследване и задържане на народните представители в
гласуваните през 1991 година конституционни текстове беше оценен като твърде силен
и през 2006 година е прието изменение на Конституцията, според което депутатите „не
могат да бъдат задържани и срещу тях не може да бъде възбуждано наказателно
преследване, освен за престъпления от общ характер, и то с разрешение на Народното
събрание, а когато то не заседава – на председателя на Народното събрание.
Разрешение за задържане не се иска при „заварено тежко престъпление“ и/ или при
писмено съгласие на народния представител. Но в такъв случай „незабавно се известява
Народното събрание, а ако то не заседава – председателя на Народното събрание”71.
Независимостта на народните представители се гарантира също така от
конституционната разпоредба, че „обвързването със задължителен мандат е
недействително“ и че депутатите действат “в съответствие със своята съвест и
убеждения”.72
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
В каква степен законодателната власт е независима и свободна от влияние на
други институции на практика?
Оценка: 50
Съществуват достатъчно конституционни и законови гаранции за независимостта
на Народното събрание, но както във всички еднокамарни парламентарни демокрации
институционалната уредба дава възможност за „неформално“ господство на
изпълнителната власт над законодателната. След 1994 година консолидирането на
парламентарния режим в България се проявява и чрез ясната тенденция на засилване на
правомощията на изпълнителната власт по отношение на законодателната.
В сегашното 41-во Народното събрание управлението чрез еднопартиен кабинет
на малцинството допълнително допринася за господстващата роля на изпълнителната
власт. Но паралелно на тази тенденция има осезаемо засилване на парламентарния
контрол, както и нарастване на законодателната инициатива на народните
представители73.
Както се вижда от статистическите данни, публикувани от Народното събрание 74
законодателната инициатива на депутатите е значима и устойчива, като често
превишава в количествено отношение инициативата на кабинета, но естествено
Министерският съвет е по-ефективен, когато се отчита броят на приетите
законопроекти.
Има отделни законопроекти, които са изцяло ангажимент на Народното събрание:
новият Изборен кодекс е типичен пример, доколкото и изработването на
законопроекта, и неговото приемане приключиха без каквато и да е процедурна намеса
от страна на кабинета. Основната причина за водещата роля на парламента при
70

Конституция на Република България, Чл. 69.
Пак там. Чл. 70.
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Пак там. Чл. 67.
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По-долу в текста има позоваване на оценките на две неправителствени организации – Юридически
барометър, издаван два пъти годишно от Център за правни инициативи; и Мониторингов доклад –
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изработването на този законопроект е търсенето на консенсус между парламентарно
представените партии. Но дори след като законовите текстове бяха гласувани без да се
постигне консенсус, изпълнителната власт се въздържаше от активна намеса.
Случаите на „неформална“ намеса от страна на изпълнителната власт в процеса на
взимане на решения на 41-то Народно събрание би следвало да се обяснява не толкова с
партийна дисциплина, колкото със специфичната лидерска позиция на министърпредседателя Бойко Борисов както в неговата партия ГЕРБ, така и в правителството. В
много случаи Борисов ефективно оказва влияние върху поведението на депутатите на
ГЕРБ – не при гласуването им по законопроекти, а при гласуване за избор или
санкциониране на конкретни политици. Типичен пример е проваленото заседание на
Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика по
казуса за хонорарите по проект „Цанков камък“ на Ахмед Доган. След като чрез
медиите става известно, че липсата на кворум се дължи на отсъствие на представителя
на ГЕРБ и това носи еднозначно политически негативи на управляващите, по „молба“
на Борисов за следващия ден се насрочва извънредно заседание, на което депутатът на
ГЕРБ присъства и гласува, както Борисов публично е декларирал.75
Въпреки силната партийна дисциплина в ГЕРБ и лидерска позиция на Борисов,
41-то Народно събрание неотдавна отхвърли на първо четене важен законопроект,
изработен от кабинета. На 8.07.2010 година парламентът отхвърли с 95 гласа „против“,
71 гласа „за“ и един „въздържал се“ Законопроект за отнемане на имущество,
придобито от престъпна дейност и от административни нарушения76. Кабинетът
може да внесе законопроекта след не по-малко от три месеца и само след като са
направени съществени промени, които са обосновани и в мотивите.
Според анализите в Юридически барометър през последните 20 години
законодателният процес в Народното събрание се характеризира със своята
нестабилност и непредвидимост, дължаща се на непрекъснатите допълнения и
изменения на наскоро приети закони77 – тенденция, която е характерна и за
законодателството на 41-то НС (виж таблицата по-долу)78.
Времеви период
01.2010 – 06. 2010
07.2010 – 12.2010

Нови
закони
6
7

Законодателни актове
Ратификации
Допълнения и
изменения (ЗДИ)79
22
43
28
68

Общо
71
103

Липсата на законодателна програма и ясно определени законодателни приоритети
ограничава независимостта на Народното събрание, като мнозинството от законите за
допълнения и изменения са по инициатива на изпълнителната власт. От друга страна,
големият брой подзаконови актове, необходими за прилагането на приетите закони,
допълнително засилва доминиращата роля на изпълнителната власт като разширява
дискреционната власт на кабинета в ключови сектори. Средното съотношение между
закони и подзаконови актове е 1:12, но има и закони с 91 подзаконови акта, които
уреждат прилагането им.80
75

“Борисов насмете свой, че провали комисия срещу Доган“, в. Труд, 29.07.2010,
http://bg.time.mk/read/ed9cd16a31/0745e7c57b/index.html „Борисов свика извънредно комисия в НС за
казуса с Доган“ http://mediapool.etaligent.net/show/?storyid=168297
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http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/13570
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Юридически барометър – Брой 1, стр. 6; Брой 2, с. 7 http://www.cli-bg.org/index_eng.html
78
Юридически барометър, Брой 2, стр. 3 http://cli-bg.org/Legal_barometer_EN_2.pdf
79
Закони за допълнение и изменение
80
Юридически барометър, Брой 2, стр. 6-7.
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Според редовния мониторингов доклад на Института за модерна политика
(ИМП)81 съществува ефективна система за парламентарен контрол, както и
положителна тенденция за нарастване както на общия брой въпроси и запитвания, така
и на броя на депутатите, които участват в парламентарния контрол (виж приложената
таблица).82
Времеви период
14.07.2009 – 14.11.2009
15.11.2009 – 15.02.2010
15.02.2010 – 15.05.2010
15.05.2010 – 30.11.2010

Брой въпроси и запитвания
190
218
221
608

Брой депутати
75
73
70
118

Наблюденията за парламентарния контрол, които Борислав Цеков, директор на
Института за модерна политика (ИМП), редовно представя пред медиите, отчитат повисока активност на депутатите от опозицията, но същевременно установяват, че важни
секторни политики и горещи въпроси остават извън вниманието на парламентарния
контрол.83
Наскоро в своя декларация ИМП прави много негативна оценка на приетото
законодателство, подчертавайки, че в много случаи законодателните текстове, внесени
от депутати, са резултат от нерегламентирани лобистки действия и прикрити
конфликти на интереси. 84
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
В каква степен са налице законови разпоредби, които гарантират че
гражданите могат да получат адекватна и навременна информация за
дейността и решенията на законодателната власт?
Оценка: 75
На заседанията на Народното събрание се водят пълни стенографски протоколи,
които се изготвят в деня на заседанието или най-късно на другия ден. Протоколът се
подписва от двамата дежурни секретари и от председателя на Народното събрание найкъсно следващата седмица след изработването му от стенографите. Към стенографския
протокол се прилагат мотивите и текстът на законопроектите, решенията и другите
актове на Народното събрание и предложенията, дори и да са четени в заседание, както
и разпечатката от гласуването чрез компютъризираната система.85
Според Конституцията парламентарните заседания са публични (открити), но по
изключение Народното събрание може да реши отделни заседания да бъдат закрити”86
Журналистите имат гарантиран достъп до Народното събрание, който е детайлно
уреден.87 Медиите имат фиксирани квоти за постоянна акредитация на журналисти
(вариращи от 2 до 8 души), но за обществените медии (БНР и БНТ) могат да бъдат
81

Мониторингов доклад http://www.modernpolitics.org/?page_id=204
Мониторингов доклад за дейността на 41-то НС юли-ноември 2010 http://www.modernpolitics.org/wpcontent/uploads/2010/12/doklad.pdf
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Цеков, Б. „Доколко депутатите контролират кабинета”, в. „Труд”, 28.04.2011
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=871230
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Позиция за състоянието на парламентарното управление http://www.modernpolitics.org/wpcontent/uploads/2011/07/IMP-state-of-parliament-rule.pdf
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разширени. Броят на временни акредитации не е ограничен. Акредитираните
журналисти имат на практика неограничен достъп до парламентарните заседания и
информационните източници. Те могат свободно да записват и излъчват пленарните
заседания (има специален подиум за камерите в залата и специално оборудвани места в
кулоарите). Достъпът до заседанията на парламентарните комисии е уреден по
аналогичен начин.
Пленарните заседания и заседанията на комисиите са публични с изключение на
две специализирани постоянни комисии – Комисия по външна политика и отбрана и
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Като правило техните заседания са
закрити, но понякога членовете им могат да вземат решение за открито заседание.88
Гражданите могат да получат достъп до парламентарните заседания, ако направят
заявка за това, но задължително тя трябва да получи лично одобрение от депутат.
Представители на граждански организации, профсъюзи, професионални и бизнес
асоциации след заявка могат да участват в заседанията на постоянните комисии.89
Стенограмите и записите от пленарните заседания са задължителен елемент както
от законодателния процес, така и от парламентарния контрол, което е детайлно уредено
в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Стенограмите от
пленарните заседания, когато те не са закрити и разпечатка от гласуването чрез
компютъризираната система, се публикуват в срок до 7 дни на интернет страницата на
Народното събрание.90 Тази разпоредба е приета през есенната сесия на 2010 година
след скандални разкрития, последвани от парламентарно разследване на обвинения за
манипулиране на гласувания законодателен текст91. Няма изрично изискване за
публикуване на дневния ред на заседанията на комисиите и няма строго определен
предварителен срок, в който трябва да се публикува дневния ред на пленарните
заседания.
Постоянната парламентарна Комисия по правата на човека, вероизповеданията,
жалбите и петициите на гражданите е оправомощена да разглежда всички видове
граждански петиции, подписки, жалби и да изготвя годишен доклад за дейността си92.
Отдел Информационно-административен център е звеното, което обработва жалбите
и петициите на гражданите. Съществува специализирана електронна система, чрез
която се обработват жалбите и питанията на гражданите (виртуално деловодство) 93, но
те също така се приемат и по конвенционалния начин.
След 2006 година декларациите за имотно състояние на лица, заемащи публични
длъжности, са достъпни чрез интернет94 в съответствие със Закона за публичност на
имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности95. Същото се отнася и за
декларациите за конфликт на интереси, в съответствие с изискванията на Закона за
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установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, като към тях съществува
връзка на официалната начална страница на 41-то НС. 96
От друга страна, няма законово изискване към депутатите да оповестяват
мотивите си и проведените от тях консултации със заинтересовани групи във връзка с
внесени от тях законопроекти или предложения за промени в текстовете на
разглеждани от Народното събрание законопроекти. Няма Закон за лобизма, нито пък
регистър на лобистки организации.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
В каква степен са налице законови разпоредби, които гарантират, че
гражданите могат да получат адекватна и навременна информация за дейността и
решенията на законодателната власт на практика?
Оценка: 75
По традиция българският парламент винаги е в центъра на новините и депутатите
присъстват активно както с интервюта в печатните и електронни медии, така и в
публични дебати, коментари и анализи. Но 41-то Народно събрание успешно
реализира ефективна комуникационна стратегия, която включва реорганизация,
обновяване и съществени подобрения в интернет страницата на НС.
Преди няколко години мониторингови доклади отчитат затруднения и неудобства
в процедурата, гарантираща публичен достъп до стенографските протоколи на
парламентарните заседания.97 Но след 2010 година се регистрира съществено
подобрение, доколкото стенографските протоколи са достъпни на интернет страница,
което, освен че гарантира по-лесен достъп, преодолява и забавянето в достъпа до найактуалните протоколи.
Пленарните заседания могат да бъдат наблюдавани онлайн на сайта на
парламента, а предаването се осъществява от Българската национална телевизия.
Всички телевизионни и радио станции могат да предават пленарните заседания
безплатно. Като цяло, достъпът до информация е неограничен и улеснен с изключение
на информацията за поименните гласувания, при които действа по-усложнена
бюрократична процедура, при която забавянията са чести.98
Всички законопроекти се публикуват без изключения и без забавяне, но
публикуването на законите обикновено става по-бавно.99
Дневният ред на пленарните заседания се публикува обикновено сутринта преди
заседанието, тъй като председателският съвет взима решение за окончателния дневен
рез в деня на заседанието. Има интернет достъп до архив с дневния ред на всички
пленарни заседания назад до октомври 2002 година.100 Стенографските протоколи на
пленарните заседания се публикуват в рамките на една седмица след провеждането им,
а достъпният чрез интернет архив на тези протоколи обхваща всички заседания,
проведени след ноември 1991 година.101
Дневният ред на заседанията на постоянните комисии се определя и публикува
онлайн обикновено седмица преди провеждане на заседанието. Архиви с дневните
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Open Parliaments: Transparency and Accountability of Parliaments in South-East Europe, 2010
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редове на отделните комисии са достъпни чрез интернет, но те рядко са без
пропуски.102
Дневният ред на парламентарния контрол също се публикува седмица преди
провеждането му като е предоставен достъп до всички заседания след 2001 година.103
За неоправданите отсъствия на депутати от 41-то Народно събрание се поддържа
регистър, който е публично достъпен и се допълва всеки месец. Архивът за всички
неоправдани отсъствия след юли 2009 е достъпен на уебсайта на парламента. 104
Благодарение на един софтуерен продукт – RSS, се гарантира интегриран онлайн
достъп до 11 бази данни: новини, предстоящи събития, законопроекти, декларации на
Народното събрание, решения, неоправдани отсъствия, заседания на постоянните
комисии, пленарни заседания, парламентарен контрол, стенографски протоколи на
пленарните заседания.105
Бюджетът на Народното събрание и тримесечните финансови отчети се
публикуват и са достъпни онлайн, но са структурирани по програми и са доста общи.106
От 2006 година декларациите за промяна в имущественото състояние на
депутатите се публикуват на страницата на Сметната палата и са достъпни онлайн.107.
Ежегодно при оповестяването им в медиите излизат материали с коментари по тях.
Декларациите, изисквани по Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси, също са достъпни онлайн, а връзката към националния регистър
е публикувана на началната страница на Народното събрание.108
Може да се твърди, че на практика прозрачността в дейността на парламента
надхвърля изискваните по закон нива, защото журналисти, активисти от
неправителствения сектор и контролиращите институции успешно са констатирали
пропуски и лоши практики, които впоследствие са били ограничавани или
отстранявани.
ОТГОВОРНОСТ (ЗАКОН)
В каква степен съществуват разпоредби, които да гарантират,
законодателната власт се отчита и е отговорна за своите действия?
Оценка: 75

че

Българският модел на разделение на властите обикновено се определя като
„рационализиран парламентаризъм” до голяма степен поради факта, че българският
Конституционен съд има силни правомощия да обявява за противоконституционни
актове на парламента, след като бъде сезиран от най-малко една пета от всички
народни представители, президента, Министерски съвет, ВАС, ВКС и Главния
прокурор.109
Народното събрание е независимо, но е подложено на контрол за
конституционност на няколко нива. Конституционният съд има значими правомощия
да контролира парламента, като:
• дава задължителни тълкувания на Конституцията;
102
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• произнася се по искане за установяване на противоконституционност на
законите и на другите актове на Народното събрание;
• решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и
Министерски съвет;
• произнася се за съответствието между сключените от Република България
международни договори и Конституцията преди ратификацията им, както и за
съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и
с международните договори, по които България е страна;
• произнася се по спорове за конституционност на политическите партии и
сдружения;
• произнася се по спорове за законността на избора на народен представител;
• произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание срещу
президента и вицепрезидента.110
При това в Конституцията изрично е ограничена възможността чрез
законодателен акт Народното събрание да ограничи или разшири правомощията на
Конституционния съд: „Със закон не могат да се дават или отнемат правомощия на
Конституционния съд”111. Като се има предвид, „че процедурата за промяна на
българската конституция е сложна и конституционна промяна отнасяща се до баланса
на властите чрез задължително тълкуване на КС, се квалифицира като „промени във
формата на държавно устройство и на държавно управление“ 112, което изисква
свикването на Велико народно събрание, може да се заключи, че българският КС е
институцията, която най-ефективно може да контролира и противодейства на
решенията на НС.
Президентът, също така, може да контролира Народното събрание, но има много
слабо право на вето, което може по-скоро да поднови публичния дебат по спорен
въпрос, а не да възпрепятства или затрудни управляващото мнозинство (чрез изискване
да се постигне широк консенсус), защото преодоляването на президентското вето става
с 121 депутатски гласа. Както е посочено в Конституцията, в срок от 15 дни
президентът може мотивирано да върне всеки закон в парламента за ново обсъждане,
което не може да му бъде отказано. Народното събрание приема повторно закона с
мнозинство повече от половината от всички народни представители, но повторно
приетият закон се обнародва от президента в 7-дневен срок от получаването му.113
Българският Икономически и социален съвет е специализиран консултативен
орган, административно подчинен на Народното събрание, но предоставящ
консултации на всички държавни институции. Икономическият и социален съвет се
създава на 10.12.2003 година чрез специален закон (Закон за Икономически и социален
съвет, приет през 2001114 по модела на Европейския икономически и социален съвет в
ЕС и осъществява набор от дейности. Годишните отчети на ИСС115 се обсъждат от
парламентарната комисия по труда и социалната политика116.
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Представители на граждански, синдикални, съсловни и браншови организации
имат право по своя инициатива да присъстват на заседанията на парламентарните
комисии, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разисквания по
разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им
на дейност, при спазване режима на достъп до Народното събрание.117
Неотдавна (през юни 2009 година) бе приет закон за националните референдуми,
в който се предвижда иницииране на референдум чрез гражданска петиция118. Според
Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление Народното събрание разглежда като предложение за провеждане на
референдум всяка гражданска петиция, която е събрала 200 000 подписа119, но то
просто „приема решение за произвеждане на национален референдум, когато това е
поискано от инициативен комитет с подписка, съдържаща подписите на не по-малко от
500 000 български граждани с избирателни права“, разбира се по ограничен кръг
въпроси120.
С трансформирането на постоянната парламентарна Комисия по етика в Комисия
за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика в 41-то
Народното събрание се цели създаването на ефективни механизми за взимане на
решения и действия при казуси, касаещи решения и действия на народни
представители. Ключова характеристика на тази комисия е принципа на паритет между
парламентарно представените партии – всяка парламентарна група има само един
представител в комисията, а ротационното председателство на комисията гарантира на
всеки неин член възможността да бъде председател. Но поради съществуващия
нормативен вакуум (въпреки разработените няколко проекта за Етичен кодекс от 2002
година насам, такъв кодекс не е приет), ако комисията взима решения свързани с
етични въпроси, те неизбежно се взимат ad hoc и ad hominem, което силно ги
делегитимира. Според един от ротационните председатели на комисията121 именно
нормативния вакуум прави комисията неефективна и подкопава авторитета й.
ОТЧЕТНОСТ (ПРАКТИКА)
В каква степен законодателната власт и депутатите се отчитат и са
отговорни за своите действия на практика?
Оценка: 50
След 1991 година Конституционният съд е бил сезиран пет пъти122 да се
произнесе по конституционност на Правилниците за организацията и дейността на
Народното събрание123. Съдът два пъти е решавал по жалби, отнасящи се до
разпоредби в Правилника за организация и дейността на настоящия парламент, като и в
двата случая е обявил за противоконституционни съответно текстовете на чл. 3 и чл.
98124. В единия случай в решението на съда се обявява за противоконституционна
норма, която неправомерно ограничава контролиращите функции на законодателната
117
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власт спрямо изпълнителната и по-точно възможността опозицията да инициира вотове
на недоверие. В другия случай Конституционният съд обявява за
противоконституционен лустрационния текст, забраняващ лица да стават депутати, за
които има данни, че са били сътрудници на Държавна сигурност, да бъдат членове на
ръководството на Народното събрание, да са председатели на комисии, членове на
международни делегации, и дори обикновени членове на четири ключови
парламентарни комисии125.
Същата степен на съдебен активизъм е характерна и за решенията на
Конституционния съд по жалби за противоконституционност на законодателните
актове на 41-то Народно събрание. През 2010 година, 12 от 15-те решения се отнасят до
конституционността на актове на парламента. Съдът се е произнасял по много
различни закони – Закона за държания бюджет, Закона за гражданския и процесуален
кодекс, Закона за здравното осигуряване, Закона за енергетиката и Закон за амнистията
и други. Съдът е бил сезиран съответно от група народни представители – 6 пъти; от
президента – 3 пъти; от омбудсмана – 2 пъти и от Министерски съвет – 1 път126.
Конституционният съд е обявил половината от актовете на Народното събрание за
противоконституционни.
Седем от осемте решения на Конституционния съд, взети през текущата 2011
година, са по дела за противоконституционност на актове на Народното събрание. По
шест от тези дела съдът е бил сезиран от група народни представители, а по седмото –
от омбудсмана. В шест от своите решения Конституционният съд обявява решенията на
Народното събрание за противоконституционни.127
Конституционният съд проявява активност и в своите тълкувателни решения –
прозрачността е била утвърдена като принцип на българската демокрация и
благодарение на основополагащото решение на Конституционния съд от 4.06.1996
година, в което се постановява, че „Правото да се търси и получава информация
обхваща задължението на държавните органи да осигуряват достъп до обществено
значима информация. Съдържанието на това задължение подлежи на определяне по
законодателен път. То включва задължение на държавните органи да публикуват
официална информация, както и задължение да се осигурява достъп до източници на
информация.”128
През 2010 година президентът Първанов е упражнил правото си на вето шест
пъти, а през 2011 – два. Предмет на президентското вето са били законодателни актове,
предизвикали публичен дебат и остро противопоставяне в парламента, като Изборния
кодекс, Закона за радиото и телевизията, Кодекса на труда и други.129
Вземайки предвид традиционно негативните нагласи на българските граждани
към народните представители, както и практиката в телевизионните репортажи
камерите да се фокусират към празните парламентарни банки в Народното събрание, се
въвежда „глоба“ за неоправдани отсъствия. Намаляването на възнаграждението на
депутатите в зависимост от броя на неоправданите отсъствия може и да е довело до
ограничаване на бюджетните разходи, но преди всичко то има ефекта временно да
повиши доверието в парламентарната институция, което като правило е винаги по-
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Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика и отбрана,
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ниско отколкото към останалите институции и също така като правило бележи
драматичен спад през втората половина на четиригодишния парламентарен мандат130.
В мониторинговия доклад на ИМД и по-специално в раздела препоръки се
отбелязва, че 41-то Народно събрание и специално неговият председател са били
отзивчиви към оценката и препоръките на тази неправителствена организация. Редица
препоръки на ИМД са довели до промяна в организацията на дейността на Народното
събрание, което се отбелязва в следващи доклади.131
Исканията за отнемане (вдигане) на имунитета на народни представители са
рутинна практика за 41-то Народно събрание, която се прилага до голяма степен и
заради публичния натиск за антикорупционни мерки. През тази процедура са
преминали както депутати от опозицията, така и от управляващото малцинство132.
Практиката е, че когато Председателят на Народното събрание официално получи
искане от главния прокурор, съответният депутат доброволно внася писмено
декларация, че е съгласен да му бъде отнет (вдигнат) имунитета. Това се прави, за да се
избегне дебат и гласуване в пленарна зала, което се приема за много по-унизително и
накърняващо авторитета както на отделния депутат, така и на неговата партия. Тази
процедура се следва от 2006 година, след приемането на коментираната по-горе в
текста поправка на Конституцията.133 Тази процедура е следвана и при вдигането на
имунитета на Сергей Станишев (министър-председател за периода юли 2005 – юли
2009), което става на 3.10.2009 година. 134 Пленарният дебат и произтичащите от него
унизителни оценки и квалификация не са избегнати, обаче, в случая с вдигането на
имунитета на бившия министър на труда и социалната политика Емилия Масларова.
След като тя е внесла писмена декларация за отказ от имунитет, дясноцентристката
опозиция иска освобождаването й от поста председател на парламентарна комисия.
Мнозинството гласува „за“, но това решение е обжалвано пред Конституционния съд,
който взима решение, че то не противоречи на Конституцията.135
Гражданите редовно подават жалби, които се разглеждат от постоянната
парламентарна Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и
петициите на гражданите. 41-то Народно събрание не следва практиката на
предишното 40-то Народно събрание да публикува два пъти в годината доклад да броя
и предмета на получените писма от граждани. Вероятно това се дължи на факта, че има
онлайн достъп до данните за писмата на гражданите, а може би се дължи на факта, че
голяма част от тях касаят случаи на конфликт на интереси,136 а те се разглеждат по
същество от съответната парламентарна комисия (нейната дейност ще бъде разгледана
в подробност по-долу в текста).
През декември 2010 година в Народното събрание е внесена гражданска петиция
за промяна на конституцията, като събирането на подписите е инициирано от малка, по
това време парламентарно представена партия – „Ред, законност и справедливост”
(РЗС). Подписката е подложена на проверка от ГРАО, което е предмет на публична
критика, инициирана от РСЗ. Но според официалния доклад на ГРАО само 389705 от
внесените общо 597167 подписа са валидни (т.е. 35% от подписите са били с неверни
130
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данни, на починали граждани, чужди граждани, непълнолетни и др.).137 В съответствие
със закона петицията е обсъдена от парламентарната комисия по правни въпроси 138 и
членовете на комисията единодушно взимат решение да предложат на пленарно
заседание тя да бъде отхвърлена. От тук може да заключим, че възможността чрез
граждански подписки да бъде инициирана промяна в законодателството или
конституцията все още предстои да бъде институционализирана.
МЕХАНИЗМИ ЗА ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
В каква степен съществуват механизми, които да гарантират почтеността на
депутатите?
Оценка: 25
От 2002 година датират опитите на депутати и парламентарно представени партии
да инициират приемането на два важни нормативни акта – Етичен кодекс139 и Закон за
лобирането. В 41-то Народно събрание отново е внесен законопроект на Етичен
кодекс, но няма никакви симптоми, че той ще бъде приет. Съществуващият нормативен
вакуум и чувството за безнаказаност водят до публични скандали, 140 като наред с това
обричат на неефективност опитите на постоянната Комисия за борба с корупцията и
конфликт на интереси и парламентарна етика (КБКИПЕ) да санкционира
нарушаването на етични стандарти и да сигнализира за евентуални нарушения на
законови разпоредби. В организационно отношение тази комисия утвърждава напълно
нов принцип на парламентарна работа: антимажоритарният, тъй като и членството, и
председателството на комисията се определят на паритетен принцип – по един
представител от всяка парламентарна група, ротационно председателство, с
гарантирана равнопоставеност при продължителността.
Не съществуват правила за приемане на подаръци и проява на гостоприемство. В
резултат на липсата на ограничения и ясна нормативна регламентация, депутатите си
позволяват да участват в съмнителни рекламни промоции. Показателен е случаят с
луксозните телефони „Вирту“, когато 16 депутати отсъстваха от пленарно заседание, за
да участват в промоция, като в поканата за нея е било посочено, че ще получат като
подарък. 141 Именно фактът, че това е журналистическа провокация, фокусира
публичния интерес върху случая. Макар той да беше разгледан от КБКИПЕ, комисията
се оказа неспособна да предприеме каквито и да е ефективни мерки или да наложи
санкции. Както действащият по времето на скандала председател на комисията
отбелязва в правилата за организация на дейността на Народното събрание има само
ограничения върху пазарната стойност на получения подарък.142 „Парламентарното
мнозинство отказа да приеме проектозакона за етически кодекс, аз ще се опитам да
137
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инициирам промени в Правилника за организацията и дейността на НС, …. Но няма
политическа воля да се направят подобни промени”.143
Няма ограничения за наемане на работа за депутатите след изтичане на мандата
им. Няма изисквания депутатите да регистрират и публично оповестяват свои срещи с
лобисти или представители на заинтересовани групи и групи за натиск. Липсата на
подобна нормативна регулация се компенсира от решения ad hoc и ad hominem по
случаи на конфликт на интереси или нарушаване на основни морални принципи и
норми.
МЕХАНИЗМИ ЗА ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
В каква степен на практика е гарантирана почтеността на депутатите?
Оценка: 25
По време на мандата на 41-то Народно събрание има позитивни промени, които са
свързани най-вече с прилагането на споменатите по-горе в текста два закона – за
предотвратяване конфликта на интереси и за оповестяване на имуществото на лица,
заемащи публични длъжности. Всички депутати и държавни служители на ръководни
длъжности в парламента попълват съответните декларации. За първи път депутати са
санкционирани в съответствие с изискванията на тези два закона. Двама депутати са
глобени за неподаване на декларации, а ВАС осъди двама депутати по казус за доказан
конфликт на интереси при внасяне на Законопроект за допълнение и изменение на
Закона за обработваемата земя144. Много важно е да се спомене, че тези двама депутата
са представители на управляващата партия ГЕРБ.
Все пак липсата на непротиворечива нормативна база и процедури води до
поредица от публични скандали и организационни проблеми. Те са най-видни, когато
проследим дейността на КБКИПЕ 145, която е най-активно ангажирана с прилагането на
новия Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Точно
анализът на дейността на КБКИПЕ илюстрира как липсата на важни нормативни актове
блокира всички опити за отстояване не принципите на политическа почтеност.
Казусът с вакантното място – докато при другите комисии образованието или
професионалният опит се приемат за важни критерии за номинация, за членството в
КБКИПЕ единственото условие е номинираният да отговаря на критериите за почтено
поведение. За КБКИПЕ номинацията на ДПС е депутатът Делян Пеевски, бивш
заместник-министър в кабинета Станишев, който е освободен от поста си през май 2007
година във връзка с подозрения и обвинения за корупция и злоупотреба с власт146.
Точно по тези причини при конституирането на КБКИПЕ значимо мнозинство от
депутатите гласуват срещу номинацията на ДПС, което има третата по големина
парламентарна група в 41-то Народно събрание, като така нарушава съществуващата
практика да се гарантира автономната воля на всяка парламентарна група при
143
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формирането на парламентарните комисии. От 29.07.2009 година до 24.03.2010 година
парламентарната група на ДПС отказва да номинира друг кандидат за член в КБКИПЕ.
Макар вакантното място да се приема за символичен акт, то в голяма степен затруднява
функционирането на комисията, доколкото гарантирането на кворум е по-трудно,
когато съставът е само по един член от парламентарна група. Депутатът на ДПС Камен
Константинов е номиниран през март 2010 година и веднага след това е избран за член
на КБКИПЕ, когато комисията започва да обсъжда по същество и трябва да вземе
решение по казуса с обвинението за конфликт на интереси срещу лидера на ДПС
Ахмед Доган.
Казусът с прекъснатия мандат – организационните трудности, породени от
прилагането на паритетния принцип, могат да бъдат илюстрирани чрез предсрочното
прекратяване на мандата на първия председател на КБКИПЕ – Яни Янев (лидер на
малка „протестна“ партия, с много агресивна антикорупционна предизборна програма)
който е на председателския пост по-малко от 4 месеца (от 29.07. 2009 г. до 10.12.2009
г.) и загубва позицията не само на председател, но и на член на КБКИПЕ , когато 3
народни представители от парламентарната му група я напускат. През декември 2009
година РЗС остава с по-малко от 10 депутати и парламентарната й група престава да
съществува, което автоматично прекратява членството на всички нейни депутати в
парламентарните комисии. Но 18 месеца по-късно147 седем независими депутати
получават възможността да станат членове на постоянни парламентарни комисии,
благодарение на подкрепата на парламентарната група на управляващата партия ГЕРБ,
вероятно поради подкрепата за правителството на ГЕРБ при третия вот на недоверие
срещу кабинета Борисов.148
Двойно председателство или тройно нарушаване на етичните стандарти –
третият казус, който илюстрира сериозните процедурни проблеми при
функционирането на КБКИПЕ, е странна комбинация между прекъснат мандат и
вакантно място. Когато представителят на партия ATAKA, който същевременно е
действащ председател на КБКИПЕ, решава да напусне парламентарната група и да
стане независим (заедно с други двама депутати от АТАКА), той обвинява своя
партиен лидер в непочтеност и манипулации. Тримата отцепници сезират КБКИПЕ, че
техният лидер е нарушил етичните стандарти. Същевременно парламентарната група
на АТАКА иска замяна на своя представител в КБКИПЕ и номинира Волен Сидеров за
член и ротационен председател на комисията. Група депутати от опозицията обвиняват
Сидеров в тройно нарушаване на етичните стандарти – (1) в отношенията му със
съпартийците, (2) заради политическа некоректност и радикално националистическо
говорене, и (3) заради процедурно неприемливата възможност да председателства
заседания на комисия, която предстои да решава въпрос за собствения морал.
Управляващата партия ГЕРБ мотивира отказа си да подкрепи номинацията на Сидеров
за член и ротационен председател на КБКИПЕ с аргумента, че същевременно той е
член и ротационен председател на друга постоянна парламентарна комисия (двойното
председателство по правилник е недопустимо). В резултат на пленарни заседания на
Народното събрание е проведено четирикратно обсъждане и отхвърляне на
кандидатурата на Сидеров. Междувременно КБКИПЕ е напълно парализирана, защото
по правилник заседанията на комисията могат да бъдат насрочени единствено от
нейния председател или заместник председател, какъвто КБКИПЕ няма.
Хроничната неефективност на КБКИПЕ има две следствия – от една страна, това
блокира законодателния процес и управленски инициативи в три важни области,
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През юли 2011
„Герб се отплати на независимите депутати с квота в комисиите“ в. Сега 27.07.2011; “ГЕРБ уреди 2-ма
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касаещи почтеността в изпълнителната власт, но от друга страна – дейността й
привлича общественото внимание и мотивира както парламентарните партии, така и
отделни политици да отстояват налагането на високи етични стандарти като еталон за
парламентарно поведение.
КОНТРОЛ НАД ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
В каква степен законодателната власт упражнява ефективен контрол върху
изпълнителната?
Оценка: 25
В съответствие с Конституцията парламентът упражнява своите правомощия да
създава временни анкетни комисии, но традиционно те са в голяма степен неефективни.
До момента149 в 41-то Народно събрание са създадени три временни комисии:
• Временна анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и
сделките, извършени в последната една година от мандата на
правителството на Сергей Станишев – създадена, за да разследва различни
клиентелни мрежи и обвинения в корупция срещу членовете на предишния
кабинет – действала повече от пет месеца – от 2.09.2009 г. до 3.03.2010 г.150;
• Временна анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на
изборите за Народно събрание от 5 юли 2009 година – действала три месеца –
от 2.09.2009 г. до 2.12.2009 г.151
• Временна анкетна комисия със задача да изясни изнесените данни за грубо
нарушаване на Конституцията и ПОДНС при гласуването и обнародването
на Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите в ДВ, бр. 22 от 2010 г. и поправка на същия закон в
следващия бр. 23 на ДВ от 2010 г. – действала два месеца – от 13.05.2010 г. до
13.07.2010 г.152
Две от тези комисии не проучват действията на изпълнителната власт – третата по
ред в списъка проучва действията на депутати, а втората е създадена за проучване на
изборни манипулации и измами, които само частично може да са свързани с действията
на изпълнителната власт. В този втори случай е показателно, че реални резултати са
произтекли не от проучванията и решенията на Народното събрание, а от аналогичните
процедури, инициирани от Конституционния съд по образувано там дело153.
Единствената комисия, която по същество е била ангажирана с проучване на
дейността на изпълнителната власт, се занимава с дейността на предишния
Министерски съвет. През март 2010 година, в съответствие с изискванията на
парламентарния правилник, комисията публикува доклад от 127 страници,154 но той не
успява да привлече медийно внимание. Дейността на комисията не е администрирана в
съответствие с изискванията – не са достъпни стенографски протоколи на заседанията,
а дневният ред само на две заседания е публикуван на сайта на комисията. 155 На сайта
на комисията не е публикуван също така и нейния доклад. Като документ той има поскоро информативна функция, а председателят на комисията Стоян Мавродиев, три

149
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месеца след публикуването на доклада, е избран за Председател на комисията за
финансов надзор с шестгодишен мандат.
Разследващите правомощия на анкетните комисии са много ограничени,
доколкото не съществуват законови разпоредби, които да задължат разследваните
политици и институции да предоставят информация и дори лично да присъстват на
изслушванията на парламентарните комисии. До сега няма парламентарна анкетна
комисия, която да е изработила задълбочен анализ и доклад, който да доведе до
съществени промени в процедурите или политиките на изпълнителната власт.
Народното събрание има много силни правомощия да влияе върху изработването
и да контролира изпълнението на държавния бюджет, но през всички мандати и
състави на Народното събрание през последните 20 години българският парламент
систематично не успява да реализира тези свои правомощия. Въвеждането на Паричния
съвет през 1997 година може да е логичното обяснение за пасивността и
неефективността на парламента в бюджетната политика, но ефективното господство на
изпълнителната власт е по-правдоподобното обяснение, доколкото управляващите
винаги са имали председателския пост и гарантирано мнозинство в бюджетната
комисия.
Както в много европейски парламенти, и в българското Народно събрание
вотовете на недоверие се инициират от опозицията. Те обикновено се отнасят до
конкретни секторни политики, дори често са насочени срещу конкретен министър, но
по процедура (по конституция), ако са успешни, автоматично изискват оставката на
министър-председателя. Ето защо в 41-то Народно събрание, а и в предишните мандати
вотовете на недоверие винаги са водили до консолидиране на мнозинството и публичен
сблъсък между управляващи и опозиция, едните яростно критикуващи кабинета, а
другите еднозначно защитаващи го.
Парламентът избира представители (фиксирана квота) в повечето от автономните
държавни институции с фиксиран мандат. Съществува практика на опортюнистични
изменения в законовите уредби за избор и състав на тези институции, които целят
предсрочно прекратяване на мандата и избор на нови представители в парламентарната
квота. Чрез подобна стратегия парламентарните мнозинства политизират контрола
върху автономните агенции и институции.156.
Всички автономни институции са длъжни да представят годишен отчет пред
съответната комисия на Народното събрание, но това до голяма степен е ритуализирана
дейност, без значими публични резултати. След поправка в Конституцията върховните
съдилища и прокуратура също са задължени годишно да се отчитат пред Народното
събрание, но това не се използва от парламента за упражняване на контрол чрез
идентифициране на проблемни области и/или иницииране на публичен дебат.
Макар да съществува очакване изборът на парламентарни представители в тези
институции да стъпва върху консенсус, постигнат в резултат на задълбочен публичен
дебат, на практика изборът става с обикновено мнозинство (изборът на омбудсман
може би е единственото изключение), а публичните дебати рядко са конструктивни и
продуктивни. Много по-често те просто не се състоят.
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Показателен е примерът с Висшия съдебен съвет – няколко последователни смени в парламентарното
мнозинство се свързват с гласуване на законодателни промени, изискващи предсрочно разпускане и
избор на нов ВСС.
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ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕФОРМИ
В каква степен антикорупционните закони и принципите за добро управление са
приоритет за законодателната власт?
Оценка: 25
Сегашната управляваща партия спечели изборите през 2009 година с програма, в
която ако не единственият, то най-важният приоритет е борбата с корупцията и
организираната престъпност. Това, обаче, е бил основният приоритет на всяка
управляваща партия и парламентарно мнозинство след 2000 година, когато започват
преговорите за присъединяване към Европейския съюз. През последните 11 години
борбата с корупцията, също така, е основание за повечето инициирани от опозицията
парламентарни вотове на недоверие, както и публично оповестяваната причина за
промени в състава на всички кабинети. Няма да е преувеличение, ако обобщим, че през
последните 12 години паралелно и в условията на ожесточена конкуренция
парламентарните мнозинства, опозиционните партии, а също и извънпарламентарните
сили непрекъснато посочват като свой приоритет антикорупционното законодателство
и антикорупционните мерки. Това непродуктивно статукво се възпроизвежда и в 41-то
Народно събрание.
България започва да развива законодателната рамка за борбата с корупцията, като
в нея основно място заема Законът за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси. Той се приема след постоянни критични оценки и препоръки в
мониторинговите доклади на Европейската комисия. Доколкото към юли 2011 година
все още не функционира специализираната Комисията за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси, 41-то Народно събрание е първата държавна
институция, която създава специализирано звено, отговорно да събира информация и
да докладва на магистратурата случаите на конфликт на интереси. Другият важен закон
е Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни
длъжности. Парламентът гласува поредица от допълнения и изменения, целящи да
направят действащите закони по-ефективни, но то също така категорично отхвърли
поне един важен законопроект – за отнемане на имущество, придобито от престъпна
дейност и от административни нарушения.
Все пак трябва да се подчертае, че 41-то Народно събрание няма законодателна
стратегия или програма за противодействие на корупцията и организираната
престъпност. В това отношение водещата роля на изпълнителната власт е безспорна,
доколкото след 1999 година всеки кабинет е разработвал както антикорупционни
стратегии, така и едногодишни законодателни програми и планове за действие,
включващи конкретни мерки. След 2000 година много неправителствени организации,
асоциации и мозъчни тръстове са анализирали слабостите157 и предизвикателствата в
антикорупционното законодателство, но оценките в Доклада на Асоциация
„Прозрачност без граници” от 2005 година са все още валидни.158
Всяка оценка за ефективността и качеството на приетото законодателство в
голяма степен е неадекватна поради особеностите коментирани по-горе – голям и
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нарастващ брой допълнения и изменения на наскоро приети закони и много голям брой
на подзаконови актове в най-уязвимите на корупция сектори.159
Добър пример за липсата на ангажираност на Народното събрание с
антикорупционни инициативи е неспособността да се проведе адекватен избор на
членове на Висшия съдебен съвет – след като двама от членовете на съвета от
парламентарната квота подадоха оставка през 2010 година, тя следваше да бъде
попълнена. Конституционните и законови изисквания за кандидатите са: практикуващи
юристи с висок професионален авторитет и морал, с най-малко 15 години
професионален опит. Парламентарното мнозинство забави избора повече от година. На
20.07.2011 година Народното събрание проведе избора, като народните представители
гласуваха след 10-минутно представяне на кратки биографични справки и 10-минутно
обсъждане160. Тук не става въпрос за решение чрез стриктно прилагане на партийна
дисциплина, защото двамата кандидати (единият, от които със съмнителна публична
репутация)161 са избрани с гласовете на 64 депутати от управляващото мнозинство, 10
независими и 29 гласа на опозиционна партия.
ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършения анализ могат да бъдат формулирани следните
препоръки:
1. Народното събрание следва да засили експертизата си по изработването на
стратегии, като създаде специално аналитично звено, използващо мрежа от
висококвалифицирани експерти.
2. Необходимо е приемането на Закон за лобизма.
3. Необходимо е приемането на етичен кодекс на народните представители.
4. Народното събрание следва да въведе във вътрешния си правилник разпоредби
за прозрачност, които да обхващат контактите на народните представители с лобисти и
да се публикува по-разширена информация за заседанията на комисиите.
5. Необходимо е представянето на детайлна обосновка на предложенията за
изменения на закони, които вече са предмет на разглеждане в парламента.
6. Бюджетът на Народното събрание следва да бъде обект на външен одит, като
резултатите от извършените одити следва да се публикуват.
7. Народното събрание следва да изработва своя законодателна програма и ясно
да определя набор от приоритети в съгласие със законодателната програма на кабинета,
но при гарантирана автономия от нея, както и да изработва собствени стратегии във
всички приоритетни области включително в противодействието на корупцията.
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ
Министерският съвет и държавните агенции, съставляващи изпълнителната власт
на Република България, са в процес на значителни административни реформи, свързани
и със съществени съкращения на ресурси, наложени от политиката на правителството
за ограничаване на публичните разходи през 2010 г. и 2011 г. Оптимизирането на
ролята и влиянието на политическите кабинети на министрите и на премиера е една от
най-видимите позитивни промени през последните две години. Тенденцията към
увеличаваща се прозрачност на процеса на взимане на решения също трябва да бъде
подчертана, въпреки че са необходими допълнителни мерки, за да се отговори на найвисоките стандарти за прозрачност и отчетност. Въведена е нормативна рамка,
гарантираща почтеността на министрите. Въпреки това текущите събития, както и
неотдавнашни медийни разкрития показват, че конфликтът на интереси е основен
проблем. Сериозни проблеми се генерират и от продължаващата практика на
„въртящите се врати” при заемане на длъжности в правителството и в частни фирми,
която е характерна за професионалната реализация на някои министри, но е основно
правило при професионалното израстване на заместник-министрите. Проблем е също
така отслабващата политическа ангажираност към антикорупционното законодателство
и антикорупционните политически мерки, доколкото основното внимание на
управляващите е фокусирано върху проблемите, породени от финансовата криза, както
и върху неотложните реформи в ключови секторни политики.
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ
Обща оценка: 52,77 / 100
Индикатор
Капацитет
66,66 / 100

Управление
54,16 / 100

Роля
37,5 / 100

Закон

Практика

-

50

Независимост

75

75

Прозрачност

75

50

Отчетност

75

50

Почтеност

50

25

Ресурси

Управление на публичния
сектор (закон и практика)

50

Правна система

25

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Министерският съвет е върховният орган на българската изпълнителна власт.
Кабинетът се състои от министър-председател и министри, но също така в почти всеки
кабинет един, двама или дори трима от министрите изпълняват и функциите на
вицепремиери (заместник министър-председатели). Много по-рядко, се реализира
другата възможност – член на кабинета да бъде вицепремиер, без да има други
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отговорности като министър. Повечето от министрите имат ясно определени ресори и
ръководят съответните административни структури, но почти във всеки български
кабинет има и министър „без портфейл”. Тези министри обикновено носят отговорност
за много тесен и важен приоритет (например присъединяването към Европейския съюз)
или заемат поста на вицепремиер.
От 1991 година броят на членовете на Министерския съвет на Република
България варира от 20 до 15. В момента кабинетът се състои от министър-председател
и 16 министри – един от тях е без портфейл, а двама от тях са също така и
вицепремиери.162
Освен членовете на Министерския съвет, политически отговорни членове на
изпълнителната власт са и ръководителите на 8 държавни агенции, 4 държавни
комитета и 29 изпълнителни агенции163. Има и подчинени на Министерския съвет
административни единици, чийто ръководители са политически отговорни пред
Министерския съвет. Трябва да се посочи, че съществуват и държавни агенции, които
са директно подчинени на законодателната власт, за да се гарантира автономността им
от изпълнителната. Регионалните управители и кметовете също са част от
изпълнителната власт, но не са предмет на оценка в рамките на настоящия доклад.
Администрацията на Министерски съвет е пряко подчинена на министърпредседателя.
Министър-председателят разчита на политическия си кабинет при изпълнението
на своите правомощия, който се състои от вицепремиерите, началника на политическия
кабинет, парламентарния секретар на Министерския съвет и ръководителя на звеното
за връзки с обществеността. Всеки министър също има политически кабинет, а
специална дирекция “Правителствена канцелария” осигурява организационна и
административна подкрепа за срещите на Министерски съвет.
Министър-председателят по свое усмотрение назначава и уволнява
вицепремиерите и областните управители.
Има 4 държавно-обществени консултативни комисии и 34 консултативни
съвета164, които представляват постоянно действащи органи, подпомагащи процеса на
взимане на решения в рамките на изпълнителната власт165. Също така се формират
работни групи за изготвянето на ключови законопроекти и стратегически документи166.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
До каква степен изпълнителната власт има средства, за да изпълнява адекватно
и ефективно задълженията си?
Оценка: 50
През последните две години бюджетът във всички публични сектори беше
последователно съкращаван. Преди актуализирането му годишният бюджет на
изпълнителната власт за 2010 година възлизаше на 5708 милиона лв. (около евро 2918
милиона), като от тях 87,8 милиона лв. (евро 44,8 милиона) са за Министерски съвет.
След приетите бюджетни съкращения бюджетът възлиза на 5239 милиона лв., от които
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Официалният сайт е http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0218&g=, но
административният регистър също съдържа списък на различните ресори http://ar2.government.bg/ras/index.html.
163
Органи на изпълнителната власт http://ar2.government.bg/ras/index.html.
164
Портал за консултативни съвети http://www.saveti.government.bg/web/guest/home
165
Три от консултативните съвети се председателстват от министър-председателя на РБ, 5 от зам.
министър-председателите, 29 – от министри, 18 – от зам.-министри, 1 от председател на държавна
агенция, 1 от изпълнителен директор на изпълнителна агенция и 3 от „други”.
166
Структура на изпълнителната власт http://ar2.government.bg/ras/index.html
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съответно 70,7 милиона са за Министерски съвет167. За 2011 година съответните суми
са 5815 милиона за изпълнителната власт, а 77,7 милиона от тях са за Министерски
съвет168. Като база за сравнение може да дадем бюджета за 2009 година, която не е
кризисна година и тогава бюджетът на изпълнителната власт е 7109 милиона лв. (евро
3632 милиона)169.
Освен съкращенията на бюджета през последните две години се провеждат и
съкращения в щатните бройки и броя на административните единици (30 агенции са
закрити, а само 10 са създадени, в резултат на което административната реформа
довежда до съкращаването на 20 агенции), като целта е оптимизиране на ефективността
на изпълнителната власт.
Техническите ресурси на всички подразделения на изпълнителната власт са
обновени и наскоро подобрени. Най-големият проблем обаче представлява липсата на
една унифицирана информационна система (IT system). Този проблем няма да може да
бъде разрешен толкова лесно, доколкото всяко едно министерство и почти всички
агенции имат вече създадени, но автономни и несъвместими една с друга системи, и
процесът на тяхната интеграция в една всеобхватна система ще отнеме доста време.170
Като пример за недостатъчната координация и съгласуваност може да посочим
разминаването между данните на Националния статистически институт и данните от
ежегодния доклад на Министерски съвет. От 2012 година НСИ ще бъде единственият
източник на информация, като в ежегодния доклад на Министерския съвет ще се
ползват данните на НСИ.
По време на мандата на предишното правителство (2005 г. – 2009 г.), което е
изградено въз основа на парламентарната подкрепа на коалиция от три партии,
големите политически кабинети са по-скоро правило отколкото изключение. Всеки
министър има поне трима заместник-министри: двама номинирани от коалиционните
партньори и един номиниран от партията на самия министър. Доколкото сегашният
кабинет е еднопартиен, тази практика бързо беше изоставена. Това спестява финансови
средства и време за вземане на решения, но със сигурност кабинетът разполага с много
по-ограничени човешки ресурси.
Един от най-важните фактори, обуславящи ниската ефективност на
изпълнителната власт, е много бързото идване на власт на „нови” партии, без
политически опит както в управлението, така и в опозиция. Такъв е казусът с НДСВ,
което през 2001 година печели парламентарните избори преди да бъде учредено като
партия. Аналогичен е случаят и с партия ГЕРБ, чиито представители влизат за първи
път в парламента през 2009 година, но едновременно с това трябва да формират и
самостоятелно правителство. Така за последните 10 години изпълнителната власт
двукратно се съставя от хора без никакъв или с много ограничен политически опит.
Има два общоизвестни примера, които илюстрират този проблем. Първият е бившият
външен министър Румяна Желева. В началото на януари 2010 година тя беше
номинирана за еврокомисар. Неубедителното й представяне на изслушването в
Европейския парламент предизвика сериозни критики от страна на българската
общественост и впоследствие тя бе принудена да оттегли кандидатурата си най-вече
заради предполагаеми икономически обвързаности171. Вторият пример е с бившия
директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева, за която стана ясно, че е
167

Министерство на финансите на Р България, Бюджет 2010 http://www.minfin.bg/bg/page/419
Министерство на финансите на Р България, Бюджет 2011
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Министерство на финансите на Р България, Бюджет 2009 http://w ww.minfin.bg/bg/page/348
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Доклад за състоянието на администрацията 2010,
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/AnnReport10final.pdf
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подправила дипломата си за висше образование. Служители на Берлинския висш
институт за техника и икономика, където Калина Илиева е учила потвърдиха, че тя не е
завършила и че не може да има валидна диплома.172 Може да се обобщи, че в
настоящото правителство проблемът с човешките ресурси е системен и много тежък,
което непрекъснато поражда проблеми в основните ресори на изпълнителната власт –
както в Министерството на земеделието, така и в Министерството на здравеопазването
за по-малко от година трикратно бяха направени персонални промени на всички нива
на политически отговорни ръководители.
Има две тенденции, които ерозират капацитета на изпълнителната власт. Едната
са цикличните партийни назначения (избор) на отговорни длъжности (директори на
агенции и на други автономни органи). Тази практика на политизирани назначения
продължава вече 20 години и все повече се засилва, доколкото нито едно
парламентарно мнозинство не успява да остане на власт за повече от един мандат. При
това, всяко едно управляващо мнозинство прокарва своите политически назначения,
отчасти в нарушение на принципа за мандатност, който е характерен за държавните
агенции и автономни звена на изпълнителната власт. Втората тенденция, която е
привидно различна, но тясно свързана с първата е също така много коментирана – все
повече се разрастват клиентелните мрежи, които възникват преди всичко, за да
гарантират пълен мандат на добрите професионалисти, които са били избрани на
отговорни позиции. Но тези мрежи постепенно се трансформират в прикрити и
полулегални представителства на групови интереси в изпълнителната власт.
Свързаността на почти всички заместник министри с един или повече групови или
корпоративни интереси дори вече не е публична тайна.
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен изпълнителната власт е независима по закон?
Оценка: 75
Както при всички парламентарни режими, Министерският съвет на Република
България е отговорен пред законодателната власт (Народното събрание) и зависи от
доверието и подкрепата на парламентарното мнозинство, за да може ефективно да
изпълнява правомощията си. Ако премиерът иска да направи персонални или
структурни промени в кабинета, той трябва да получи подкрепата на повече от
половината от присъстващите в залата депутати.
В допълнение към обикновените механизми за контрол и противодействие между
кабинета, от една страна, и законодателната и съдебната власт, от друга,
независимостта на българската изпълнителна власт е ограничена от правомощията на
президента да назначава и освобождава от длъжност ръководителите на
дипломатическите представителства и постоянните представители на Република
България при международни организации по предложение на Министерски съвет173,
както и да назначава и освобождава висшия команден състав на въоръжените сили и
удостоява с висши военни звания по предложение на Министерски съвет.174 През
последните две години напреженията и противопоставянията между кабинета и
президента в значителна степен ограничаваха свободата на действие на изпълнителната
власт в политиките, осъществявани от Министерството на външните работи и
Министерството на отбраната. Един от примерите за открит конфликт бе отзоваването
на посланици, обявени за сътрудници на Държавна сигурност. Решението на
172
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Министерски съвет да отзове тези посланици беше успешно блокирано от президента
за повече от година175.
Независимостта на изпълнителната власт се ограничава не само от съществуващи
конституционни и законови уредби, но и от съществуващия нормативен вакуум.
Според законодателството, действащото преди 1989 година, разузнаването е под
прякото ръководство на президента. Доколкото до момента дори не е бил изготвян
законопроект относно контрола върху разузнавателните служби, президентът
продължава да ръководи тази структура. Не съществува изричен текст в
Конституцията, който да определя, че контролът върху разузнаването е правомощие на
президента, но по силата на общата разпоредба президентът „назначава и освобождава
от длъжност и други държавни служители, определени със закон”176. Президентът все
още контролира разузнаването, което предоставя информация на Министерски съвет и
Народното събрание, но е отговорно пред държавния глава. Ако се има предвид
ограниченият административен капацитет на президентската институция, може да се
направи заключение, че е недостатъчен контролът на цивилни политици върху
разузнаването.
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен изпълнителната власт е независима на практика?
Оценка: 75
Както конституционният модел на разделение на властите, така и
административните и процедурни промени, които се осъществяват след 1991 година,
водят до налагането на система на управление, в която доминира изпълнителната власт.
Властта на президента постепенно се ограничава. Макар и това все още да не е факт,
разузнаването скоро ще бъде подчинено пряко на Министерски съвет. В България има
устойчива система на граждански контрол над военните и армията, която е под
ръководството на отговорни чрез избори политици. Няма нерегламентирано от закона
влияние на други държавни институции.
През последната година поне два политически скандала поставиха въпроса за
независимостта на изпълнителната власт. Първият се отнасяше до нерегламентираното
и неправомерно използване на специални разузнавателни средства и специализирани
устройства за следене. Преди няколко години избухна скандал след разкрития за
нерегламентирано използване на специални разузнавателни средства от страна на
контраразузнавателни служби (Държавна агенция за национална сигурност) за
наблюдение на журналисти и политици. През 2011 година скандалът започна след
изтичането на информация и записи на телефонни разговори между високопоставени
членове на изпълнителната власт, включително и самия премиер177. Сред многото
важни въпроси, които чакат отговор, е и този за независимостта на изпълнителната
власт.
Вторият въпрос се отнася до способността на изпълнителната власт да гарантира
върховенството на закона в случаите на конфликт със стратегическите интереси на
влиятелни компании. Казусът много ясно се илюстрира с конфликта между
Национална агенция „Митници” и нефтената компания „Лукойл”. На 22.07.2011 година
Агенция „Митници” отмени разрешителното на компанията за два данъчни склада,
което на практика означаваше затваряне на рафинерията заради отказ на фирмата да
спази предвидения от закона срок за инсталиране на измервателни уреди, които са
175
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пряко свързани със системата на данъчните власти. Временното спиране на
продукцията в рафинерията „Лукойл Нефтохим” принуди България да използва части
от държавния резерв, за да може да осигури продължаване на дейността на трите
големи летища в страната – София, Варна и Бургас.178 Компанията използва съдебни
процедури, за да получи отсрочка, но стана ясно, че „Лукойл” сама по себе си има
възможността да причини сериозно дестабилизиране на правителството.
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен има регулации, които гарантират прозрачност що се отнася до
ключови дейности на изпълнителната власт?
Оценка: 75
Единадесетият доклад на Програма за достъп до информация (ПДИ), касаещ
състоянието на достъпа до информация в България през 2010 година, направи оценка,
че след приетите през 2008 промени в Закона за достъп до публична информация
(ЗДПП) законовата рамка в България отговаря на стандартите, изисквани от
Конвенцията за достъп до официални документи179, приета през 2008 година от Съвета
на Европа, въпреки че конвенцията все още не е ратифицирана от България.
Системно и ефективно се прилага пакет от закони, който регламентира достъпа до
информация, както и публичността на имуществото на лица, заемащи висши държавни
длъжности180. В няколко закона изрично се изисква създаването на публични регистри:
за административните структури, за процедурите за обществени поръчки, за
разпореждането с общинска и държавна собственост, както и за имуществените
декларации на лица, заемащи публични длъжности.
В доклада се подчертава, че са създадени и действат специализирани органи,
които имат право да прилагат законите за разкриване на информация: „в 26
устройствени правилника на органите на изпълнителната власт са определени
административни звена, отговарящи за прилагането на различните аспекти на ЗДПП. …
сериозно отношение към дейността по прилагане на ЗДПП”181.
В доклада също така се отбелязва, че има някои недостатъци в актуалната
законова рамка182, но като основен пропуск се посочва, че поради структурните
промени в Министерски съвет нито една политическа отговорна длъжност не носи
отговорност за координацията и прилагането на ЗДПП.
За всяко проведено от Министерски съвет заседание се изготвя протокол, в който
се вписват разгледаните на него въпроси и приетите по тях актове и протоколни
решения. В протокола се вписват и участвалите в заседанието членове на Министерски
съвет, както и другите присъствали на него външни лица. Стенографският протокол се
подписва от присъствалия на заседанието стенограф и се прилага към протокола от
заседанието.183 Материалите за разглеждане от Министерски съвет се внасят в
администрацията му не по-късно от 7 дни преди редовното заседание, като форматът
им е изрично и детайлно регламентиран184. Основните изисквания към предложенията
178

http://www.novinite.com/view_news.php?id=133791
Приета на 27.11. 2008
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Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, Закон за достъп
до обществената информация, Закон за защита на класифицираната информация.
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Доклад на ПДИ за Състоянието на достъпа до информация в България 2010, с. 13 http://store.aipbg.org/publications/ann_rep_bg/report10.pdf
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Например „Липсата на предписано задължение на публичните институции да подпомагат заявителите
в разумни граници” http://www.aip-bg.org/en/
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Устройствен правилник на МС и неговата администрация, Чл. 46
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Пак там., Чл. 38 и Чл. 36.
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да се внасят с писмен доклад, подписан от вносителя, придружени от финансова
обосновка, одобрена от министъра на финансите, както и от съобщение за средствата за
масово осведомяване185. Всички писмени материали се прилагат и подават в електронен
вид.
Преди внасянето им за разглеждане на заседание на Министерски съвет,
проектите на нормативни актове и на общи административни актове се публикуват на
интернет страницата на вносителя съгласно изискванията на закона.186 В рамките на
администрацията на Министерски съвет дирекция “Правителствена канцелария”
отговаря и за изготвянето и съхраняването на протоколите, стенограмите от
заседанията и оригиналите на актовете на Министерския съвет и документите към тях.
Изградена е специализирана информационна система, която е достъпна по
интернет и съдържа запис на всички дейности на изпълнителната власт –
постановления, протоколи, разпореждания, решения и стенограми.
Правителственият бюджет се публикува като част от Закона за държавния
бюджет.
Все още няма законодателство, което да урежда публикуването на информация,
засягаща управлението и разполагането с държавна собственост. Също така законовите
мерки не гарантират ефективен контрол и санкции, когато задълженията за
публикуване на информация не са спазени.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен има прозрачност що се отнася до ключови дейности на
правителството на практика?
Оценка: 50
Интернет страницата на Министерския съвет и свързаните с нея информационни
портали са значително подобрени през последната година, но това не е така и при
другите агенции на изпълнителната власт. В доклада на ПДИ за достъпа до
информация се посочва, че броят на държавните агенции с редовно поддържани
интернет сайтове е намалял, най-вече заради бюджетни съкращения. В доклада се
пояснява, че тази тенденция се отнася в най-голяма степен за регионалните звена.187
Правителственият бюджет се публикува като част от Закона за държавния
бюджет. В допълнение към това бюджетът и документите, свързани с неговото
изготвяне и прилагане, се публикуват на специализирана интернет страница на
Министерството на финансите.188. Има и промени във формата на тези отчети. След
2010 година практиката на изготвяне на ежемесечни отчети за изпълнението на
бюджета е изоставена.189 От друга страна от 2011 година се публикува детайлна
програмна структурата на бюджета на всеки един орган на изпълнителната власт.190
Стенографските протоколи от заседанията на Министерския съвет се публикуват
редовно чрез специализираната информационна система191. Тъй като тази практика е
въведена през септември 2009 година, онлайн достъп има само до стенографските
протоколи от заседанията проведени след тази дата. Постепенно се изгражда и архив,
185

Пак там. Чл. 35.
Пак там. 31 (4)
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Пак там. с. 24.
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Страница “Бюджет” на Министерство на финансите на Р България http://www.minfin.bg/bg/page/4
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Месечен бюлетин за изпълнението на бюджета 2009 г. http://www.minfin.bg/bg/page/389 ()
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Проектобюджети в програмен формат на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2011
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Информационна система за правна информация на Министерски Съвет (PRIS)
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като той включва до момента документи до август 2005 година.192 Стенографските
протоколи от заседанията, проведени преди тази дата, са публично достъпни, само след
специална заявка. За журналисти процесът трае около месец, докато за обикновените
граждани достъпът е много по-труден, на практика почти невъзможен. Онлайн архивът
също съдържа постановления, протоколи, разпореждания, решения с начална дата
януари 1990 година.193 В съответствие с традициите на модерната българска
държавност, постановленията на кабинета се публикуват в „Държавен вестник” от
момента на неговото създаване. Интернет архивът представлява просто сканирани
издания на държавен вестник.194
Имуществените декларации на всички избрани и назначени членове на
изпълнителната власт195 са достъпни на страницата на Сметната палата196 и всяка
година стават обект на множество коментари от страна на печатните и електронни
медии.
Според единадесетия доклад на ПДИ за достъпа до информация в България през
2010 година, нивото на финансова прозрачност е под стандарта и практиките,
установени в други държави, макар да има увеличение с 2% на тези институции, които
публикуват своите бюджети197. Задължението на държавните институции да
публикуват договорите си се оценява като неизпълнено. През 2011 година, както и през
2010 година „само 2 % от институциите са публикували договорите за възлагане на
обществени поръчки или концесионните договори. Толкова ниско ниво на прозрачност
по отношение на една от най-интересните информации за медиите и обществеността, и
то след промените на ЗДОИ през 2008 година поставя въпроса дали не е дошло време
да започне работа по специален закон, който да гарантира прозрачността на договорите
на държавните органи“198
ОТЧЕТНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен има законови мерки, които да гарантират, че членове на
изпълнителната власт трябва да отговарят за своите действия?
Оценка: 75
Контролът на изпълнителната власт от страна на съдебната власт е гарантиран от
Конституцията и има достатъчна регламентация на методите на съдебна проверка на
правомерността на действия на изпълнителната власт199.
През 2005 година бяха направени специални промени на Конституцията, които
задължават Министерски съвет да „информира Народното събрание по въпроси,
отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от нейното
членство в Европейския съюз“200, а когато участва в разработването и приемането на
актове на Европейския съюз „да информира предварително Народното събрание и дава
отчет за своите действия.”201
192

Електронен регистър на Стенограмите от заседанията
http://pris.government.bg/prin/document_browser.aspx
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Електронни регистри на постановления, протоколи, разпореждания и решения на МС.
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http://register.bulnao.government.bg/
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Доклад на ПДИ за Състоянието на достъпа до информация в България 2010, с. 28 http://store.aipbg.org/publications/ann_rep_bg/report10.pdf
198
Пак там. с. 28-29
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Също така, допълнение на Конституцията от 6.02.2007 година оправомощава
Народното събрание да „изслушва и приема доклади за дейността на органи, които
изцяло или частично се избират от Народното събрание, когато това е предвидено в
закон“.202
Рутинната процедура за контрол на изпълнителната власт от законодателната са
редовните петъчни сесии на парламентарен контрол, където депутатите отправят
въпроси и питания към Министерски съвет и отделни министри, които, както е
предвидено в Конституцията, са задължени да отговорят на тези въпроси203. По
предложение на 1/5 от народните представители по питането стават разисквания и се
приема решение.204 Също така в Конституцията е указано, че „Народното събрание и
парламентарните комисии могат да задължават министрите да се явяват на техни
заседания и да отговарят на поставени въпроси“,205 но тъй като конституционният текст
не задължава изрично министрите да се явят пред комисията, то на практика
министрите правят това много рядко.
Сметната палата изготвя своята ежегодна програма за одитната си дейност
самостоятелно, но Народното събрание може да поиска до пет допълнителни одита,
които не фигурират в тази одитна програма.206
Конституцията урежда и правомощието на Министерски съвет да отмени
незаконосъобразните или неправилните актове на министрите.207 Според Закона за
администрацията специализирани органи, главен инспекторат и инспекторатите на
отделните министерства осъществяват контрол и извършват проверка за дейността на
съответните администрации.208
Процедурният правилник на Министерски съвет и неговата администрация, както
и Административният кодекс, изискват писмена мотивация за всеки акт и всяко
предложение на изпълнителната власт. Специални разпоредби в Административния
кодекс гарантират правото на гражданите да обжалват административни актове.
Според актуалната законова рамка209 административните единици с
консултативни функции могат да бъдат създадени от Министерския съвет (чл. 21 и чл.
53)210, от председатели на държавни агенции и от изпълнителните директори на
изпълнителни агенции (чл. 45 ал. 1, чл. 47 ал. 8 и чл.. 54 ал. 8)211. Изготвеният
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията предвижда
оптимизиране на този процес – само Министерският съвет създава консултативни
органи, при това само по чл. 21 ал. 1212, т.е. консултативни съвети.
Според Кодекса на труда консултациите в Националния съвет за тристранно
сътрудничество (НСТС) са задължителни, но въпросите, по които се провеждат
задължителни консултации, се определят с акт на Министерския съвет. НСТС взема
решения с консенсус213. От изпълнителната власт се очаква да разглеждат и да взимат
под внимание решения на НСТС, но не са задължени да ги следват.
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Нито Конституцията, нито актуалното законодателство предвиждат имунитет за
членовете на изпълнителната власт. Затова министрите са отговорни за своите действия
по силата както на административното, така и на наказателното право наравно с
останалите граждани.
ОТЧЕТНОСТ (ПРАКТИКА)
Колко ефективен е надзорът над изпълнителната власт на практика?
Оценка: 50
Конституционните и законови разпоредби се спазват и правителството се отчита в
съответствие с тях. Има редовни отчети на всеки шест месеца относно изпълнението на
общата програма и на политическите цели214, както и редовни финансови отчети, които
се публикуват на главната страница на Министерски съвет. Също така се изготвят и
финансови отчети, структурирани според политическите приоритети на правителството
и неговата политическа програма, които са обществено достъпни215.
Изпълнителната власт изготвя и годишни бюджетни отчети, а също така има и
годишен одитен доклад, който се публикува на интернет страницата на
правителството216, както и на тази на Сметната палата.217 Няма данни за намеса в
одитната дейност на Сметната палата.
Изчерпателен списък на съществуващите консултативни органи се поддържа на
специализиран сайт.218 Повечето от тези консултативни органи функционират добре, а
също така отчетността е по-добра след създаването на специализиран интернет
портал,219 който съдържа актуална и добре структурирана информация. Въпреки това
има случаи на „процедурно заобикаляне“ на задължителните консултации в
Националния съвет за тристранно сътрудничество и то по важни решения, касаещи
реформата в системата за социално осигуряване. Важно е да се отбележи, че кабинетът
е задължен да се консултира с Националния съвет за тристранно сътрудничество, но
може да не се съобрази с позициите на социалните партньори.
Броят на разследванията срещу членове на изпълнителната власт е висок.
Първоначално съществуваше практиката разследваният политик да излезе в служебен
отпуск, но все повече се налага практиката са да подаде оставка. Срещу няколко бивши
министри са повдигнати обвинения, заведени дела и дори има няколко случая на
осъдени на първа инстанция. Въпреки това все още няма окончателни присъди срещу
министър.
Според Индекса за правова държава на World Justice Project за 2011 година
България е класирана на едно от последните места в изследваната група220 и въпреки че
относително най-добрите оценки за страната са в категориите „отворено правителство”
и „отговорно правителство”, дори по тези критерии България заема 6 и 7 място в група
от 12 страни, която включва и държави, които не са членки на Европейския съюз.
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http://www.government.bg/fce/001/0211/files/Oditen_doklad.pdf
217
http://www.bulnao.government.bg/
218
Министерски съвет – портал консултативни съвети http://www.saveti.government.bg/web/guest/home
219
Портал за обществени консултации http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bgBG&Id=372
220
12 държави от източна Европа и Централна Азия – Естония, Полша, Република Чехия, Хърватска,
България, Румъния, Албания, Турция, Русия, Украйна, Казахстан и Киргизстан..
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ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват механизми, които имат за цел да осигурят
интегритета на членовете на изпълнителната власт?
Оценка: 50
През 2005 година Министерският съвет приема Етичен кодекс на лицата, заемащи
висши длъжности в изпълнителната власт221. Кодексът съдържа изричен текст,
изискващ лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт да „предприемат
мерки за предотвратяване на корупционни действия на длъжностни лица“ (чл. 21).
Кодексът предлага дефиниции за отговорност, конфликт на интереси, интегритет,
лични интереси, изпълнение на дейност в обществен интерес, както и списък от
държавните чиновници, които са задължени да подпишат декларация, че ще спазват
етичния кодекс. Също така има и етичен кодекс за държавни служители и работещи в
публичната администрация. През 2008 година беше гласуван Закон за предотвратяване
на конфликт на интереси, а после същият беше последван от две поправки, които имаха
за цел да гарантират ефективното му прилагане. През декември 2010 година бе приета
промяна в закона, която доведе до основаването на специализиран орган, който да се
занимава с прилагането му – Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.222
Главният инспекторат към Министерския съвет има специфичните отговорности
да гарантира почтеността в структурите на изпълнителната власт, а именно: /1/ да
разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и
държавни служители на ръководна длъжност, да извършва проверки и да информира
министър-председателя за резултатите; /2/ разработва и утвърждава Методика за
оценка на корупционния риск; /3/ осъществява контрол и извършва проверки по Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси223.
Има правила за подаръци и гостоприемство, както и едногодишна забрана за
изпълняване на длъжности в частния сектор, които бяха два пъти променяни – през
2009 година и през 2010 година.224. Тези правила едва ли могат да се прилагат
ефективно към действащото правителство, доколкото в момента по-голямата част от
членовете на Министерския съвет са с биография на „експерти”, т.е. идват от
професионални или бизнес кръгове, не са били включени в партийните листи на ГЕРБ
на парламентарните избори, нито са заемали партийни длъжности. Съществува
нагласата, че експерти, които идват от частния сектор или представляват групови
интереси, са по-добрите кандидатури за високи ръководни постове. Няма надеждна
законова защита на лицата, сигнализиращи за корупция.
ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен е гарантирана на практика почтеността на членовете на
изпълнителната власт?
Оценка: 25
Според оценките в наблюдения на неправителствени организации етичният
кодекс и дори изискванията за предотвратяване на конфликт на интереси често биват
221

Етичен кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт (Приет с Решение №984
на Министерския съвет от 23 декември 2005 г.) http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=15
222
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, нова Гл. 5-a включваща 9 члена и
приета през 2010 г.
223
Пак там., чл. 46-а(4,5,6)
224
Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Чл.20-a, 21, 22
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пренебрегвани. В доклад на Института за модерна политика се изброяват няколко
случая на скандални действия на министри, нарушили етичния кодекс и правила за
предотвратяване на конфликт на интереси, но останали без последствия225. Един
типичен случай е официалното пътуване на министъра на културата, което имате за цел
участие в представянето на филм, който е изцяло частна продукция. Въпреки тази
оценка на ИМП, трябва да отбележим, че през последните две години доста случаи на
очевидни и безспорни конфликти на интереси бяха публикувани в пресата, в следствие
на което министърът на здравеопазването, както и няколко заместник- министри от
различни сектори на изпълнителната власт, бяха принудени да подадат оставка.
Случаите на поискани и подадени оставки, обаче, не са следствие на разследвания
на специализиран орган – Комисията за предотвратяване и установяване на конфликти
на интереси.226. Тя беше основана със значително закъснение и първото й публикувано
решение е от 31.08.2011 година.227 Повечето конфликти на интереси се пренебрегват,
санкциите са най-често парични, а ако някой бъде уволнен поради конфликт на
интереси, това не е публично обявявано като причина за уволнението.228 Отвореността
на изпълнителната власт към лобиране и влияние на различни групови интереси е
следствие от „експертния профил” на повечето министри. Показателно е, че двама от
тримата министри на здравеопазването, назначени от министър-председателя през
последните две години, са били в ръководството на Българския лекарски съюз.
Въпреки че Законът за конфликт на интереси не позволява на бивши висши
служители от държавната администрация да извършват дейност, която са контролирали
в продължение на една година след този период, почти без изключение заместникминистрите получават високи постове в частния сектор, който са контролирали229.
В резултат на журналистическо разследване беше разкрито, че за дълъг период от
време е било често срещано явление Министерството на вътрешните работи да
получава дарения от голям брой частни фирми.230. Въпреки че практиката беше
прекратена, никой не понесе политическата отговорност в този случай. В одитния
доклад на Сметната палата се посочва, че за 2010 година дарените суми възлизат на
3554348 лв.. Тази информация е публикувана и на страницата на Министерството на
вътрешните работи.231. Случаят доведе до увеличаване на прозрачността, но забави
частично премахването на тази странна дарителска практика. Профсъюзът на
полицаите също така докладва за санкции срещу whistleblowers, които са
сигнализирали, че фирмите-дарители се ползват с привилегии.232

225

Позицията на Института за модерна политика „За състоянието на парламентарното управление“, стр.
4 http://www.modernpolitics.org/wp-content/uploads/2011/07/IMP-state-of-parliament-rule.pdf
226
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси http://www.cpaci.bg/
227
Списък на решенията на КПУКИ http://www.cpaci.bg/index.php/2011-08-03-09-42-45
228
http://www.mediapool.bg/зам-министърът-на-регионалното-развитие-георги-прегьов-е-освободенnews184210.html
229
http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=733476
230
http://www.segabg.com/article.php?issueid=9767&sectionid=16&id=0000101
231
http://www.mvr.bg/Guide/fin_otch.htm
232

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/08/21/1142458_sindikat_potvurdi_za_natisk_vurhu_policaite_suobshtili/
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УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР (ЗАКОНОВА РАМКА И
ПРАКТИКА)
До каква степен изпълнителната власт е ангажирана и участва в развитието на
добро управление в публичната сфера?
Оценка: 50
Всеки министър разчита на политическия си кабинет, състоящ се от около 10
члена (включително и заместник-министрите). Кабинетът има за цел да изпълнява и
контролира дейностите на публичната администрация. Въпреки това системата на
индивидуално оценяване и повишение е прилагана само формално и се оказва доста
неефективна. Има общи изисквания и правила, които гарантират прозрачни и
отговорни държавни служби, но за съжаление няма финансови стимули, система за
мониторинг или награди в рамките на централната администрация. Такива стимули
бяха наскоро въведени на общинско ниво.233
Има специализиран Закон за вътрешния одит. Също така голяма част от
административната реформа цели установяването и налагането на адекватни
механизми, както и създаването на органи за ефективен контрол и управление.
Налаганите строги бюджетни ограничения подпомагат затягането на контрола и
мотивират бдителност. Специален раздел в Доклада за състоянието на
администрацията
разглежда
административните
наказания
(глава
9)
и
антикорупционните мерки (глава 10).234
Съгласно допълненията и измененията в Административния кодекс са създадени
специализирани административни органи (инспекторати), които осъществяват контрол
и са задължени да оповестяват резултатите от извършените проверки и наложените
санкции. Според ежегодния доклад за състоянието на публичната администрация през
2010 година Министерство на земеделието е получило и разгледало най-голям брой
сигнали за конфликт на интереси и корупция235, но няма каквато и да е публично
достъпна информация или обратна връзка за това на интернет страницата на
министерството.
Не са публикувани доклади, нито информация за обратна връзка към интернет
страниците на четири от шестте специализирани антикорупционни звена.
Информацията на страницата на Министерство на финансите е показателна за
неефикасността на комуникациите – едва седем сигнала на година са докладвани.
Единственото активно звено е към Министерство на правосъдието236, но то докладва
данни, които налагат извода, че антикорупционните мерки нямат резултат.237 Няма
233

Интервю с експерт.
Доклад за състоянието на администрацията, стр. 110-115; стр.120-132 –
http://www.government.bg/fce/001/0211/files/AnnReport10final.pdf
235
Пак там. стр.125 – Общия брой на сигналите за това министерство е 7 569 (46.3% от всички сигнали)
но само 19 от тях са за конфликт на интереси и само 1 за корупция.
236
Сигнали за корупция в Министерство на правосъдието
http://www.justice.government.bg/new/Pages/Anticorruption/Default.aspx
237
Месечните данни не показват нито подобрение, нито влошаване, годишните данни също не показват
тенденция на промяна.
234

Предложени дисциплинарни
наказания
Наложени дисциплинарни
наказания
Сигнали от граждани
Сигнали от длъжностни лица
Сигнали от лишени от свобода

09
12

08
12

07
20

06
19

2011
05
25

04
13

03
22

02
12

01
16

2010
127

11.09
17

12

12

20

19

25

13

22

12

16

127

17

106
1
215

104
1
300

130
3
278

164
1
203

154
3
220

125
8
199

180
2
216

116
4
244

134
6
206

1892
30
2509

193
2
256
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специални награди или финансови стимули за държавен служители, които изпълняват
задълженията си прозрачно, отговорно и ангажирано.
ПРАВНА СИСТЕМА
До каква степен изпълнителната власт дава приоритети на обществената
отчетност и борбата срещу корупцията?
Оценка: 25
От 1999 година насам всяко едно правителство е изготвяло специализирана
стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност. Сегашното
правителство състави и прие такъв документ на 18.11.2009 година.238 Въпреки това
усилията на правителството са насочени преди всичко към борбата с организираната
престъпност. През последните няколко години антикорупционното законодателство и
политика загубиха инерция след като основните проблеми на управлението се свързват
с икономическата и финансова криза и мерките за нейното овладяване.
Създаването на Изборния кодекс, който съдържа нови правила за партийното
финансиране, беше осъществено изцяло в рамките на парламента без участието на
изпълнителната власт. Единственият антикорупционен закон, който беше подготвен от
изпълнителната власт, бе поправката на Закона за предотвратяване на конфликта на
интереси, влязъл в сила през декември 2010 година. Поправката на Административния
кодекс239 също така урежда отговорностите на Главния инспекторат, насочени към
контрол и превенция на конфликт на интереси, но също така и към последователно
провеждане на антикорупционни мерки.
Сформирането на специализиран орган БОРКОР беше по-скоро формален акт без
видим ефект. Очакванията, че БОРКОР ще създаде специализирани закони и ще
предложи поправки на съществуващата законова рамка все още не са изпълнени.
Много често министрите и министър-председателят публично се ангажират с
антикорупционни позиции и инициативи, но това вече изглежда много ритуализирано и
постепенно губи отзвук и убедителност.
ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършения анализ могат да бъдат формулирани следните
препоръки относно институциите на изпълнителната власт:
1. Най-значителен приоритет следва да бъде отдаден на антикорупционното
законодателство, като този процес не се фокусира само в отделни закони, а се превърне
в част от реформите на законите, регламентиращи дейността на системите и секторите,
като например здравеопазването и социалното осигуряване. Антикорупционните мерки
могат да окажат положително въздействие върху ефективността на мерки срещу
финансовата криза.
2. Нормативната рамка за превенция на конфликт на интереси в Министерски
съвет следва да бъде оптимизирана, като е необходимо да бъде въведено задължение за
обявяване на конфликт на интереси по време на дискусии и в процеса на вземане на
решения.
3. Необходимо е създаването на правна рамка за защита на лицата, подаващи
сигнали за корупция. Тя следва да включва защита от уволнение и тормоз, но също така
може да предвижда финансови стимули, ако подаденият сигнал доведе до разкриване и
предотвратяване на широкомащабни загуби на обществени средства.
238

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=577
239
Закона за администрацията – чл.46 и чл.46а
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СЪДЕБНА ВЛАСТ
СЪДЕБНА ВЛАСТ
Обща оценка: 52,08/100
Индикатор
Капацитет
68,75/100

Управление
50/100

Роля:
37,5/100

Закон

Практика

Ресурси

100

50

Независимост

100

25

Прозрачност

75

25

Отговорност

75

25

Механизми за почтеност

75

25

Надзор на изпълнителната
власт (закон и практика)
Съдебно преследване на
корупцията

50
25

РЕСУРСИ (ЗАКОН)
До каква степен има закони, целящи да осигурят подходящи политики по
отношение на мандата на дадена длъжност, заплатите и условията на труд в
съдебната власт?
Оценка: 100
Законодателната рамка в България гарантира привилегировано отношение към
бюджета на съдебната власт в сравнение с другите власти. Съдебната власт има
гарантираното от конституцията право да изготвя проектобюджета си независимо от
правителството. Той е отделна част от държавния бюджет и се изготвя от Висшия
съдебен съвет.240 Органът, който право да внася изменения в бюджета и окончателно го
приема, е Народното събрание, но въпреки това влиянието на правителството върху
финансирането на съдебната власт е ограничено. Налице са редица конституционни
спорове относно правомощията на изпълнителната власт в тази сфера, но като цяло
българският Конституционен съд успява да защити независимостта на съдебната власт
поне по отношение на финансирането.
Заплатите на съдиите се определят от Висшия съдебен съвет (ВСС), независим
орган, създаден да управлява съдебната система. Според чл. 130 от Конституцията на
Република България ВСС се състои се състои от 25 членове, като председателят на
Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд и
главният прокурор са по право такива. Освен това за членове на Висшия съдебен съвет
се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат наймалко петнадесетгодишен юридически стаж. Единадесет от членовете на Висшия
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Конституция на Република България, Чл. 130. (6) (Нова - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Висшият съдебен
съвет… 4. приема проекта на бюджет на съдебната власт.
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съдебен съвет се избират от Народното събрание и други единадесет – от органите на
съдебната власт. Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет
години, като те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане му. Заседанията
на Висшия съдебен съвет се председателстват от министъра на правосъдието, който не
участва в гласуването.
Правилата за определяне на заплатите на магистратите са уредени от Закона за
съдебната власт.241 Според чл. 218 председателите на Върховния касационен съд и на
Върховния административен съд, главният прокурор и директорът на Националната
следствена служба получават основно месечно възнаграждение равно на 90 на сто от
възнаграждението на председателя на Конституционния съд. Основното месечно
възнаграждение за най-ниската съдийска, прокурорска и следователска длъжност се
определя в размер на удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната
сфера съгласно данните на Националния статистически институт. Възнагражденията за
останалите длъжности в органите на съдебната власт се определят от Висшия съдебен
съвет. За всяка допълнителна година в системата магистратите получават допълнително
възнаграждение. Други допълнителни възнаграждения се заплащат за изпълнение на
служебни задължения в празнични и почивни дни. Всяка година се изплащат и средства
за тога или облекло в размер две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната
сфера. Магистратите могат да ползват жилища от ведомствения жилищен фонд на
органите на съдебната власт (особено, ако са прехвърлени на нова длъжност в друг
град). При освобождаване от длъжността съдия, прокурор или следовател с повече от
10 години стаж на съответната длъжност, той има право на еднократно парично
обезщетение в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени
години има в органите на съдебната власт, но не повече от 20. Освен това, съществена
придобивка е и фактът, че държавата плаща социалните осигуровки на магистратите. В
заключение може да се направи извода, че въпреки че няма фиксиран процент от
националния бюджет за съдебната власт, има достатъчно правни инструменти за
предотвратяване на произволно намаляване на съдебния бюджет, както и редица
допълнителни права, които защитават съдебната професия.
От горепосочения анализ може да се заключи, че по отношение на
институционалната рамка българската система следва установени и уважавани модели,
гарантиращи независимостта на съдебната власт по отношение на ресурсите.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
До каква степен съдебната власт има адекватни нива на финансови ресурси,
персонал и инфраструктура, за да работи ефективно на практика?
Оценка: 50
През последното десетилетие бюджетът на съдебната система е един от най-бързо
нарастващите публични разходи242. Като цяло, бюджетът на съдебната система може да
се счита за адекватен и в следствие на натиск за реформи както от местни участници,
така и от източници от Европейския съюз, е последователно приоритизиран243.
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Закон за съдебната власт: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
Заключение на изследването на Центъра за либерални стратегии илюстрира този момент
(http://www.cls-sofia.org/uploads/files/Projects%20files/1162302106__final_report_english.pdf): Бюджетът на
съдебната система като цяло е адекватен и има значителен ръст през последните години. В абсолютни
стойности страната харчи по-малко за справедливост, отколкото други европейски държави, но това се
обяснява с разликата в стандарта на живот и в икономическото развитие. Като процент от държавния
бюджет, бюджетът на съдебната система е сравним с този в другите Европейски страни. "
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Вж. Цената на правосъдието в България (2009-2010 г.), Институт Отворено Общество, София, 2011 г.
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В сравнителна перспектива, заплатите в съдебната система са значително повисоки, отколкото в други обществени институции, като по закон (и като минимум) те
са два пъти по-високи от средната месечна работна заплата за публичния сектор. Все
пак, трябва да се има предвид ниското ниво на заплатите в България като цяло, което се
откроява особено силно след присъединяването на страната към Европейския съюз.
Българските магистрати са значително по-ниско платени в сравнение с техните колеги
в ЕС, както и в сравнение с националния частен сектор (особено експортно
ориентирания бизнес). Що се отнася до практикуващите адвокати в България,
ситуацията е по-сложна – за разлика от магистратите, които са по-ниско платени в
сравнение с най-добрите представители на професията, практикуващите адвокати са
средно по-добре възнаградени.244 Взети заедно тези факти не са причина за понататъшни увеличения на бюджета на съдебната власт, които едва ли биха могли да
бъдат оправдани от икономическа и морална гледна точка. Те, обаче, са релевантни,
когато оценяваме излагането на съдебната власт на корупционно влияние, тъй като
заплатите на магистратите не могат да им гарантират място на (или близо до) върха на
социалната стълбица, каквато е практиката в много установени демокрации.
При допълнително разглеждане трябва да бъдат взети под внимание и някои
структурни особености на българската съдебна система и относително лесния достъп
до съдилищата, гарантиран от сравнително ниските разходи за съдебно производство.
Този лесен и евтин достъп до съдебната система е едно от постиженията на българския
модел. Все пак този успех създава предпоставка за претоварване на някои съдилища и
прокуратури в страната. Ситуацията се усложнява допълнително от донякъде лошото
управление на ресурсите в рамките на системата. Няма добре разработени критерии за
безпристрастно разпределение на работата сред съдилищата и магистратите, което води
до претоварване на някои елементи от системата за сметка на други. Подобна е
ситуацията и със самите условия за работа: някои претоварени с дела съдилища
(особено в столицата) не разполагат с достатъчно зали за разглеждане на им, което
изостря допълнително и без това съществуващия проблем с недовършена работа245.
Колкото до възможността да се използват стажанти, системата не е много добре
развита. Въпреки че завършващите студенти по право би трябвало да преминат през
стаж, за да могат да се дипломират, съдебната система не се възползва напълно от този
ресурс и много често това „чиракуване“ е просто формалност. Поради тази причина
много от студентите предпочитат да проведат стажа си в адвокатски кантори, което
отново илюстрира съществуващия проблем на лошо управление в публичния сектор.
Като цяло българските съдии пишат своите становища сами и няма практика да бъдат
подпомагани при съставянето им от служители – това е друг аспект на системата, който
допринася за изоставане в определени съдилища в страната246.
Докато компютърното и електронно оборудване, като цяло се подобрява,
наличието на библиотеки и достъп до литература (особено на чужди езици) е по-скоро
ограничен. Създаденото училище за съдии предоставя възможности за продължаване
на образованието, но въпреки това още много може да се направи в тази посока и то не
само в рамките на курсове по право на Европейския съюз.
Поради съществуващите проблеми с управлението на бюджета, както и някои
други особености на съдебната система в България (например лесният достъп на
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Пак там.
Световната банка препоръча увеличение на съдебните такси.
Вж.http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=294025&audio_id=25523
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Интервюта на автора със студенти, завършили наскоро и с такива, които са в последна година в
юридическите факултети
245
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гражданите до съдилищата), резултатът на практическия ресурс в системата следва да
бъде значително по-нисък от този на общата правна рамка.
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съдебната власт е независима по закон?
Оценка: 100
Има редица правни гаранции за независимостта на българската съдебна система.
Отделна част от Конституцията (глава 6) е посветена на съдебната власт и установява
основните принципи, отнасящи се до независимостта на съдебната власт. В чл. 117. се
уточнява, че:
„…(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции
съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на
закона.
(3) Съдебната власт има самостоятелен бюджет.“
По-нататък конституцията определя основните органи на съдебната система и
техния състав и правомощия. Тази правна уредба е заета впоследствие от Закона за
съдебната власт и други законодателни актове, които уточняват конкретиката. За
начало трябва да се отбележат някои особености. Първо, българската съдебна система
се състои не само от съдилища, но и от прокурори и следователи. Предполага се, че
това гарантира по-голяма степен на независимост по отношение на изпълнителната
власт, тъй като досъдебното производство се ръководи от прокурори, които са
институционално независими от изпълнителната власт и от полицията (отговорна за
извършване на работата по разследването). Второ, особено трудно е да се промени
българската конституция по отношение на разделението на властите. Едно много
обсъждано решение на българския Конституционен съд от 2003 година твърди, че
всяко прехвърляне на правомощия в между отделните власти води до промяна на
формата на управление, което е възможно единствено чрез много сложна процедура за
изменение на Конституцията. За тази цел трябва да се свика Велико народно събрание,
специално избрано да обсъди и приеме такова изменени.247 Сред конституционалистите
и политолозите е възприето мнението, че вероятността за такова развитие е малка. Ако
следваме логиката на решението на Конституционния съд, посочено по-горе, за да
може прокуратурата да бъде отделена от съдебната власт и да бъде ситуирана в
изпълнителната власт, трябва да има специални избори за Велико Народно събрание.
Това тълкуване на Конституционния съд прави българската конституция особено
„твърда” що се отнася до разделението на властите, включително и за независимостта
на съдебната власт. Ако мнозинство от 2/3 в обикновеното Народно събрание не е
достатъчно, са нужни нови избори и значителна обществена подкрепа за идеята, за да
бъде одобрено изменението.
Освен тези особености българската конституция съдържа редица други
разпоредби, които гарантират независимостта на съдебната власт. Така например,
процесът на назначаване на съдии и магистрати има за цел засилване на тяхната
независимост по отношение на другите власти. Основна роля в този процес играе
247

Чл. 157. Великото народно събрание се състои от 400 народни представители, избрани по общия ред.
Чл. 158. Великото народно събрание:
1. приема нова Конституция;
2. решава въпроса за изменение територията на Република България и ратифицира международни
договори, предвиждащи такива изменения;
3. решава въпросите за промени във формата на държавно устройство и на държавно управление;
4. решава въпросите за изменение на чл. 5, ал. 2 и 4 и на чл. 57, ал. 1 и 3 от Конституцията;
5. решава въпросите за изменение и допълнение на глава девета от Конституцията..
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Висшият съдебен съвет, който е независим орган. ВСС е съставен от магистрати,
назначени от парламента и самата съдебна власт: единадесет от членовете на Висшия
съдебен съвет си избират от Народното събрание и единадесет – от органите на
съдебната власт. В допълнение, трима от членовете му са такива по право. България
следва средиземноморския модел на регулиране на съдебната система, който се
предполага, че осигурява много високо ниво на независимост от политическата власт.
Политическото мнозинство в парламента има властта да назначава по-малко от
половината от членовете на ВСС. Това политическо влияние се балансира от
процедурата по назначаване за останалата част от членовете.
Веднъж конституиран, в институционално отношение Висшият съдебен съвет е
напълно независим от изпълнителната и законодателната власт по отношение
политиките си спрямо служителите в съдебната власт: той е отговорен за назначаване,
повишаване и налагане на наказания на магистратите. Както вече бе споменато,
политическата власт има ограничени непреки средства, с които да влияе на решенията
на Съвета: бюджетът на съдебната власт се има специален статут в рамките на
държавния бюджет.
Друга значителна правна гаранция за независимостта на съдебната власт е
несменяемостта на магистратите (гарантирана до пенсионна възраст). Тази
несменяемост, в действителност неизменност на статута на магистратите, се придобива
след три години работа в съдебната система: съдии, прокурори и следователи имат
право на този вид несменяемост.
Освен това, статутът на Върховния административен съд, Върховния
конституционен съд, Прокуратурата на Република България и изборът на техните
ръководители са уредени от Конституцията. Те се назначават от президента на
Републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години – срок,
който е по-дълъг в сравнение с мандата на законодателната и изпълнителната власт.
Кариерното развитие в съдебната власт е базирано на професионалната
квалификация и откритите конкурси. Младите юристи, стремящи се да станат
магистрати, трябва да се явят на изпит и да бъдат интервюирани в рамките на открит
конкурс. Дълги години след приемане на Конституцията е било практика ВСС да прави
директни назначения в системата без открит конкурс. Тази практика сега е
преустановена, което е значителен напредък. Все още, обаче, съществуват съмнения
относно процедурата за повишение на магистратите, назначенията на председатели на
съдилища, прокуратури и други.
Други две институции трябва да бъдат споменати във връзка със съдебната
независимост. На първо място това е Конституционният съд, който има властта да
анулира противоконституционни законодателни актове, както и да тълкува
„абстрактно“ Конституцията. Тези правомощия на съда са се превърнали в ефективна
защита на съдебната независимост. Конституционният съд е приел редица решения,
които засилват принципа за независимостта на съдебната власт, включително вече
споменатата възможност за конституционни изменения. Той се е произнасял
многократно за бюджета на съдебната власт, за назначенията на висши магистрати,
както и за правомощията на Министерство на правосъдието и на Министерски съвет по
отношение на съдебната власт.
Потенциална слабост в правния режим по отношение на Конституционния съд е
липсата на правомощия да взема решения, които имат обратна сила. Това може и да
звучи парадоксално, но всъщност създава проблеми във връзка с ефекта на
противоконституционните закони. Например, с парламентарно мнозинство се приема
закон, който води до предсрочно разпускане на Висшия съдебен съвет, и са налице
бързи действия на парламента и съдебната власт за назначаване на нов ВСС. В този
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случай, дори Конституционният съд да обяви новия закон за противоконституционен,
той няма право да възстанови мандата на стария Висш съдебен съвет. Парламентарните
мнозинства злоупотребяват с тази любопитна доктринална конструкция, което засилва
причината за нейното елиминиране (което е възможно чрез изменение на
Конституцията, разширяващо властта на Конституционния съд в подобни случаи).
И накрая, към Висшия съдебен съвет е създаден инспекторат – орган за оценка на
индивидуалното представяне на магистратите. Неговата независимост е гарантирана
чрез избора на членовете му с мнозинство от 2/3 от народните представители за
определен срок.248
В заключение, въпреки че има някои възможности за подкопаване на
независимостта на съдебната система, общата рамка е достатъчно стабилна. В
международен сравнителен план българският конституционен модел съдържа поголямата част от правни инструменти, гарантиращи независимостта на съдебната власт:
стабилна конституция, конституционен преглед, независими органи, които управляват
системата, самостоятелен бюджет, съдебен мандат, и други.
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен съдебната власт работи без намесата на правителството или
други лица?
Оценка: 25
Когато се оценява независимостта на съдебната власт на практика трябва да се
вземат предвид два фактора. Първо, върху съдебната власт съществува сериозен натиск
от страна на политически действащи лица. През 90-те натискът се осъществява от
силни идеологически партии – БСП и СДС. След 2000 г. натискът се проявява основно
от популярни и понякога популистки политики за засилване на борбата срещу
корупцията и организираната престъпност. Едно след друго правителствата започват да
изискват от съдебната власт „резултати“, включително повече и по-тежки осъдителни
присъди, повече разследвания и т.н. Вторият значим фактор при българските
обстоятелства – продължаващият мониторинг от Европейската комисия – парадоксално
повиши натиска, идващ от политическите дейци. Илюстрация за този натиск е
настоящата ситуация, в която ключови фигури от управляващото мнозинство често
критикуват съдебната система и я обвиняват в неефективност.
При подобни обстоятелства съдебната власт има две възможности. Първата е да
приеме популярните политически искания, което обаче поражда опасения относно
съдебната независимост и безпристрастността на магистратите. Втората е да се
противопостави открито на натиска, влизайки в пряк конфликт с политическата
върхушка и всеобщите очаквания, като по този начин рискува по-нататъшно
намаляване на общото доверие в съдебната система. Липсата на доверие в дадена
институция – и българската съдебна система за съжаление не се ползва с голямо
доверие като цяло – подкопава авторитета й и поражда въпроси за способността й да
работи ефективно.
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Институцията е създадена през 2007 г. .Чл. 132a.(Нов - ДВ 12/07)
(1) Към Висшия съдебен съвет се създава Инспекторат, който се състои от главен инспектор и десет
инспектори.
(2) Главният инспектор се избира от Народното събрание с мнозинство две трети от народните
представители за срок от пет години.
(3) Инспекторите се избират от Народното събрание за срок от четири години по реда на ал. 2.
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Таблица: Доверие в институциите, Източник Евробарометър, № 66
Доверие

Недоверие

ЕС 25

БГ

ЕС 25

БГ

Политически партии

22%

10%

72%

84%

Парламент

38%

17%

54%

75%

Правителство

35%

24%

59%

66%

Съдебна система

48%

20%

47%

73%

Профсъюзи

38%

13%

48%

64%

Съдебната власт и магистратите са се сблъсквали с тази неприятна дилема по
различни начини. Фокусирайки се върху текущото развитие, трябва да посочим, че
Висшият съдебен съвет и Прокуратурата на Република България са по-внимателни към
исканията на правителството. Пример в тази връзка е един скорошен скандал с
магистрат, начело на ключов съд в София, за която се предполага, че основното й
предимство за заемане на длъжността е била близостта й с представители на
управляващото мнозинство. Скандалът доведе до оставката на редица висши съдии,
член на ВСС и открита конфронтация между представители на изпълнителната власт и
Съюза на съдиите – неправителствена организация на съдиите. През ноември 2011
година Върховният административен съд отмени назначението на съдията във връзка с
процедурни нарушения във ВСС: през януари петчленен състав на ВАС окончателно
потвърди назначението на съдията.249
Въпреки че няма открита политизация на българските магистрати, тъй като са
възпрепятствани да бъдат членове на партии или търговски сдружения, съдебната власт
не може да не заеме позиция по ключови политически въпроси като борбата с
корупцията и организираната престъпност например. Положителен знак е, че поне част
от магистратите не се поддават на политически и популистки натиск.250
Слабото звено в системата остава Висшият съдебен съвет, въпреки че след
началото на прехода във функциите му са направени значителни промени. Найсъществената от тях е установяването на Съвета като постоянно действащ орган (преди
това се изискваше членовете му да запазят длъжностите си в съдебната система),
въвеждането на задължителни открити конкурси за млади магистрати, създаването на
Инспекторат и като цяло по-голямата прозрачност на заседанията на тази институция.
Въпреки тези успехи, все още има сериозни проблеми, особено що се отнася до
критериите за назначение, повишение или налагане на наказание на старши кандидати:
вече споменатият по-горе проблем добре илюстрира този момент.
Настоящата кадрова политика оставя в ръцете на Висшия съдебен съвет
значителна степен на свобода в действията. Според официалните стандарти може да се
получи така, че кандидати със съществено различен професионален опит и минало да
получат равен брой точки, което на практика „развързва ръцете” на Съвета да назначи
кандидат по свой избор. Редица скандали, някои тях вече споменати по-горе,
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За повече информация относно дискусиите около скандала виж следните публикации:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/06/03/1100272_sudiia_s_vruzki/
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/09/30/1166588_vupros_na_vruzki/
http://www.legalworld.bg/print.php?storyid=24820; http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1100644
250
За повече информация виж следните публикации:
http://www.fljs.org/uploads/documents/Smilov_Policy_Brief%231%23.pdf
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илюстрират тази слабост на съществуващата в момента система за атестация на
съдии251.
Така през 2009-2010 година избухва нов скандал, който доведе до оставка на
двама от членовете на ВСС – това е най-сериозният скандал, свързан с институцията
досега. Установява се, че млад човек със стандарт на живот, който очевидно надхвърля
доходите му, е въвлечен в интензивна комуникация с членове на ВСС точно преди
процедури за ключови назначения в съдебната власт и, както се твърди, дори е
предлагал заплащане за подкрепа от Съвета. Този скандал все още не е окончателно
разрешен, но помрачи работата на ВСС и сериозно постави под въпрос легитимността
му252.
Поради тази обща загуба на легитимност, както и поради все още съществуващата
възможност за управляващото мнозинство да разпусне Висшия съдебен съвет, дори и с
цената на противоконституционност на действието, ВСС вероятно стана посъпричастен на политическото мнозинство и направи серия от назначения на висши
длъжности на лица, близки до управляващата партия.
Така, въпреки прогреса, постигнат в защита на съдебната независимост в
практиката, остават сериозни въпроси, които трябва да бъдат разрешени. Те не са само
въпрос само на законодателни промени, но и на промяна на формални и неформални
практики, особено по отношение на кадровата политика и оценката на индивидуалното
изпълнение на съдии и прокурори. Инспекторатът на ВСС трябва да докаже
ефективността си. Магистратите трябва да продължат да изграждат култура и етика на
независимост, която е приложима за всички и не се влияе от политически пристрастия
към дадено лице253.
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЗРАЧНОСТ (ПО ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, които да гарантират, че
обществеността може да получи съответната информация за дейностите и
процесите на вземане на решения на съдебната власт?
Оценка: 75
Законът изисква магистратите (включително членовете на ВСС) да подават
декларации за имущество, които биха могли да бъдат взети предвид от Съвета и
Инспектората при производство по назначение, повишение и налагане на наказания.
Представянето на имуществени декларации от магистратите е изискване на
Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности254.
Сметната палата изнася доклади за несъответствия между имуществените и данъчните
декларации на длъжностните лица. Имуществените декларации са публично достъпни
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Интервю с Калин Калпакчиев, излъчено от БНР:
http://bnr.bg/sites/horizont/Shows/Current/NeshtoPoveche/society/Pages/sad.aspx
252
За информация за скандала:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/16/1107342_krasimir_georgievkrasyo_cherniia_ne_znael_kakvo_e/;http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/06/23/1111608_
poreden_gaf_na_vss/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/18/1046657_obvinitelniiat_akt_sreshtu_krasyo_cherniia_veche_e_v/;ht
tp://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/23/1111596_otstranen_za_vruzki_s_krasyo_cherniia_shte_izbira
253
Дебатите в парламента на годишните доклади на Инспектората и на ВСС да предоставят възможност
за обсъждане на проблемите в системата. За съобщения в медиите на тези дебати виж:
http://dnes.dir.bg/news/prokuratura-parlament-vss-vissh-sadeben-savet-godishen-doklad-8942803
254
Регистърът на всички лица, задължени да подават декларации за имуществото, включително съдии,
прокурори и следователи, е на разположение на сайта на Сметната палата
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и често са обсъждани в пресата и медиите, особено в случаите, когато Сметната палата
открие несъответствия.
Българските съдилища са задължени от закона да дават мотивирани решения и
като правило съдебните дела са публични. Висшият съдебен съвет публикува
решенията си за назначения или отстраняване на съдии и магистрати, както и доклади
за дисциплинарната си практика.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен обществото има достъп до съдебна информация и съдебните
действия на практика?
Оценка: 25
През последните години прозрачността при вземане на решения в рамките на
съдебната власт се е увеличила значително. Този процес е най-очевиден в работата на
Висшия съдебен съвет. Интернет страницата на ВСС е значително подобрена и сега там
са публикувани годишните доклади на съдилищата и прокуратурите, различни
документи за политиката на ВСС, копия на важни решения, обобщения на дейността на
ВСС във връзка с налагане на дисциплинарни наказания и др.255 Друг важен аспект в
контекста на повече прозрачност в работата на Съвета е откритият характер на
съвещанията – възможността да присъстват журналисти, ако няма изрична причина
събранията да са закрити.
С напредъка на интернет информацията относно работата на съдилищата и
прокуратурите на практика става все по-лесно достъпна. Някои от съдилищата дават
възможност за електронно търсене на дела. Важна слабост на системата е, че наличната
информация не се поднася в обработен и удобен за използване вид. Нещо повече,
наличието на данни не води до изработката на индикатори и критерии за оценка както
на дейността на отделни магистрати, така и на институциите като цяло.
От магистратите се очаква да подават годишни имуществени декларации в
Сметната палата, която ги проверява, а освен това е развила и практика да оповестява
имената на нарушителите256. Като цяло магистратите се влияят от това оповестяване,
въпреки отделни случаи на нарушения.
Въпреки напредъка, поради вече споменатите проблеми с недостатъчно ясните
стандарти за повишение и понижение на магистрати, откритият характер на събранията
не е достатъчен, за да гарантира адекватни нива на прозрачност. Има редица скандали
заради предполагаеми неформални контакти и влияние при процедури по назначение
на магистрати, от които най-грандиозният беше скандалът с Красьо Черния257.
ОТГОВОРНОСТ (ПО ЗАКОН)
До каква степен разпоредбите на закона гарантират, че съдебната власт е
длъжна да отчита действията си и се държи отговорна за тях?
Оценка: 75
Въпросът за отговорността на съдебната власт премина на преден план при
дискусиите за реформи в съдебната система. Широко разпространено е възприятието,
че недосегаемостта на съдебната независимост е превърнала съдебната власт в
безотчетна и безотговорна по отношение на обществото258. Поради тази причина бяха
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Сайтът на ВСС: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
http://www.legalworld.bg/print.php?storyid=8304
257
Вж. http://www.dnes.bg/temida/2011/04/11/krasio-cherniia-izliza-chist-ot-lobistkiia-skandal.115912
258
Интервю с Йонко Грозев (агенция фокус): http://www.focus-radio.net/?action=opinion&id=10817
256
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представени някои институционални нововъведения с идеята да се насърчат членовете
на съдебната власт да докладват и отчитат действията си. Едно от предложенията бе
Народното събрание да има право да отстранява от длъжност главния прокурор и
председателите на ВАС и ВКС с мнозинство от 2/3 от народните представители. Тази
конституционна разпоредба обаче бе отхвърлена от Конституционния съд с мотива, че
представлява намеса в работата на съдебната власт. Все пак преди присъединяването на
България към Европейския съюз бяха направени някои реформи, които бяха в
състояние да въведат следните два отчетни механизми в съдебната власт:
• на първо място, това е чл. 84, ал. 16 (нов – ДВ 27/06, изм. ДВ 12/07), който дава
право на Народното събрание да изслушва и приема годишните доклади на
Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния
прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за
дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи.
• чл. 130 (7) (нов – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) уточнява още, че Висшият съдебен
съвет изслушва и приема годишните доклади на Върховния касационен съд, на
Върховния административен съд и на главния прокурор за прилагането на
закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи, и
ги внася в Народното събрание.
Тези процедури допринасят за прозрачността на магистратска работа, тъй като те
се грижат за разкриване на важна информация за функционирането на съдебната
система като цяло. Що се отнася до по-стандартните правила за отчетност, съдиите са
задължени да мотивират становищата си, като Висшият съдебен съвет, както и
Инспекторатът, могат да извършат проверка и преглед на вземането на решения на
отделни магистрати. Такива прегледи са предназначени да предоставят информация за
повишаване и понижаване на магистратите, както и за налагането на административни
санкции в случаи на нарушение на техните съдебни задължения.
Различията в оценката на работата на съдиите, от една страна, и на прокурорите и
следователите, от друга, не допринасят за функционирането на отговорна съдебна
система. Според българската конституция всички те са членове на съдебната система,
но имат различни задачи и функции. Съдиите трябва да бъдат безпристрастни арбитри,
докато прокурорите, въпреки че трябва да прилагат единствено законите на България,
де факто са отговорни за оформянето на обществената политика в борбата срещу
престъпността и корупцията. Силно желателно е да бъдат диференцирани ролите на
различните части на съдебната система за целите на по-добра отчетност. Като цяло,
системата има остра нужда от изработването на обективни индикатори за оценка на
дейността както на отделни магистрати, така и на системата и нейните институции като
цяло. Това е задача, с която следва да се ангажира Висшият съдебен съвет.
Производствата срещу магистрати за корупция или неизпълнение на
задълженията не са често срещано явление, но са възможни и се случват на практика.
Тези процедури могат да бъдат инициирани от граждани или медии, ако подадат жалба
до Висшия съдебен съвет.
ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен членовете на съдебната власт отчитат дейността си и носят
отговорност за нея на практика?
Оценка: 25
Съдилищата обикновено представят мотиви за своите решения. Има известна
степен на формализъм в предоставяните мотиви, но това се дължи на изключително
формалистичния характер на българските съдебни производства.
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Дисциплинарните дейности на Висшия съдебен съвет са претърпели подобрение
по отношение както на количеството на продукцията, така и на качеството и
прозрачността на решенията259. Въпреки това още много има да се желае, особено що
се отнася до бързината и адекватността на реакцията при потенциални случаи на
магистрати, които с непристойни, неморални или дори незаконни дейности уронват
репутацията на съдебната система като цяло.
Продължаващите скандали по най-високите етажи на съдебната власт и особеното
отношение на Висшия съдебен съвет подкопават общественото доверие в способността
на системата да се управлява сама, да се развива и да издига високи стандарти на
етично поведение260. В тази връзка един от особено „увреждащите” скандали е вече
споменатият през 2009-2010 г., касаещ посредничество и неформални сделки по
отношение на назначенията на най-високо ниво в съдебната власт. Скандалът от 2011
година допълнително затвърди вече съществуващите възприятия за слабото
ръководство на Висшия съдебен съвет, съмнителните стандарти за повишение на
магистрати и продължаващото политическо влияние на върха на системата261.
МЕХАНИЗМИ ЗА ПОЧТЕНОСТ (ПО ЗАКОН)
До каква степен съществуват механизми, които да гарантират почтеността
на членовете на съдебната власт?
Оценка: 75
Има редица правни инструменти, целящи да гарантират почтеността на
магистратите. На първо място, такъв инструмент представляват споменатите по-горе в
текста имуществените декларации, които са основен инструмент, гарантиращ
индивидуалната почтеност. Декларациите се подават в Сметната палата, която има
правомощията да прави проверки и да съпоставя данните в тях с информация от други
източници и най-вече такава от данъчни органи.
На второ място, съществуват специални закони за деклариране и избягване на
конфликта на интереси. Основният от тях в тази област е Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси. Той е приет през 2008 година и влиза в сила в
началото на 2009 година. Преди приемането на този закон имаше множество други
частични разпоредби за разкриване на конфликт на интереси, разпръснати из различни
законодателни актове, като Наказателният кодекс, Законът за администрацията,
Законът за държавните служители, Етичният кодекс на държавните служители, Законът
за обществени поръчки, Правилникът за вътрешния ред на Народното събрание и
други.
На трето място, в съдебната власт има няколко органа, отговарящи за
наблюдението и контрола на почтеността в съдебната система. Комисията за
професионална етика и превенция на корупцията в съдебната система е постоянно
действащ орган към Висшия съдебен съвет. Нейни членове са петима от членовете на
259

ВСС докладва за значително увеличение на дисциплинарните дела в отговор на обвиненията на ЕК в
неефективност: http://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Lifestyle/News/Pages/200711-14.aspx
260
Като цяло доверието към съдебната власт в България и ниско:
261
Вж. http://www.dnes.bg/temida/2011/04/11/krasio-cherniia-izliza-chist-ot-lobistkiia-skandal.115912 и
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/16/1107342_krasimir_georgievkrasyo_cherniia_ne_znael_kakvo_e/;http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/06/23/1111608_
poreden_gaf_na_vss/
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/02/18/1046657_obvinitelniiat_akt_sreshtu_krasyo_cherniia_veche_e_v/;ht
tp://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/23/1111596_otstranen_za_vruzki_s_krasyo_cherniia_shte_izbira.
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ВСС, определени с негово решение. Комисията заседава всяка седмица, а когато
необходимо и по-често. Комисията има следните права:
• да извършва проверки по конкретни сигнали и жалби, да сигнализира
компетентните органи и информира Висшия съдебен съвет за резултатите;
• да анализира информацията за наличие на корупционни практики в съдебната
система;
• да разработва и предлага за утвърждаване от Висшия съдебен съвет конкретни
мерки за превенция и противодействие на прояви на корупция в съдебната
система;
• да осъществява сътрудничество с Омбудсмана при осъществяване на
компетентностите на ВСС и правно уредените правомощия на Омбудсмана.
Решенията на Комисията, съдържащи констатации за наличието на корупционно
поведение от страна на магистрати и административен персонал в съдебните органи, се
докладват своевременно на Висшия съдебен съвет и други отговорни органи за
предприемането на незабавни дисциплинарни мерки.
Според официалния доклад за 2009 година262 една от основните дейности на
Комисията е била приемането на Етичен кодекс на българските магистрати.263
Съгласно него във всички регионални структури на съдебната власт, върховните
съдилища и прокуратурите трябва да бъдат създадени постоянно действащи етични
комисии. В края на 2009 година такива комисии бяха създадени.
Друг антикорупционен орган в системата на съдебната власт – Инспекторатът към
ВСС – бе създаден под натиска на Европейката комисия след промяна в Конституцията
през 2007 г.264 Инспекторатът към ВСС е самостоятелен орган, с основна функция да
проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга тяхната
независимост. Най-често цитираното извинение за несправяне с корупционните
дейности на представителите на съдебната власт беше конституционно гарантираната
независимост на тази власт. Въпреки това ВСС и Етичната комисия бяха неспособни да
изпълняват отговорностите си по надзор на дейността и проверка за корупция на този
основен клон на държавната власт. Тази неспособност предизвика множество критики
както от гражданското общество, така и от Европейската комисия265 и едно от
решенията бе да се създаде Инспекторат към ВСС. Той има следните функции:
• проверява организацията на административната дейност на съдилищата,
прокуратурите и следствените органи;
• проверява организацията по образуването и движението на съдебните,
прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в
установените срокове;
• анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен
акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;
262

Докладът е наличен на сайта на ВСС www.vss.justice.bg
Кодексът е достатъчно подробен и сложен, макар че е има спорни случаи, за които не дава точен
отговор. Напр. случая, в който съдия си направи самоотвод при вземане на решението за анулиране на
назначението на съдия Янева като председател на СГС:
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/11/08/1199096_etichnata_komisiia_kum_vss_otkazva_da_se_zanimava_s
us/
264
ДВ№12/6.02. 2007, чл. 132a
265
Докладът на Европейската комисия за 2011 г. отново бе критичен по отношение на ВСС и
Инспектората. Вж. медийното отразяване на:
http://novatv.bg/news/view/2011/07/20/18835/%D0
Докладът е наличен на :http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/docs/com_2011_459_en.pdf
263
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• при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на
дейността по т. 3, сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за
приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;
• при нарушения сигнализира административния ръководител на съответния
орган на съдебната власт и Висшия съдебен съвет;
• прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии,
прокурори, следователи и административни ръководители на органите на
съдебната власт;
• отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи,
включително до компетентните органи на съдебната власт266.
Като цяло в тази област има в изобилие от правила, но те са сравнително нови и
все още не е натрупана значителна тълкувателната практика. Съществуват някои
пропуски в регулирането, особено по отношение на евентуални конфликти на интереси
след напускане на системата и непосредствено постъпване в частния сектор.
МЕХАНИЗМИ ЗА ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
Резултат:25
До каква степен почтеността на членовете на съдебната система е
гарантирана на практика?
Въпреки съществуването на редица кодекси и правила, те почти не са усвоени и
съдебните действия разкриват, че концепцията за конфликт на интереси се тълкува по
съмнителен начин.
Един от първите резултати след приемането на Етичния кодекс на Висшия
съдебен съвет бяха оставките на двама от членовете му (а други 18 бяха проверени)
заради неприемливи контакти с гражданина Красимир Георгиев (по прякор Красьо
Черничкия), за когото се предполага, че е имал влияние при избора на магистрати за
ВСС (скандалът с назначението на съдия през 2009 година, който вече бе споменат). В
допълнение, на своите 43 заседания през 2009 година. Комисията успя да изслуша и
реши повече от 1650 оплаквания, сигнали и искания, свързани с корупционни действия
и практики в съдебната система267.
Въпреки тези дейности в поведението на магистратите много често прозират
проблематични практики. Първо, през 2010 година стана ясно, че редица висши
магистрати са придобили скъпи имоти от държавата на цена, която е значително пониска от пазарната: тези имоти са били или за тях, или за техни близки и се предполага,
че са предоставени в замяна на определени услуги. Освен това, в рамките на друг
сериозен скандал, висш съдия бе обвинена, че не е обявила наличието на конфликт на
интереси, председателствайки дело на дружество на Столична община, от което нейни
роднини са придобили недвижим имот.268 Като цяло конфликтът на интереси и
съдебната практика са все още в „ранна детска възраст“ и е прекалено рано да се съди
за ефектите на приложението му.
Имайки предвид многобройните скандали, възникнали през последните няколко
години в тази връзка, резултатът по този показател не може да бъде висок.269
266

Чл. 54 (1) от Закона за съдебната власт, ДВ№ 64/ 07.08. 2007.
Годишният доклад на комисията е достъпен на: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
268
В крайна сметка, в случая на съдия Янева конфликт на интереси не е доказан, въпреки че публичните
подозрения за обратното остават. Виж типичен медиен доклад по случая:
http://www.dnes.bg/temida/2011/08/29/ianeva-chista-po-kazusa-za-konflikt-na-interesi.127541
269
Доклад на ЕК за сътрудничество и механизма за проверка за 2010 г. на разположение на:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/docs/com_2010_400_en.pdf
267
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РОЛЯ
НАДЗОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ (ЗАКОН И ПРАКТИКА)
До каква степен съдебната власт осъществява ефективен надзор над
изпълнителната?
Оценка: 50
В доклад на Freedom House за България, изготвен в рамките на проекта „Държави
в преход“, се посочва: „авторитетът на съдилищата е признат и в България съдебните
решения се прилагат ефективно както от традиционните държавни съдебни
изпълнители, така и от вече създадения сектор на частните съдебни изпълнители“. Понататък в същия доклад се посочва, че „въпреки че все още има редица проблеми в
дейността, българската съдебна власт осигурява ефективен контрол и противовес както
на законодателната, така и на изпълнителната власт.“270
Това е обща позиция, която едва ли би могла да бъде оспорвана.
Конституционният съд, въпреки че формално не е част от съдебната система, изигра
ролята на ефективен контрольор на законодателната власт. Въпреки че резултатността
му през първото десетилетие на века е намаляла, през последните две години изглежда
има скок на конституционни дела, както и редица решения на съда, влизащи в
противоречие с ключови правителствени политики (например обявяването на
национализацията на частните пенсионни фондове през 2011 година за
неконституционна).271
ВАС беше активен в анулирането на нормативни актове поради незаконността им.
Така
за периода 2007-2010 г. Върховният административен съд обезсили 25
нормативни акта272.
На този индикатор не може да бъде даден максимален брой точки, тъй като се
предполага, че някои от магистратите, назначени на висши съдебни длъжности,
включително и във ВАС (за който трябва да е една от най-значимите противотежести
на изпълнителната власт), са близки до управляващото политическо мнозинство.
Въпреки че такива влияния трудно може да се изключат във всяка една система,
подобни потенциални конфликти на интереси трябва да бъдат регистрирани като
слабост на българската система.
СЪДЕБНО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА
До каква степен съдебната власт се ангажира с борбата с корупцията чрез
съдебно преследване и други дейности?
Оценка: 25
Борбата с корупцията и организираната престъпност винаги е била слабост на
българската съдебна система, неколкократно отбелязвана през последното десетилетие
както от наши, така и от чужди изследователи. Европейската комисия беше особено
критична в своите мониторингови доклади през периода преди и след приемането ни в
ЕС. Въпреки че докладите за последната година регистрират някои положителни
тенденции, особено що се отнася до наличието на „политическа воля” в борбата срещу
270

Докладът е на разположение :
http://www.freedomhouse.org/images/File/nit/2010/NIT2010Bulgariafinalfinal.pdf
271
Виж статията на Георги Ганев на http://www.cls-sofia.org/blog/?p=507&lang=bg
272
Публикация Юридически барометър http://cli-bg.org/Legal_barometer_BG_1.pdf
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корупцията, все още продължава да има критики за неефективност на системата273.
Тези критики са свързани със свръх-формализирания съдебен процес, който осигурява
многобройни възможности за забавяне и дори провал на съдебното преследване,
дългите производства и липсата на окончателни присъди на висши длъжностни лица
или политици.
По отношение на статистиката, в момента се поставя специален акцент върху
докладването на случаи на корупция, отчасти и заради натиск от страна на Европейския
съюз. Висшият съдебен съвет също наблюдава ключови дела за приложението на
закона. Освен това в Прокуратурата функционира Дирекция „Инспекторат”, която
специално наблюдава наказателните преследвания и съдебните дела за корупция и
други длъжностни нарушения на магистратите. През 2009 година са наблюдавани дела
за 57 магистрати (през 2008 – 46, през 2007 – 23)274
Като допълнителен отговор на критиките за слабостите на работата на
прокурорите и полицията през септември 2009 година са създадени четири (а
впоследствие – пет) междуинституционални групи за подпомагане на разследванията за
корупция на високо ниво между Прокуратурата, Министерството на вътрешните
работи и Държавната агенция „Национална сигурност”.
По думите на Европейската комисия все още има сериозни слабости в борбата
срещу корупцията. В тази област анализът на съдебната практика на Европейската
комисия посочва редица слабости, които следва да бъдат поправени. В разследването
на измами, свързани със средства от Европейския съюз, е необходима всеобхватна и
проактивна разследваща стратегия от страна на прокуратурата. Тази стратегия трябва
да доведе до системни разследвания на връзките между свързани случаи, аспекти на
организираната (финансова) престъпност и връзки в схеми за измами на
административни органи. С цел да се засили борбата срещу корупцията на високо ниво,
България трябва да обмисли и по-силна защита на свидетелите в съответствие с найдобрите практики на други държави-членки.
Данните, предоставени от България след първата година от влизане в сила на
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, приет в края на
2008 година, показват, че само няколко от случаите за конфликт на интереси са
идентифицирани и санкционирани и малка част от сигналите са изпратени на
прокуратурата. Въпреки това, по отношение на централната администрация,
проверките са станали по-чести и по редица случаи се е стигнало до дисциплинарни
наказания или са били предадени на прокуратурата. България трябва възможно найскоро да подобри Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с
оглед на това да бъде създадена централна независима комисия, която да отговаря за
изпълнението на закона.
В разглеждания период им разследвания на случаи, включващи хора, свързани със
съдебната система или прилагането на закона, които не са напълно безпристрастни.
Илюстрация за това е случаят Борилски, в който единствената причина за
продължителното и неефективно разследване, довело до серия оправдателни присъди
на ответника, бяха връзките на един от родителите му с магистрати. Делото се отнася
до убийството на български студент във Франция. Основните заподозрени лица са
негови приятели от родния му град Варна. Главният заподозрян обаче е син на човек,
свързан с магистратската общност в града. След продължително разследване той е
оправдан два пъти (в един момент всички магистрати във Варна отказаха да гледат
делото, така че делото бе преместено в съд в друг град). Едва след натиск от страна на
273
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френското посолство и гражданското общество имаше пълен обрат в съдебните нагласи
и тълкувания на едни и същи факти, като първоначално заподозреният бе осъден за
убийството около десетилетие след извършване на престъплението.275
С оглед на тези постоянни критики на способността на съдебната власт да се
справи с корупцията, общият резултат по този въпрос не може да бъде висок.
ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки:
1. Избирането и назначаването на магистрати, както и дисциплинарната практика
на Висшия съдебен съвет, следва да бъдат подобрени, като се внесе повече прозрачност
и предвидимост, посредством ясни показатели и правила и създаването на постоянна
практика. По този начин може да се гарантира, че само високо квалифицирани и
почтени магистрати влизат в системата или ще бъдат повишавани в длъжност.
2. Висшият съдебен съвет и Инспекторатът към него следва да изработят ясни
стандарти и постоянна практика при повишенията и налагането на дисциплинарни
наказания. Атестацията трябва да бъде много по-подробна, за да позволява прецизни
разграничения в оценките за изпълнението на работата на магистратите.
3. Необходимо е да се увеличи прозрачността в процеса на номиниране на
кандидатите за работа в съдебната власт и във Висшия съдебен съвет. Освен това
трябва да се подобрят разработването и обсъждането на предложения и вземане на
решения във ВСС, както и даването на навременни и съдържателни мотиви за
конкретни решения.
4. Необходимо е по-добро управление на ресурсите в системата, така че да се
елиминира проблемът с прекомерната натовареност на някои съдилища и прокуратури.
5. Необходимо е да се разработи методология за цялостно разследване и
взаимодействие с други институции по сложни финансови, икономически и
корупционни престъпления, свързани с организираната престъпност.
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ПУБЛИЧЕН СЕКТОР
Ресурсите, с които разполага публичният сектор за ефективно изпълнение на
своите отговорности, са относително стабилни, но съществува значителен дисбаланс в
осигуреността на централно и на местно ниво. Като цяло българското законодателство
предвижда в достатъчна степен регулации, които да осигурят независимостта на
работата на администрацията от нерегламентирани политически и икономически
въздействия. Независимо от това обаче, широкоразпространена обществена нагласа е,
че политическите и роднинските назначения са честа практика.
ПУБЛИЧЕН СЕКТОР276
Обща оценка: 52,77/ 100
Индикатор
Капацитет
50/ 100

Управление
66,66/ 100

Закон

Практика

-

50

Независимост

75

25

Прозрачност

75

50

Отговорност

75

50

Механизми за почтеност

100

50

Ресурси

Обществено образование

Роля
41,66/ 100

Сътрудничество с
държавните институции,
граждански организации
и частни агенции за
превенция на
корупцията/информиране
на обществото за
негативните последици
от корупцията
Намаляване на
корупционните рискове
чрез гарантиране на
почтеност при
обществените поръчки

276

50

50

25

Общият резултат е средна оценка на резултатите от трите измерения – капацитет, управление и роля.
Те, от своя страна, се получават като средни стойности от регистрираните за съответните индикатори
числа.
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Приети са Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши
държавни длъжности, Закон за достъп до обществената информация и Закон за защита
на класифицираната информация. Законодателят предвижда още и създаване на
публични регистри, предоставящи информация за работата на администрацията в
сектори от голямо обществено значение.
През последните години прозрачността в работата на публичната администрация
в България се подобрява, но все още има администрации без официални интернет
портали, а вече съществуващите в огромната си част не отговарят на изискванията за
достъп до информация, особено по отношение на разходването на финансовите ресурси
от страна на институциите. Законодателството предвижда достатъчно механизми за
търсене на отговорност от заетите в публичния сектор в България, като са въведени и
правила за почтеност в работата на служителите и институциите.
Като цяло законодателната рамка в сферата на обществените поръчки е на много
добро ниво и съответства на европейските директиви и на принципите за почтеност.
Практиките по прилагането на законите и последващият контрол върху тях са добре
развити и отговарят на очакванията за справедлив, свободен конкурс при провеждането
на обществени поръчки. Създадени са ефективни механизми за обжалване.
Процедурите са публични, но сключените договори с изпълнителите не се публикуват.
В процеса на изпълнение на поръчките понякога се стига до предоговаряне чрез
сключване на анекси към договорите, което създава съмнения за толериране на
определени изпълнители и за източване на допълнителни средства.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
В тази част е включена оценка на администрацията на централно и местно ниво в
съответствие с дефинираните в Закона за администрацията параметри. Това са
администрацията, обслужваща дейността на органите на изпълнителната власт на
централно ниво: министър-председателя, заместник-министър председателите,
Министерския съвет, министрите, държавни и изпълнителни агенции, държавни
комисии; на дейността на органите на изпълнителната власт на териториално ниво –
областен управител, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство и кметските
наместници; дейността на административни структури, отчитащи се пред Народното
събрание, дейността на администрации, създадени чрез закон. Общият брой на
администрациите към изпълнителната власт в България е 593277.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
До каква степен публичният сектор разполага с адекватни ресурси за ефективно
изпълнение на своите задължения?
Оценка: 50
Ресурсите, с които разполага публичният сектор за ефективно изпълнение на
своите отговорности, са относително стабилни, но съществува значителен дисбаланс в
осигуреността на централно и на местно ниво. Централната администрация разполага с
достатъчно финансови, технологични и човешки ресурси, докато на местно ниво в поголямата част от българските общини се наблюдава недостиг на ресурси – както
финансови, така и технологични и човешки. Финансирането на дейностите на
публичната администрация не е прозрачно. Общинските органи са силно зависими от
волята на политиците на централно ниво при осигуряването на ресурси за своята
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работа. Издръжката на местната администрация е делегирана държавна отговорност и
средствата се определят на централно ниво.
Средствата, които се отделят за издръжката на публичната администрация през
2011 година в България са около 2.3% от БВП278. По официални данни към този дял са
включени и средствата за наука, което не дава възможност да оценим самостоятелно
равнището на разходите за издръжка на публичната администрация.
Оценката на интервюирания вътрешен експерт279 е, че централната
администрация разполага с достатъчно средства за изпълнение на своите отговорности,
докато на местно равнище средствата са силно ограничени и недостатъчни280.
Равнището на заплащане на труда на заетите в публичната администрация съответства
на средните стандарти за живот в България. По предварителни данни на НСИ средната
годишна заплата в сектора на държавното управление за 2010 година е 10134 лв.(6450
USD) при средно за страната 7769 лв. (4945 USD). За 2009 година тези данни са 9588
лв. (6831 USD) за сектор държавно управление при средна годишна работна заплата за
страната – 7309 лв. (5298 USD)281.
Нивата на заплащане не са достатъчно привлекателни за млади и талантливи хора.
Държавната служба в България е до голяма степен базирана върху кариерната система
и заемането й от млади хора е ограничено до по-ниски позиции, доколкото за заемането
на по-високи и по-добре платени позиции се изисква служебен стаж и притежание на
определен ранг. Минималните и максималните равнища на заплатите на служителите в
администрацията се определят ежегодно от Министерски съвет на база нива, рангове и
длъжности, като най-ниските са в размер от 335 лв. (244 USD) месечно282. Ниските нива
на възнаграждение не са привлекателни за млади и способни хора, като в резултат
делът на заетите в администрацията на възраст до 30 години намалява закономерно
през последните три години. През 2009 година той е 9.4%, докато през 2008 г. е 11.2%,
а през 2007 г. е бил 12.1% 283.
Като цяло в България не се прилага система за оценка на ефективността на
предоставяне на публични услуги, или поне няма оповестени такива анализи от страна
на държавни институции. През 2010 година Институтът за пазарна икономика стартира
кампания за по-прозрачни, по-ефективни и по-ниски държавни разходи, като на сайта
на организацията са публикувани анализи за отделни публични сфери284. Направен е
опит за обобщаване на работата на различни правителства, като през 2011 година е
публикувано последното, актуализирано изследване за успехите и провалите на
българските правителства285. Методологията на изследването се базира на анализи на
извършените от Сметната палата одити и разграничава три отделни групи
правителствени действия по отношение на разходването на публични средства:
успешни, неуспешни и неутрални. Резултатите от изследването установяват по-висок
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дял на неуспехите286. Одитните доклади на Сметната палата показват, че българската
администрация не е достатъчно ефективна в изпълнението на своите отговорности.
Графика 1 илюстрира обобщените резултати от изследването. Изводите на авторите на
изследването са, че „публичният сектор преразпределя значителна част от
произведеното в икономиката и често го прави неефективно. Това поставя под въпрос
необходимостта от намеса на правителството в много от секторите – чрез регулации,
програми и разходване на средства, които често не постигат заложените цели, а
нерядко товарят гражданите и бизнеса с допълнителни разходи”287.
Графика 1. Брой разгледани случаи по класификация и години

Източник: ИПИ по данни на Сметната палата
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуващото законодателство гарантира независимостта
на публичния сектор?
Оценка: 75
Като цяло българското законодателство предвижда в достатъчна степен
регулации, които да осигурят независимостта на работата на администрацията от
нерегламентирани политически и икономически въздействия. Законите гарантират
неутралност и безпристрастност в работата на администрацията, а достъпът до
държавната служба и назначенията стават след конкурсна процедура.
Законодателството регламентира още повишаването в длъжност да се извършва след
атестация и оценка на изпълнението, и след като служителят е доказал, че притежава
необходимата професионална квалификация и служебен стаж. Съществуват обаче
„вратички”, които позволяват в рамките на закона да се извършват политически и
роднински назначения, особено на ръководни позиции.
Реформата в публичната администрация в България започна през 1998 година с
приемането на Закон за администрацията, последван от Закон за държавния служител,
Закон за достъп до обществената информация, Закон за защита на класифицираната
информация и други нормативни актове, чиято цел е да осигурят стабилност,
неутралност, прозрачност и отговорност в работата в тази сфера. При заемане и
изпълнение на държавна служба законът не допуска дискриминация, привилегии или
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ограничения, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход,
религия, убеждения, членуване в политически, синдикални и други обществени
организации или движения, лично, обществено и имуществено положение или на
наличие на увреждане288.
Законът за държавния служител предвижда задължителна конкурсна процедура
при заемане на свободните длъжности, като конкуренцията е изцяло на основата на
професионални качества289. Видовете конкурси, конкурсните процедури и срокове са
разписани в Закона за държавния служител и в специална наредба. При провеждането
на всеки конкурс се назначава конкурсна комисия, която трябва да оцени единствено
професионалните на кандидатите290. През 2008 година с допълнение на Закона за
държавния служител бе въведен и централизиран конкурс за подбор на държавни
служители, който се организира от Института по публична администрация след
направен анализ и оценка на потребностите от човешки ресурси в администрациите291.
Член 15 от Закона за държавния служител предвижда възможност за временно
назначаване на служител по заместване, което дава възможност за заобикаляне на
конкурсния принцип.
Работата на администрацията се основава на принципите на законност, откритост
и достъпност, отговорност и отчетност, ефективност, субординация и координация,
предвидимост, обективност и безпристрастност292. Чл. 18 от Закона за държавния
служител регламентира принципите, върху които се основава изпълнението на
държавната служба, а именно: законност, лоялност, отговорност, стабилитет,
политическа неутралност и йерархична подчиненост. В задълженията на държавния
служител по закон е включено безпристрастното и добросъвестно, съответстващо на
законите, изпълнение на задълженията293. В България държавните служители могат да
членуват в политически партии, но не могат в работата си да се ръководят и да
защитават интересите и волята на политическата партия, в която членуват294. Ако
желаят, държавните служители имат правото да се сдружават в синдикални
организации като средство за защита на правата им.
В България няма специален закон за лобизма. По думи на председателя на
Народното събрание, цитирани от медиите, необходимостта от такъв закон е очевидна
и се очаква проект на закон за лобизма да влезе за обсъждане в парламента през зимата
на 2011295. Справка за внесените законопроекти в Народното събрание обаче показва,
че към юни 2011 година няма постъпил такъв законопроект296. В рамките на
проведената през ноември 2010 година в София конференция „Ролята на лобистите”,
председателят на Народното събрание признава, че готовност за такъв закон все още
няма297.
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Закон за държавния служител, чл. 7, ал. 6.
Закон за държавния служител, чл. 10.
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Закон за държавния служител, чл. 10д.
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Закон за държавния служител, чл. 10е.
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Закон за администрацията, чл. 2, ал. 1.
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Закон за държавния служител, чл. 21, ал. 1.
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Закон за държавния служител, чл. 42.
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Цецка Цачева: Закон за лобизма влиза на първо четене в парламента до следващата зима, в.
„Дневник”, 12. 07. 2010
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/07/12/931671_cecka_cacheva_zakon_za_lobizma_vliza_na_purvo_cheten
e/, достъпен към юни 2011 г.
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http://www.parliament.bg/
297 „Не сме готови за цялостен закон за лобизма, твърди Цецка Цачева“, в. „Дневник”. 22. 11. 2010 г.,
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/11/22/997513_ne_sme_gotovi_za_cialosten_zakon_za_lobizma_tvurdi/,
достъпно към юни 2011 г.
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НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен публичният сектор е независим от външна намеса в своите
дейности?
Оценка: 25
Независимо от високата степен на законодателна регулация за защита на
администрацията
от
политически
и
икономически
външни
влияния,
широкоразпространено общественото мнение е, че политическите и роднинските
назначения са честа практика. Проблемът за политическите назначения и влиянието им
върху работата на администрацията е обсъждан многократно, включително и в
Народното събрание. По повод на запитане на народен представител от опозицията за
оказан конкретен натиск върху служител да стане член на политическа партия ГЕРБ
или ще загуби работата си, министър-председателят отговаря, че политически
назначения в администрацията няма298.
При смяната на кабинетите, обикновено в различни срокове след встъпването в
длъжност, се извършва подмяна на ръководители на независими административни
структури, които са част от изпълнителната власт, но не са избираеми299. Тези позиции
не са защитени чрез статут на държавни служители, отнасят се към политическото ниво
в системата на управление и действията на кабинетите за подмяна на ръководителите
няма да бъдат предмет на оценка в настоящия анализ.
Според данни от Доклада за състоянието на администрацията в България за 2009
година текучеството в администрацията за същата година възлиза на 10,9% и се отчита,
че това е най-ниския дял за последните няколко години300. Броят на назначените
държавни служители е 5620, което е 7% от общата численост на администрацията.
Незаетите щатни бройки към края на 2009 година са били 5408, или 6,7% от общата
численост на администрацията. Като резултат от наложени дисциплинарни наказания
103 служители в администрациите са уволнени, а 973 са пенсионирани.
Данните от Доклада за състоянието на администрацията през 2009 година
показват изявени тенденции за подмяна на служители, заемащи ръководни позиции.
„Ръководните длъжности, заети чрез подбор през периода са 500 или 40,6% от всички
длъжности за ръководители, заети през годината (37,7% за 2008 г., 18,3% за 2007 г.).
Така за втора поредна година делът на този инструмент при назначаването на
служители на ръководна длъжност нараства – с 7,7% спрямо 2008 г., а нарастването
през 2008 година спрямо предходната година е повече от двукратно”301. Използването
на инструмента „процедура за подбор” предоставя възможност за нарастване на броя
„приятелски” служители. Като цяло, обаче, най-масовият начин за назначаване е
конкурсната процедура. „Чрез конкурс са назначени 1 720 служители (3 148 за 2008 г.,
2 642 за 2007 г.). От тях, експерти са 1 312 (2 332 за 2008 г.) или 29,9% (47.0% за 2008
298

Публикация на „Дарик радио” от 10 юни 2011 г., http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=730694,
достъпна към м. юни 2011 г.
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Закон за администрацията, чл. 19, ал. 4.
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Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 85,
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81, юни 2011 г.,
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Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 67, достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81, към м. юни 2011 г.,
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г.). Чрез конкурс са заети и 408 ръководни длъжности – 33,1% от всички заети
ръководни длъжности през отчетния период (48,4% за 2008 г.). Спрямо миналата
година се отчита намаление с 50% на дела на ръководните длъжности, заети по този
начин, докато една година по-рано те са нараснали с 91,5% спрямо 2007 година (816 за
2008 г., 426 за 2007 г.)”302. Броят на подадените възражения е своеобразен индикатор за
законосъобразността на провежданите конкурсни процедури: за 2009 година те са общо
92 (спрямо 264 за 2008 г.)303.
Невъзможно е да се установи с точност до каква степен текучеството в
администрацията се дължи на политическо влияние. Може, обаче, да се разделят
механизмите за подобно влияние на две групи: първата група се състои от
съществуващи вратички в законодателството, които позволяват заобикаляне на
основните правни регулации; втората група се основава на психологически механизми
за натиск, чрез които неудобни служители биват принудени да напускат позициите си
по собствено желание и така да отворят път за политически и роднински назначения. В
процеса на организиране и провеждане на конкурсните процедури, например,
изискванията за определена позиция могат да бъдат формулирани така, че да отговарят
на профила на предпочитания кандидат. В Доклада за състоянието на администрацията
за 2009 година, приет от Министерския съвет на заседание от 6 август 2010 година, се
констатира разпространеното използване на „вратичка” в чл.15 от Закона за държавния
служител, която определя случаите, при които свободни позиции могат да бъдат
заемани временно за срок от 3 месеца и след изтичане на този срок служителите се
преназначават за постоянно304. По време на интервютата и външният, и вътрешният
експерт споделиха, че е трудно да се направи количествена оценка за дела на
политическите назначения и уволнения, но признаха, че такива съществуват. Като цяло,
обаче, според тях текучеството се дължи предимно на личното желание на служителите
да напуснат305.
Докато законът предвижда конкурсните комисии да се назначават от
политическия ръководител на административната структура и членовете на комисията
да са негови подчинени, винаги ще съществува възможност за оказване на политически
натиск и влияние върху работата на комисията.
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, които да гарантират прозрачност в
управлението на финансите, информацията и човешките ресурси на публичния
сектор?
Оценка: 75
Приети са Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши
държавни длъжности (май, 2000 г.), Закон за достъп до обществената информация
(юли, 2000 г.) и Закон за защита на класифицираната информация (април, 2002 г.). В
редица разпоредби законодателят предвижда създаването на публични регистри,
предоставящи информация за работата на администрацията в секторите от голямо
обществено значение. Сред тях са административният регистър, регистърът на
302

Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 67, достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81, към м. юни 2011 г.,
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Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 68, достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81, към м. юни 2011 г.,
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Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 11, достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81, към м. юни 2011 г.
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Интервюта на автора с вътрешен и с външен експерт, София, юни 2011.
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обществените поръчки, регистърът на общинската собственост, регистърът за имотното
състояние на лица, заемащи висши държавни длъжности и др. Липсва обаче
нормативна уредба, която да осигури публичност и прозрачност при управлението и
разпореждането с държавна собственост. Наред с това, съществуват законодателни
пропуски относно контрола и санкциите по прилагане на задълженията за оповестяване
на публичната информация.
С приетия през 2000 година Закон за публичност на имуществото на лица,
заемащи висши държавни длъжности се въвежда регистър за деклариране на
имуществото, доходите и разходите в страната и чужбина. Задължително е и
оповестяване на имуществото, доходите и разходите на съпруга/съпругата и
непълнолетните деца в семейството. Декларациите се подават в срок не по-късно от 1
месец след встъпването в длъжност, както и в едномесечен срок след напускането.
Висшите държавни служители са задължени веднъж годишно да подават декларации за
промени в имотното си и финансовото състояние, а в случай че няма такова да подадат
уведомление306. Законът обхваща широк кръг лица, заемащи висши длъжности в
институциите на законодателната, съдебната и изпълнителната власт на централно,
регионално и место ниво, президентството, Народното събрание, върховните
съдилища, прокуратурата, както и всички независими надзорни и регулатори органи.
Законът се прилага също и в сферата на държавните медии, осведомителни агенции и
др.
Публичният регистър на декларациите за имотно състояние на лицата, заемащи
висши държавни длъжности се поддържа на интернет страницата на Сметната
палата307. Декларациите съдържат информация за имуществото на лицата, включително
за недвижимо имущество, моторни, сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни
средства, парични суми, вземания и задължения на стойност над 5 хиляди лева в местна
или чуждестранна валута, ценни книжа, дялове в дружества с ограничена отговорност и
командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число
придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова)
приватизация, доходи, получени от други, извън заплата източници, когато са над 2000
лв. (1500 USD), както и направени в тяхна полза или в полза на техните семейства
обезпечения за обучение, пътуване извън страната или други плащания с единична
цена над 500 лв. (362 USD). Достоверността на информацията в декларациите се
проверява от Сметната палата, чрез отправяне на искане от нейния председател до
всички държавни и общински институции, отговорни за вписването на съответните
данни. Резултатите от проверката се публикуват на интернет страницата на Сметната
палата. При установяване на несъответствие, както и при неподаване на декларация,
председателят на Сметната палата уведомява председателя на Националната агенция по
приходите и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”. Резултатите
от техните проверки също се публикуват на страницата на Сметната палата. За
неподаване на декларация се предвиждат глоби308, като наказанието се налага от
председателя на Сметната палата.
Процедурата за оповестяване на публична информация е предмет на Закона за
достъп до обществената информация (приет през 2000 г. и многократно изменян и
допълван; последни промени са извършени през май 2011 г.). Задължени субекти по
306

Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, чл. 4.
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този закон са държавните органи, техните териториални звена и органите на местното
самоуправление в Република България, наричани оттук нататък „органите”, както и
всички публично-правни субекти, включително публично-правните организации и
физическите и юридически лица в извършвана от тях дейност, финансирана със
средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския
съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми309.
Законът определя обхвата на обществената информация, разделяйки я на
официална и служебна. Официална информация е тази, която се съдържа в
постановленията на органите и е публично достъпна чрез обнародване310. Служебна е
информацията, която се създава, събира и архивира във връзка с официалната
информация и дейността на органите. Достъпът до нея е свободен, но при определени
условия се предвиждат ограничения за срок от 2 години. Тези ограничения не се
прилагат, ако е налице надделяващ обществен интерес. Чл. 15 от Закона за достъп до
обществената информация предвижда задължение за периодично публикуване на
актуална обществена информация. В нея изрично трябва да се съдържа информация за
правомощията на органа, списък на издадените актове, описание на информационните
масиви и ресурси, които се използват, както и пълни координати на звеното, което
отговаря за приемане на заявления за достъп до обществена информация. Достъпът до
обществена информация е безплатен, като се заплащат единствено материалните
разходи за предоставяне й. Законът регламентира процедури и срокове за предоставяне
на обществената информация. В отделен закон (Закон за защита на класифицираната
информация) се разглеждат процедурите за достъп до класифицираната информация.
Съществуват законодателни пропуски относно контрола и санкциите по оповестяване
на обществената информация от страна на задължените по закона субекти. Законът за
достъп до обществената информация предвижда санкции и правен ред за защита на
правата на гражданите единствено в случаите на отказ за предоставяне на обществена
информация. Не са предвидени санкции за институциите, които не спазват
задълженията си за публикуване на обществена информация по реда на този закон.
През 2010 година е приет Закон за достъп до пространствени данни, който
предвижда създаване на национален портал за достъп до пространствени данни.
Предмет на Закона е изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за
пространствена информация, осигуряването на достъп до пространствени данни и
предоставянето на услуги за данните в областта на околната среда или дейностите,
които могат да окажат влияние върху околната среда, чрез гарантиране на
съвместимост и сигурност при обмена на данни.
Експертните оценки на законодателството в България в сферата на достъпа до
обществената информация показват висока степен на съответствие с нормите,
залегнали в Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи311.
Все още се отчитат дефицити обаче при дефиниране на понятията за „служебна тайна”
и „професионална тайна”, като регулацията в тази сфера е разпръсната из множество
закони и подзаконови актове.
Към настоящият момент не са ясни субектите, които осъществяват наблюдение и
координиране на дейностите по прилагане на Закона за достъп до обществената
информация. До м. юли 2009 година съществуваше Министерство на държавната
администрация и административната реформа (МДААР) и министър в ресора, който бе
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Закон за достъп до обществената информация, чл. 3, ал. 1 и ал. 2.
Закон за достъп до обществената информация, чл. 10.
311
Състоянието на достъпа до информация в България за 2009 г., Фондация „Програма Достъп до
информация”, достъпен на http://www.aipbg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/., с. 10.
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органът, следящ изпълнението на този закон312. След реформата, осъществена от
кабинета на Бойко Борисов и закриването на МДААР, функциите по контрол на
дейността на администрацията са прехвърлени на дирекция „Държавна администрация”
към администрацията на Министерски съвет, която обаче също беше закрита с акт на
Министерски съвет през м. февруари 2011 година.313.
Законът за обществените поръчки предвижда публичност на процедурите, която
следва да се осигури чрез публичен и онлайн достъпен регистър на обществените
поръчки. Държавната политика в областта на публичните поръчки е отговорност на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Създаде се изпълнитела Агенция
за обществени поръчки, подчинена на министъра. Директорът на агенцията се
назначава пряко от министъра. Съгласно закона, всички държавни възложители са
задължени да предоставят информация на регистъра за обществените поръчки и да я
публикуват в онлайн изданието на „Държавен вестник”.
Свободните позиции в публичната администрация трябва да се обявяват
публично. За целта през 2000 година беше създаден административен регистър314.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен разпоредбите, касаещи управлението на финансите,
информацията и човешките ресурси в публичния сектор се изпълняват
ефективно?
Оценка: 50
През последните години прозрачността в работата на публичната администрация
в България се подобрява, но все още има администрации без официални интернет
портали със схематични сайтове, които не дават информация, позволяваща
осъществяването на граждански контрол и анализ на политиките. Преобладаваща част
от вече съществуващите не отговарят на изискванията за достъп до информация,
особено по отношение на финансовите ресурси, с които работят институциите.
Приемаме, че най-лесният, приемлив и бърз начин за достъп до обществена
информация в наши дни е интернет. През последните 11 години екипи на Фондация
„Програма за достъп до информация” анализират практиките за осигуряване на достъп
до публична информация в България315. В Таблица №1 е показан делът на
администрациите на изпълнителната власт на централно, областно и общинско ниво,
които нямат интернет страници. Както се вижда през 2011 година делът им нараства.
Все още 6 общини не са намерили средства и време да изградят свои интернет
страници.
Таблица № 1. Дял на администрациите на изпълнителната власт без интернет
страници по години в %316
Година
%
2009
3,6
2010
2,3
2011
4,7
312

Устройствен правилник на МДААР, чл. 5, ал. 9, Постановление на Министерски съвет, № 215 от
2005г.
313
Постановление на МС № 30 от 2011 г.
314
Закон за администрацията, чл. 61.
315
Всички годишни доклади са достъпни на интернет страницата на Фондация „Достъп до информация”
на адрес http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/.
316
По информация от докладите на Фондация „Достъп до информация” за 2009 и 2010 г., достъпни на
http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/.
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Експертите на Фондация „Достъп до информация” установяват, че по отношение
на вида и качеството на информацията, която администрациите публикуват, едва 20
интернет страници от общо 593 административни структури отговарят напълно на
изискванията на Закона за достъп до обществена информация317. Установена е ясна
тенденция, че централната администрация като цяло се справя по-добре с
публикуването на информация относно правомощия на органа, нормативна уредба и
структура на институцията, отколкото местната администрация. Обратното –
общинските администрации се справят по-добре с поддържането на информация за
решения на общинските съвети и нормативна уредба на общината. И на двете нива се
отчита силен дефицит при публикуване на информация за бюджетите на институциите,
отчетите за работата на институциите, договори за обществени поръчки,
индивидуалните административни актове и други наглед дребни, но изключително
важни информации318.
По отношение на нагласите на гражданите за достъпа до информация,
изследванията показват, че през 2011 година вече 45% от тях познават Закона за достъп
до обществената информация и делът на хората, които се ползват от правата си по него
нараства. По данни на холандския експерт Роже Флюгелс през м. септември 2009
година България се нарежда на второ място в света след САЩ по брой на подадени
заявления на 10 000 граждани319. През 2009 година са постъпили 24694 заявления за
достъп до информация, като повече от половината постъпили заявления по този закон
са от граждани – 57%, на второ място са заявленията от журналисти – 30,2%, следвани
от заявленията от фирми – 9,2% и от неправителствени организации (НПО) – 3,5%.
Най-малко заявления са получени от чужденци и лица без гражданство – 57 броя
(0,2%)320.
Повече от 2/3 (71,6%) от всички структури на изпълнителната власт имат
разработени вътрешни правила за достъп до обществена информация. В 63,9% е
разработена разяснителна информация за граждани как да упражняват правото си на
достъп до информация; 37,7% от администрациите не са обособили помещение за
четене на място на търсената информация. Едва 34,6% от структурите поддържат
електронен регистър на заявленията за достъп до информация; 66% от структурите на
централната и 49% от тези на териториалната администрация приемат електронни
заявления за достъп до информация321. Всички тези данни показват известен напредък в
предоставянето на информация спрямо предходни години, но са свидетелство за
необходимостта от подобряване на практиките в тази сфера.
По данни от Доклада за състоянието на администрацията за 2009 година322 са
издадени 247 (2,3% от всички подадени заявления) решения за отказ за предоставяне на
информация. Според мотивите за отказ те се разпределят както следва:

317

Публикация в Investor.BG, http://www.investor.bg/news/article/116332/261.html, достъпна към м. юни
2011 г.
318
По-подробна информация може да се види в докладите на Фондация „Достъп до информация”,
достъпни на http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/.
319
Вж. Доклад за достъпа до информация в България за 2009 г., достъпен на http://www.aipbg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/., с. 5.
320
Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 125, достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81, към м. юни 2011 г.
321
По данни от Доклада за състоянието на администрацията в България през 2009 г., достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81, към м. юни 2011 г.
322
Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 129, достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81 към м. юни 2011 г.
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Основания
за отказ

Откази за предоставяне на информация за 2009 г.
исканата информация е предоставяна на заявителя през
последните 6 месеца
информацията е служебна и е свързана с оперативна
подготовка на актове
информацията съдържа мнения и позиции във връзка с
предстоящи преговори
исканата информация е служебна тайна
исканата информация е държавна тайна
исканата информация е търговска тайна
достъпът засяга трето (физическо) лице и няма
неговото изрично съгласие
достъпът засяга трето лице (фирма) и няма неговото
изрично съгласие
други основания

Брой
10

%
6,0

48

9,5

14

5,6

20
2
12
39

8,1
0,8
4,8
15,8

65

26, 4

37

15,0

Най-висок брой откази да предоставяне на обществена информация са
регистрирани през 2005 година – 539, а най-нисък през 2008 година – 181 броя.
Вътрешният интервюиран експерт сподели, че съществуват проблеми при
прилагането на Закона за достъп до обществената информация, които са свързани с
оценката на разходите за материалните носители, чрез които се предоставя
информацията323. Контролът по прилагането на закона е твърде неясен и реално не се
прилагат санкции за неспазването му. Експертите от Фондация „Програма Достъп до
информация” многократно са обръщали внимание на тези факти324.
Процедурите за защита на правата на гражданите за достъп до обществена
информация осигуряват ефективност най-вече при съдебни процедури и отсъждания. В
годишните доклади на „Програма Достъп до информация” се съдържат множество
примери за справедливи съдебни решения. Анализите на експертите на фондацията
показват, че практиките са съответстващи на изискванията325.
Информацията за обществените поръчки се предоставя до голяма степен в
съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки и Закона за достъп до
обществената информация. Изграден е интернет портал за обществените поръки326,
който предоставя информация за националната нормативна уредба, нормативната
уредба на Европейския съюз, обжалванията и предварителен контрол за
законосъобразност, съдебната практика, регистър на обществените поръчки, образци на
документи, методически и практически указания, електронни услуги, включително и
подаване на документи онлайн, както и актуални новини за дейността на Агенцията за
обществени поръчки.

323

Интервю на автора с вътрешен експерт, София, юни 2011 г.
Достъпът до информация в България, Доклад за 2010 г., с. 9, достъпен на http://www.aipbg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/.
325
Достъпът до информация в България, Доклад за 2010 г., с. 13, достъпен на http://www.aipbg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/
326
Достъпен на адрес http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
324
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Съобразно изискванията на Закона за администрацията е създаден
административен регистър327, в който може да се намери информация за нормативна
уредба, органи на изпълнителната власт и структури на техните администрации,
свободни позиции в администрацията и обявени конкурси, регулаторни режими и
актове по тяхното прилагане.
Регистърът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни
длъжности се поддържа и редовно актуализира на интернет страницата на Сметната
палата. Там са публично достъпни всички подадени декларации, справка за имената на
неподалите декларации, както и резултати от направени проверки по искане на
председателя на Сметната палата. Списъците за установени несъответствия между
декларирано и действително имотно състояние съдържат конкретна информация за
нарушението и са достъпни онлайн328.
Правителственият Доклад за състоянието на администрацията за 2009 година
отбелязва тревожни тенденции. През 2009 година „се забелязва значително увеличение
на задължените лица, които не са декларирали имотното си състояние – 113, от които
78 по СПО и 35 по ТПО. В сравнение с 2008 година броят на лицата по СПО, които не
са декларирали имотно състояние, се е увеличил с повече от два пъти (от 32 на 78), като
в централната администрация нарастването е най-голямо (от 12 на 78 служители). Найголям брой служители, неподали декларации са в Агенцията по заетостта – 52, МО –
35, МЗХ и Регионалният център по здравеопазване в Търговище – по 6, Агенция по
кадастъра – 5. Сериозно безпокойство пораждат публикуваните данни относно
проверката на декларациите за имотното състояние на служителите. В отчетите е
отбелязано, че в 383 администрации (68% от всички административни структури) няма
практика да се прави проверка и анализ на подадените декларации. По този начин е
пренебрегната една обективна информация и не е използвана една значима възможност
в борбата с корупцията”329.
ОТГОВОРНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби гарантиращи, че служителите в
публичния сектор трябва да докладват и да носят отговорност за своите
действия?
Оценка: 75
Законодателството предвижда достатъчно механизми за търсене на отговорност
от заетите в публичния сектор в България. Въведени са принципите на откритост и
публичност в работата на институциите, отговорни за контрола върху
законосъобразността на работата на администрацията. Информацията за надзорната и
контролната дейност се предоставя, както на Народното събрание, така и на
обществото. В повечето случаи достъпът до нея се осигурява чрез законово въвеждане
на задължение за поддържане на електронен регистър.
Заетите в публичната администрация в България подлежат на проверки при
съмнение за закононарушения и може да им бъде търсена както дисциплинарна, така и
наказателна отговорност. Въведени са правен, административен и инспекторски надзор.

327

Достъпен на адрес http://www1.government.bg/ras/ .
Тук може да бъде видят списъкът за несъответствия за 2010 г.,
http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/25.01-HPORJuxReport2009-20012011-103652.xls, достъпен към
м. юни 2011 г.
329
Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 139 , достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81 към м. юни 2011 г.
328
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Административният надзор се осъществява от ръководния орган. В публичната
администрация е въведен инспекторския контрол. През 2010 година, поради
закриването на Министерството на държавната администрация и административната
реформа, бяха предприети някои законови промени във връзка с контрола по
изпълнението на Закона за администрацията и Закона за държавния служител.
Системата за административен контрол към настоящия момент включва задължително
създаване на инспекторати към министерствата, които са на пряко подчинение на
ресорните министри и чиито правомощия се разпростират и върху второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити (чл. 46 от Закона за администрацията). В сферата
на компетенции на инспекторатите са включени и проверки за административни
нарушения по Закона за административните нарушения и наказания, по спазване на
Кодекса за поведение на служителите, проверки по установяване на конфликт на
интереси, както и задължението да правят оценка на корупционния риск и да предлагат
мерки за неговото ограничаване.
Законът за администрацията въвежда структурата Главен инспекторат, която е
част от администрацията на Министерския съвет и е на лично подчинение на министърпредседателя (чл. 46а). Нейната роля е да координира работата на инспекторатите, да
разработва държавна политика в областта на оценка на ефективността на работата на
администрацията и да осигури предотвратяване на административни нарушения,
конфликт на интереси и корупция.
Българското законодателство предвижда два вида вътрешни контролни
институции, които следят за законосъобразността на действията на администрацията –
дисциплинарен съвет и инспекторат. Дисциплинарният съвет е в състав от трима до
седем държавни служители, които се назначават за срок от три години от съответния
назначаващ орган330. Дисциплинарният съвет заседава в пълен състав и взима
решенията си с мнозинство от две трети. Уволнението е най-тежкото дисциплинарно
наказание, което може да бъде наложено за нарушения при изпълнението на
държавната служба331. За всяко установено нарушение трябва да се произнесе
дисциплинарният съвет.
Налагането на дисциплинарни наказания е изключителна отговорност на органа
по назначаването (чл. 6, ал. 2 от Закона за държавния служител). Законът фиксира
условията за дисциплинарна отговорност, към които изрично са включени и
неизпълнение на задълженията към гражданите и неспазване на Кодекса за поведение
(чл. 89). В администрациите се създават дисциплинарни съвети, като законът описва
подробно условията за тяхното назначаване, процедурата на работата и сферата на
компетентност (чл. 95 и чл. 96 от Закона за държавния служител).
Заетите в публичната администрация в България могат да бъдат държани
дисциплинарно и наказателно отговорни за изнудване, подкуп, корупция и злоупотреба
с поверителна държавна информация. В Закона за държавния служител и в Кодекса на
труда са предвидени възможности за търсене на дисциплинарна отговорност от заетите
в публичната администрация. В Наказателния кодекс на Република България са
уточнени сферите, в които дадено деяние се счита за престъпление и се носи
наказателна отговорност.
Механизмите за подаване и работа с жалби, сигнали и предложения на граждани и
организации са предмет на Административно-процесуалния кодекс на Република
България. Въведени са ясни правила и процедури за оспорване на административни
актове, за разглеждане на предложения и сигнали до административни органи, както и
за оспорване по съдебен ред. На всички граждани и организации, както и на
330
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Закон за държавния служител, чл. 95.
Закон за държавния служител, чл. 90.
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омбудсмана са признати правата за подаване на предложения и сигнали до
административните органи. Допускат се до разглеждане подадени писмени и устни
предложения и сигнали, лично или чрез упълномощен представител, независимо от
средството, чрез което са подадени. Допуска се използване на електронна поща. Не се
разглеждат анонимни предложения и сигнали.
Обжалването на действията на възложители на обществени поръчки е уредено в
Закона за обществените поръчки. Всички действия на възложителите могат да се
обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията. Решенията на възложителя
могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на
дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни
изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с
процедурата (чл. 120, ал. 1 и ал. 2). Стриктно са разписани правомощията на КЗК по
производства, свързани с обществени поръчки. Решенията на Комисията за защита на
конкуренцията може да се обжалват пред Върховния административен съд.
Контролът по изпълнение на Закона за обществените поръчки се осъществява от
Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (чл. 123
от ЗОП), в зависимост от сферата на компетентност по отношение на възложителите на
обществените поръчки. Компетентните органи извършват проверки и разследвания,
като резултатите от тях се оповестяват в доклад. В случаи на установени нарушения,
Агенцията за държавна финансова инспекция е длъжна да уведоми Агенцията за
обществените поръчки. Административно-наказателните процедури се извършват по
реда на Административно-процесуалния кодекс, като отговорни за идването на
актовете са органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, а за
наказателните постановления – министъра на финансите. Според чл. 8, т.15 от Закона
за защита на конкуренцията, Комисията по защита на конкуренцията е длъжна да води
електронен регистър за издаваните актове.
По закон всички институции са задължени да предоставят информация на
Народното събрание в рамките на механизмите за парламентарен контрол и
осъществяването на наблюдение върху работата на изпълнителната власт чрез
постоянните комисии към НС. Освен това, институциите и агенциите чиято
легитимност възниква чрез избор от Народното събрание задължително представят
годишни доклади за своята работа. Например, в Закона за защита на конкуренцията е
въведено задължение Комисията за защита на конкуренцията да изготвя годишен
доклад за дейността си, който предоставя на Народното събрание не по-късно от 30 май
следващата година (чл. 14, ал. 1). Докладът се издава и публикува на интернет
страницата на Комисията. По силата на чл. 19, ал. 2, т. 12 от Закона за обществените
поръчки Агенцията по обществени поръчки изготвя и публикува годишни доклади за
своята дейност.
ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен служителите в публичния сектор трябва да докладват и да
носят отговорност за своите действия на практика?
Оценка: 50
Обобщена правителствена информация за закононарушения на заетите в
публичната администрация се съдържа в годишните доклади за състоянието на
администрацията. Например за 2009 година докладът изнася данни за проверки за
наличие на конфликт на интереси и изходът от тях, както и данни за предявената
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дисциплинарна отговорност към служители в администрациите332. В зависимост от
вида и степента на нарушението се налагат и дисциплинарните наказания. От общо 867
наложени наказания 103 са уволненията333.
Надзорът по процедури за обществени поръчки е в компетенциите на Агенцията
за обществени поръчки. Работата с жалбите по обществени поръчки е в компетенциите
на Комисията за защита на конкуренцията. На интернет страниците334 и на двете
институции може да бъде намерена информация за подадените жалби, назначените
проверки и резултатите от тях. Може да се направи изводът, че надзорните процедури
са ефективни.
Данните, които предоставя Националния статистически институт за
престъпленията по видове са достъпни на официалната му интернет страницата.
Например, данните за престъпленията за подкуп за 2008 година и 2009 година са
следните335:
Таблица № 2. Престъпления за подкуп, според делата, които са завършени с
година
2008
2009

общо осъждане условно оправдаване прекратяване освобождаване
осъждане
от наказание
96

50
1

39
84
Източник: НСИ

30

14

2

0

46

8

1

0

Информацията за присъдите за подкуп се коментира и в медиите336. Като примери
можем да посочим публикациите: „Повече от 170 български полицаи са били наказани
за корупция през 2010 година”337, „Бивш заместник-вътрешен министър осъден условно
за корупция”338, „Поредният мандат на местната власт в Русе с осъдени общинари за
корупция”339 и други.
Всички администрации имат обособени структури/служители, които отговарят за
обработката на подадените жалби от граждани. Поради липса на ресурси, малките по
численост администрации разполагат само с отделни служители. Гражданите
разполагат с всички допустими от закона способи и пътища за подаване на жалби. В
годишните доклади за състоянието на администрацията се публикуват данни за
подадените жалби по администрации. За 2009 година се отчита ръст от 28,6% на
332

Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, 137-140 , достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81 към м. юни 2011 г.
333
Пак там.
334
Секция обжалване и контрол от Портал за обществени поръчки достъпна на http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160275&_dad=portal&_schema=PORTAL., и решенията на
Комисията по защита на конкуренцията по обжалвани процедури по обществени поръчки достъпни на
http://reg.cpc.bg/DepartmentDecisions.aspx?vp=8.
335
Данните са достъпни на http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=25&a1=839&a2=840&a3=841&a4=843#cont,
към юни 2011 г.
336
Вж. например „73% повече осъдени заради корупция”, в. „Монитор”, 13.10.2010 г., достъпен към м.
юни 2011 г. на http://www.monitor.bg/article?id=264328.
337
Агенция „Фокус”, Достъпна към м. юни на http://www.focus-news.net/?id=n1538857.
338
„Медиапул”, достъпна към м. юни на http://www.mediapool.bg/show/?storyid=181091.
339
„Дунав мост. Бг.”, достъпна към м. юни 2011 г. на http://www.dunavmost.bg/news-ruse/news-and-eventsruse/item/488-consecutive-term-of-local-government-in-rousse-municipal-convicted-of-corruption-and-dealings.
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подадените жалби340, което може да бъде свидетелство за ефективност на механизма.
Информацията в тези доклади обаче трябва да се анализира предпазливо, тъй като е
изградена изключително на данни, подадени от самите администрации. Например, от
всички 501 администрации 297 декларират, че нямат подадени жалби и сигнали за 2009
година, което е твърде съмнително, особено като се има предвид, че сред тях са
Столична община и други общински администрации, както и няколко областни
администрации, където съществуват сложни проблеми на граждани341.
ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, които гарантират почтеността на
служителите в публичния сектор
Оценка: 100
Законодателството в България включва правила за почтеност в работата на
служителите и институциите, като до голяма степен те са съобразени със
съществуващи международни стандарти. Българските закони са хармонизирани с
европейските правни норми.
Законът за държавния служител задължава служителите да работят
законосъобразно и за защита на законните права и свободите на гражданите (чл. 4).
Работата на държавния служител с гражданите трябва да се основава на спазване на
установените в закона срокове и да бъдат удовлетворени точно законосъобразните
искания на гражданите. В работата си държавният служител е длъжен да не проявява
грубост, лошо възпитание и неуважение към гражданите, които обслужва (чл. 20).
Въведени са основания за недопустимост на заемането на длъжност на държавен
служител. Чл. 7, ал.2 от Закона за държавния служител забранява назначаване на
държавна служба на лице, което „би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и
контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, роднина
по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително
или по сватовство до четвърта степен включително”, както и ако „е едноличен
търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител,
търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник,
ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско
дружество или кооперация”.
Държавните служители не могат да бъдат едновременно народни представители,
както и общински съветници в съответната общинска администрация. Те не могат да
заемат ръководна длъжност в политическа партия, както и да работят по трудово
правоотношение, освен като преподаватели във висши училища. „Когато по време на
осъществяване на служебното правоотношение за държавния служител възникне някое
от основанията за недопустимост по чл. 7, ал. 2 от този закон, той е длъжен в 7-дневен
срок от настъпването на това основание да уведоми органа по назначаването за
несъвместимостта с изпълняваната служба” (чл.27). При встъпването си в длъжност и
всяка година до 31 март държавният служител е длъжен да декларира своето имотно
състояние пред органа по назначаването (чл. 29).
Кодексът за поведение на служителите в държавната администрация е въведен
чрез Закона за държавния служител и е приет от Министерския съвет342. В Чл. 8 от
Кодекса за поведение са въведени специални задължения за противодействие на
340

Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 95 , достъпен на
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Пак там.
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Приет с ПМС № 126 от 11.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 53 от 22.06.2004 г.
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корупцията и на неправомерни действия. Служителите не трябва да допускат да бъдат
поставени във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или
организации, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други
ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения и
решения или да нарушат професионалния им подход по определени въпроси. Освен
това служителите не могат да приемат подаръци или облаги, които могат да бъдат
възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните им
задължения.
Кодексът третира и въпросите за конфликт на интереси при изпълнение на
държавната служба (чл. 12). Въведено е задължение за своевременно уведомяване при
възможност за възникване на конфликт на интереси по отношение на държавния
служител или свързани с него лица, или когато отношенията му със заинтересованите
лица могат да породят основателни съмнения за безпристрастността на поведението на
държавния служител.
Въведена е забрана за използване на служебното положение за осъществяване на
лични или на семейството интереси, за участие в сделки, които са несъвместими с
длъжността, функциите и задълженията на служителя (чл. 13, ал. 1 и ал. 2).
Законът за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси въведе
ограничения след напускане на публична длъжност. Те са неприложими за президента
и вицепрезидента, съдиите от Конституционния съд, народните представители,
омбудсмана и неговия заместник, главния инспектор и инспекторите от Инспектората
на Висшия съдебен съвет, председателя и членовете на Сметната палата, както и към
съдиите, прокурорите и следователите. Ограниченията са в срок до една година след
напускане на длъжността и се отнасят до сключване на трудови и други договори за
изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските дружества или
кооперации, по отношение на които в последната година от изпълнението на
правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по
разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, както и да е
съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на
управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации (чл. 21, ал. 1),
както и на свързани с тези дружества други търговски дружества. Лице, заемащо
публична длъжност, което в последната година от изпълнението на правомощията или
задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове,
принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на
българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му
от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива
процедури пред институцията, в която е заемало длъжността (чл. 22, ал.1).
В Кодекса за поведение на държавния служител се въвежда обща забрана за
служители, напуснали държавната администрация за злоупотреба с информация, която
им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали, или с функциите,
които са изпълнявали (чл. 13, ал.3). В Закона за конфликт на интереси тази забрана е
ограничена до 1 година след напускане на публичната длъжност (чл. 10). При
неспазване на разпоредбите на Кодекса за поведение, служителите носят
дисциплинарна отговорност по реда на Закона за държавния служител.
На общинско ниво практиката показва, че повечето общини разработват кодекси
за поведение на служителите, чиито принципи и норми са в съответствие с
националното законодателство. Разпространени са и харти на клиента.
През 2009 година е приет Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси, чието действие се разпростира върху всички лица, заемащи публични
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длъжности. Законът въвежда понятие за конфликт на интереси, очертава кръга на
лицата, заемащи публични длъжности на централно, областно и общинско ниво,
определя процедури и срокове за деклариране на конфликт на интереси. Въведени са
забрани при изпълнение на публична длъжност, процедури по установяване на
конфликт на интереси, както и санкции за лицата, които не спазват закона.
Декларациите се подават пред органа, който избира или назначава лицата. За изборните
длъжности на национално ниво се създава постоянна комисия към Народното
събрание, а за изборните длъжности на общинско ниво – постоянни комисии към
общинските съвети. Декларациите се публикуват на интернет страниците на
институциите в специални регистри.
Според Наказателния кодекс на Република България подкупът е престъпление.
По оценка на Експертна група на ГРЕКО „българската нормативна уредба за
инкриминиране предлага много добри инструменти за съдебното преследване и
осъждане на корупционни престъпления”343. Заключенията, разбира се, са придружени
с конкретни препоръки за прецизиране на отделни случаи и хипотези с оглед създаване
на практика на еднакво тълкуване при правораздаването. На българските власти е
поставен срок 30 април 2012 година да отговори на препоръките.
По оценка на експерти на Асоциация „Прозрачност без граници” преди
присъединяването на България към ЕС през 2007 година „българският закон за
обществените поръчки възприе основни международно признати средства и механизми
за гарантиране на свободна и честна конкуренция, равнопоставеност на
икономическите субекти при участие в обществени поръчки и въведе по-голяма
публичност и прозрачност в действията на възложителите при подготовката,
провеждането, възлагането и изпълнението на обществените поръчки”344.
ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен почтеността на служителите в публичния сектор е
гарантирана на практика?
Оценка: 50
Независимо от високата степен на законодателна осигуреност, ефективността по
разкриване и санкциониране на корупционни практики в дейността на публичната
администрация не отговаря на гражданските очаквания.
Предвид всички условности при измерването на реалната корупция, ще се
позовем на утвърдени методики, които се използват в световен мащаб. Данните от
Световния корупционен барометър за България за 2009 година показват, че публичната
администрация е на четвърто място сред засегнатите от корупция сектори с индекс 4,1
(графика № 2). През 2010 година не се наблюдава промяна в подреждането на сектори
по корумпираност (графика № 3), но стойността на индекса за публичната
администрация намалява на 3,9.
Като цяло през последните три години делът на хората, които проявяват
скептицизъм спрямо усилията на правителството при противодействие на корупцията
намалява. Увеличава се делът на гражданите, които не желаят да споделят дали са били
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Доклад за оценка на България :Инкриминация (ETS 173 и 191, Ръководен принцип 2), GRECO,
Страсбург, 2010 г., Greco Eval III Rep (2009) 7E , с. 27.
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Корупционни нарушения при възлагането на обществени поръчки в България, С., 2007 г., Съст.
Стойчев, Стойчо, ISBN 978-954-91757-5-2, с. 13.
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участници в корупционна ситуация345. Също така, остава високо недоверието в
гражданите към подаването на сигнали за корупция до отговорните институции.
Вероятно това е израз на недоверие в съдебната система, както и на реализъм относно
възможността да бъдат доказани корупционните действия. През 2010 година само 23%
от гражданите са на мнение, че разпространението на корупцията е намаляло346.
Графика № 2. Сектори, засегнати най-силно от корупция в България
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Източник: Световен корупционен барометър за 2009 година, Transparency
International
Заключенията на авторите на изследването за измерване на разпространеността на
корупцията в България за 2010 година са окуражителни относно увеличаването на
подкрепата на българските граждани за антикорупционните усилия на правителството.
Делът на хората, които определят тази дейност като ефективна, се е увеличил на 42%.
Те обаче са установили тревожни данни „за нивата на плащан подкуп от гражданите по
отношение на ключови държавни служби и структури – в сравнителен план със
средните нива на плащани подкупи в останалите държави-членки на ЕС, за България
нивата в сектори полиция (15,4%), митници (10,7%) и съдебна система (10,4%) са
значително по-високи от практиките в европейските страни”347. Значително по-ниско от
средното за ЕС е равнището на готовност на българските граждани да се включат
активно в борбата срещу корупцията (графика № 4). Тези данни следва да мотивират
инициирането на активна правителствена политика за привличане на гражданите и
неправителствените организации в борбата с корупцията.
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Световен корупционен барометър за 2009 г., Асоциация „Прозрачност без граници”, с. 6, достъпен
към м. юни 2011 г. на http://www.transparency.bg/bg/researches/svetoven-barometr/svetoven-korupcionenbarometr-za-2008-2009-godina/.
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Световен корупционен барометър за 2010 т., Асоциация „Прозрачност без граници”, с. 4, достъпен
ккъм м. юни 2011 г. на http://www.transparency.bg/bg/researches/svetoven-barometr/svetoven-korupcionenbarometr-za-2010-godina/.
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Световен корупционен барометър за 2010 т., Фондация „Прозрачност без граници”, с. 4, достъпен към.
Юни 2011 г. на http://www.transparency.bg/bg/researches/svetoven-barometr/svetoven-korupcionen-barometrza-2010-godina/.
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Графика № 3

Източник: Световен корупционен барометър за 2010 година, Transparency
International
Графика № 4
Ниво на гражданска ангажираност с противодействие на корупцията
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Източник: Световен корупционен барометър за 2010 година, Transparency
International
Правителствените доклади за антикорупционните мерки през 2009 година
отбелязват напредък. Основната промяна се изразява в ориентирането към по-широки
антикорупционни кампании и популяризирането на конкретните, предприети мерки
сред населението348. В Доклада за състоянието на администрацията в България през
2009 година обаче наличието на антикорупционните мерки е споменато, но не и
конкретно посочено. През 2008 година и 2009 година се отбелязва значителен ръст на
348

Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 17 , достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81 към м. юни 2011 г.
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постъпилите сигнали за корупция в публичната администрация. През 2008 година те са
9376 броя. „Общият брой на получените сигнали през 2009 г. е 9 325 (9 376 през 2008
г.). Най-голям дял заемат сигналите, свързани с незаконни или неправомерни действия
или бездействия – 23,6%, следвани от сигналите във връзка с нарушаване на
вътрешните правила за организацията на работа – 11,4%. Обичайно сигналите в
централната администрация заемат по-голям дял от всички получени сигнали –
63,3%”349.
В България превенцията и борбата с корупцията са сред редовно предлаганите
теми за обучение на служителите. През 2009 година тази проблематика се нарежда на
второ място (след тясно специализираните обучения) по обхват на обучените, които са
общо 7689350.
Като част от политиката на откритост, прозрачност и отговорност на работата на
администрациите на местно ниво можем да посочим усилията на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Националното сдружение на общините в
Република България за присъединяването на България към Стратегията на Съвета на
Европа за иновации и добро управление на общинско ниво. През 2010 година България
стана първата страна член на Съвета на Европа, която създаде независима комисия и
разработи механизми за прилагане на процедурите за оценка на доброто управление в
общините и връчи първите 13 етикета за добро управление на кандидатствали по
процедурата общини351.
Според мненията на интервюираните вътрешен и външен експерт, служителите в
администрацията като цяло познават и спазват нормите на кодекса на поведение. Те
обаче изказват скептицизъм относно ефективността на контрол върху поведението на
служителите, особено по отношение запазване на престижа на институцията352.
Правителствените анализи показват, че в 94% от администрациите служителите са
запознати с Кодекса за поведение и се извършват контролни действия за неговото
спазване. „За допуснати нарушения на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация през 2009 година са наложени различни видове
дисциплинарни наказания на 91 служители, като съотношението между централната и
териториалната администрация е почти балансирано. Най-много наказания са наложени
в Община Варна – район Приморски – 14, Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси” – 9, Столична община – район Надежда, Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация” и МВнР – по 6, Агенция „Митници” и НАП –
по 5”353.
Практиката по обявяване, възлагане и мониторинг на изпълнението на
обществените поръчки се регулира като цяло от Закона за обществените поръчки.
Агенцията за обществени поръчки е разработила стандартизирани образци за
процедурите по обществените поръчки, които са достъпни на интернет страницата на
портала за обществени поръчки354. В този смисъл в документацията задължително се
349

Доклад за състоянието на администрацията в България през 2009, с. 134 , достъпен на
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81 към м. юни 2011 г.
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http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=81 към м. юни 2011 г.
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следи за наличие на текстове, които нарушават свободната конкуренция или са
дискриминационни. Агенцията за обществените поръчки, Комисията за защита на
конкуренцията и съдилищата обявяват публично на своите интернет страници
резултатите от проверките за нарушения и съдебните решения. Създадените механизми
за обжалване са ефективни.
Независимо от това, съществуват възможности за провеждане на процедури, при
които условията, на които трябва да отговарят кандидатите, се разработват с оглед
профила на точно определен кандидат355. Също така, практиките за назначаване на
оценителни комисии показват случаи, в които членовете на комисията са пряко
подчинени на възложителя, при което съществува възможност те да бъдат под натиск
при своята работа.
ОБЩЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ
До каква степен публичният сектор информира и просвещава обществото за
ролята си в борбата с корупцията?
Оценка: 50
Правителството полага системни усилия да информира обществеността за
антикорупционните си действия и политики. Конкретни случаи се обсъждат редовно в
медиите. Антикорупционната тематика присъства в обучителни програми за различни
социални групи, както и в университетите356. Всички институции имат обявени
телефонни линии за сигнали за корупция. През последните две години обаче липсва
разписана правителствена политика за борба с корупцията, макар този проблем да беше
обявен като приоритет за управлението на кабинета на политическа партия ГЕРБ.
Поради икономическата криза и намалените бюджети на институциите, средствата за
обучение, включително и в антикорупционната сфера, са силно ограничени. Това е
особено валидно за администрацията на местно ниво.
През последното десетилетие в България са организирани множество инициативи
за обучение на различни обществени слоеве за борба срещу корупцията. Можем да ги
разделим на няколко групи:
• инициативи на неправителствени организации за обучение на служители в
администрацията;
• правителствени инициативи за обучение на служители в администрацията;
• инициативи на висши училища за включване на антикорупционната тематика в
учебните планове на различни специалности, основно политически науки,
публична администрация, социология, право, икономика и други;
• инициативи на организациите в публичния сектор за популяризиране на
механизми за подаване на сигнали за корупция, чрез които се стимулира
съдействие от страна на гражданите;
• инициативи на структури на образованието за включване на
антикорупционната тематика в средните училища като част от обучението по
„Свят и личност”.
Обучителните програми срещат подкрепа от институциите на централно и местно
ниво. По закон Институтът по публична администрация е отговорен за организиране на
355
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обучението на държавните служители. Честа практика е организирането и
провеждането на обучения да се възлагат и на външни изпълнители.
В годишните доклади за състоянието на администрацията се публикуват данни за
броя на служителите, преминали антикорупционно обучение. През 2009 година се
отчита значително намаляване на средствата, които се отделят за обучение, особено на
местно ниво. Това вероятно е последица от намалените бюджети на организациите. „По
отчетни данни на администрациите, на второ място през 2009 година по брой обучени
служители е обучението по етика и превенция на корупцията – общо 7689 служители
(17,3% от всички обучени служители). Акцентът в тези обучения се поставя върху
представяне на същността и негативните последици от корупцията за обществото,
основните форми на корупция, методите за противодействие и повишаването на
личната ангажираност и отговорност на ръководителите и служителите за превенция на
корупцията в работната среда. Прави впечатление значителният превес на служители
от структурите на централната администрация, преминали такова обучение – 7136
(92,8% от всички служители, преминали обучения по етика и превенция на
корупцията), като само от Национална агенция за приходите те са 6779”357.
Сътрудничество с държавните институции, граждански организации и
независими монитиращи институции; информиране на обществото за
негативните последици от корупцията
До каква степен публичният сектор работи с независимите монитиращи
агенции, бизнеса и гражданското общество за антикорупционни инициативи?
Оценка: 50
В България гражданите могат свободно да създават неправителствени
организации, които да се занимават с проблемите на корупцията. За целта единственото
изискване е да имат съдебна регистрация по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. На практика съществуват много такива организации, но само няколко
имат национално значение. Това са българското представителство на Transparency
International, Risk Monitor, Център за изследване на демокрацията, Институт за
развитие на публичната среда.
Във връзка с изпълнението на правителствената Стратегия за прозрачно
управление и за превенция и борба с корупцията за периода 2006-2008 г., всички
областни администрации и почти всички общински администрации разработиха свои
програмни документи в тази насока. В рамките на изпълнението им се предвижда тясно
сътрудничество с медиите и неправителствените организации. Проучване на автора в
интернет показва, че тези документи са налични, но в повечето случаи не включват
конкретна информация за осъществено сътрудничество. Като резултат от изпълнението
на тази стратегия бяха създадени областни и общински обществени съвети по
превенция и противодействие на корупцията, в чиито състави са включени и
представители на граждански организации по места358. За съжаление, информацията за
дейността на тези съвети е оскъдна. Едва няколко общини са публикували отчетите по
изпълнение на стратегията на интернет страниците си, като например община Стара
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Например в област Бургас в състава на съвета участват представители на Клуб „Журналисти срещу
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насърчаване на гражданската инициатива и др. – състава на съвета е достъпен към м. юни 2011 г. на
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Загора. Там е създаден Обществен съвет „Повече идеи за прозрачност”, чийто отчети са
публикувани на интернет страницата на общината359.
Най-голяма практика в сътрудничество по правителствени инициативи за борба с
корупцията има българското представителство на международната организация за
противодействие на коруцията Transparency International. Сред основните насоки в
неговата дейност е и осъществяването на мониторинг за прозрачност на процедури по
значими обществени поръчки. Като пример можем да се посочи обществената поръчка
за избор на изпълнител за изграждането на автомагистрала „Тракия” и последващото й
изпълнение. Резултатите от наблюдението се оповестени в специални доклади на
интернет страницата на организацията360.
НАМАЛЯВАНЕ НА КОРУПЦИОННИТЕ РИСКОВЕ ЧРЕЗ ГАРАНТИРАНЕ
НА ПОЧТЕНОСТТА ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
До каква степен съществува ефективна рамка, гарантираща почтеността при
процедурите за обществени поръчки, включително значителни санкции за
неправомерно поведение, както и механизми за проверка и подаване на жалби?
Оценка: 25
Законодателството в сферата на обществените поръчки е на добро ниво и в общи
линии съответства на европейските директиви и на принципите за почтеност.
Практиките по прилагането на законите и контрола върху тях обаче не са достатъчно
развити. По отношение на законодателството, процедурите са развити и отговарят на
очакванията за справедлив, свободен конкурс при възлагане на поръчките. Създадени
са ефективни механизми за обжалване. На процедурите е осигурена необходимата
публичност, но сключените договори с изпълнителите не се публикуват. В процеса на
изпълнение на поръчките понякога се стига до предоговаряне чрез сключване на анекси
към договорите, което създава съмнения за толериране на определени изпълнители и за
източване на допълнителни средства. Финансовите и човешките ресурси на Агенцията
за обществените поръчки не са достатъчни, за да могат да упражнят предварителен
контрол върху всички процедури по обществени поръчки.
Откритата процедура е основната, която законът за обществените поръчки
предвижда, но съществува и възможност да се провеждат ограничена процедура,
състезателен диалог и договаряне361. През 2006 година бе въведена и процедура
„конкурс за проект”362. При определени условия е възможно и провеждането на
електронен търг. Случаите, в които не се прилага открита процедура са изключения и
са стриктно регламентирани от закона. Анализите на Агенцията за обществени поръчки
показват, че все още възлагането чрез договаряне има значително присъствие на пазара
на обществените поръчки. През периода 2006-2009 г. те варират в рамките на 19 – 22%,
което е значително по-висок дял в сравнение със страните от ЕС363.
Обективността в процедурата за подбор на изпълнители е гарантирана до голяма
степен. Законът изисква в комисиите по класиране на кандидатите да бъдат включени
хора с професионален опит и познания в областта на поръчката, както и правоспособен
359

http://www.starazagora.bg/bg/obschestveni-s-veti/obschestven-s-vet-pip-poveche-idei-za-prozrachnost,
достъпна към м. юни 2011 г.
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http://www.transparency.bg/media/publications/DOKLAD_Monitoring_Report_Trakia_2011.pdf, достъпна
към м. юни 2011 г.
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Закон за обществените поръчки, чл. 16.
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Закон за обществените поръчки, чл. 16а.
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Агенция по обществени поръчки Годишен доклад за 2009 г., с. 15, достъпен към м. юни 2011 г. на
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,288249&_dad=portal&_schema=PORTAL.

117

юрист. Доколкото това е законово изискване, то решенията на възложителя за състав на
комисията подлежат на обжалване и може да се предполага, че преобладаващата
практика е в рамките на закона. Практиката показва, че понякога назначаването за
членове на комисията, които се намират в йерархична подчиненост с възложителя води
до съмнения за обективност. Като превантивна мярка законодателят разрешава на
възложителя да привлече за членове на комисията външни, независими експерти, чрез
което се осигурява прозрачност на процедурата. Освен това възложителят е обвързан
по закон с решението на комисията, поради което в негов интерес е да привлича повече
външни експерти с цел превенция на корупционни практики и облагодетелстване на
определени фирми. Членовете на комисията декларират липса на материален интерес,
отсъствие на конфликт на интереси, както и че не са свързани с лицата, кандидати по
поръчката364. Отварянето на офертите на кандидатите е публично, в присъствието на
кандидатите, техни пълномощници, както и представители на средствата за масово
осведомяване и неправителствени организации.
Решенията за възлагане на обществени поръчки са публични. Обявяват се в
Регистър на обществените поръчки, който функционира и е достъпен в интернет365.
Законът определя органите, отговорни за изпълнение на и контрола върху
дейностите, свързани с обществените поръчки. Държавната политика в областта на
обществените поръчки се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и
туризма. За целта към министъра се създава Агенция за обществените поръчки. В чл. 19
от Закона за обществените поръчки са разписани правомощията на изпълнителния
директор на агенцията, сред които са и функции по предварителен контрол при
процедури по разходване на средства от фондовете на Европейския съюз и върху
процедурите по договаряне без обявление, както и задължение да сезира Комисията по
защита на конкуренцията при установени нарушения. Агенцията също така разработва
образци на обявления, на статистически отчети и на информация за възложените
обществени поръчки и за проведените конкурси за проекти, които се утвърждават от
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, публикуват се в „Държавен
вестник” и на интернет страницата на Агенцията366. Създадени са механизми за
координация и обмен на информация за разкрити нарушения между Агенцията за
обществените поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция, Сметната палата
и Комисията по защита на конкуренцията. Контролът върху възложителите по
изпълнението на Закона за обществените поръчки е възложен на Сметната палата, за
лицата, които попадат в сферата на нейната компетентност и на Агенцията за държавна
финансова инспекция за останалите.
Анализът на резултатите от предварителния контрол на Агенцията по
обществените поръчки върху процедурите по договаряне показва, че в значителната
част те са обявени незаконосъобразно. Становището на Агенцията не е задължително за
възложителите, но въпреки това 23% от тези, при които е установена
незаконосъобразност, са се съобразили с него и са прекратили процедурите367.
Останалите процедури, в съответствие с правомощията на изпълнителния директор на
Агенцията за обществени поръчки, са изпратени на Сметната палата за последващ
контрол.
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Закон за обществените поръчки, чл. 35.
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Обжалването на всички решения по процедури за обществени поръчки става пред
Комисията по защита на конкуренцията, която е независим специализиран държавен
орган. Тя има петчленен състав, който се избира от Народното събрание за срок от 5
години368. Комисията играе ролята на първа инстанция в процедури по обжалване.
Втора инстанция е Върховният административен съд.
Законът задължава възложителя да разпространи до всички участници в
процедурата направените уточнения и разяснения по време на набирането на оферти.
Практиката показва, че това задължение се спазва.
Ресурсите, с които разполага Агенцията, са публични. Финансовите средства са
бюджетни. Справката за капацитета на Агенцията за 2009 година показва, че общата
численост на персонала е 65 души, от които 56 са длъжности за държавни служители и
9 са длъжности по трудово правоотношение. Към края на 2009 година са били заети 55
бройки369.
Утвърденият бюджет на Агенцията по обществени поръчки за 2009 година е
1251951 лв.( 918 056 USD). Изпълнението на разходите на Агенцията спрямо
утвърдения план за годината е 83,72 %.
Според чл. 8, ал. 7 от Закона за обществените поръчки възложителите са длъжни
да приемат вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, които съдържат
реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на
изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.
Българското законодателство изключва възможността да бъдат назначавани в
публичната администрация осъждани лица, освен ако не са реабилитирани. Това се
отнася и за закононарушения в сферата на обществените поръчки. Изисква се лицата да
представят свидетелство за съдимост. Тези забрани се прилагат и за кандидатите за
участие в процедури по обществени поръчки. В България има вече установени
традиции в спазването на тези условия.
ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки:
1. Информацията за финансовите разходи на институциите следва да бъде
публикувана на техните интернет страници.
2. Необходимо е създаване и прилагане на национална методика за оценка на
ефективността на предоставяне на публичните услуги.
3. Националното сдружение на общините би могло да организира ежегодни
проучвания и анализи на публичните разходи на местно ниво и те да бъдат достъпни на
интернет страницата на сдружението.
4. Необходимо е ускорено провеждане на децентрализация и делегиране на
отговорности и ресурси към по-ниските нива в системата на управление и реформа на
областното ниво на управление.
5. Необходимо е създаване и прилагане на механизъм за прозрачно и
целенасочено идентифициране, развитие и задържане на млади и талантливи хора в
администрацията.
6. Правителството следва да предприеме процедура по подписване и
ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи.
7. Необходимо е разработването на нормативна уредба, гарантираща публичност
и прозрачност при управлението и разпореждането с държавна собственост.
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Закон за защита на конкуренцията, чл. 3 и чл. 4.
Агенция по обществени поръчки Годишен доклад за 2009 г., с. 37, достъпен към м. юни 2011 г. на
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8. Необходимо е да се овласти ясно определен орган, който да отговаря за
приложението на Закона за достъп до обществената информация;
9. Необходима е преоценка на статута на длъжностните лица, отговорни за
откриване на нарушенията и санкционирането по Закона за достъп до обществената
информация, така че те да не са подчинени или зависими от лица, които са обект на
контрол и санкциониране.
10. Необходимо е въвеждане на ефективни механизми за контрол и санкции към
институциите по прилагане на задълженията им за оповестяване на публичната
информация.
11. Необходимо е създаване на методология, стандарти и унификация на
интернет страниците на институциите с оглед улесняване на ползването на
обществената информация от гражданите и съобразно изискванията на ЗДОИ.
12. Необходимо е въвеждане на ефективни институционални механизми за
защита на правата на гражданите за достъп до обществена информация извън
съдебните процедури.
13. Необходимо е активизиране на правителствената политика за включване на
гражданите и обществените организации в борбата с корупцията.
14. Необходимо е въвеждане на задължение за публикуване на договорите по
обществени поръчки.
15. Предварителният контрол в процедурите по обществени поръчки следва да
бъде засилен.
16. Капацитетът на Агенцията за обществени поръчки следва да бъде
допълнително развит.
17. Необходимо е ограничаване на процедурите по договаряне за възлагане на
обществени поръчки.
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ПРАВОНАЛАГАЩИ ИНСТИТУЦИИ370
Трудно е да се даде обща оценка на правоналагащите институции поради факта,
че те включват органи, принадлежащи към различните, конституционно обособени,
власти – от една страна, тук се включват прокуратурата и следствието (които, съгласно
Конституцията, са органи на съдебната власт), а от друга страна – полицейските органи
и в частност – разследващите полицаи, които са в структурата на Министерството на
вътрешните работи (част от изпълнителната власт).
Положителните промени в тази област се изразяват в приемането на правила
относно деклариране на притежаваното имущество, както и правила за превенцията и
противодействието на конфликта на интереси. Ресурсите на системата като цяло са
задоволителни. Като цяло, бюджетът на Прокуратурата на Република България и на
Министерството на вътрешните работи са приоритет за правителството, и е значително
по-висок от този, предвидени за образованието и за здравеопазването, например.
Следва, обаче, да се вземе под внимание и големия брой служители на тези ведомства
Експерти и външни монитиращи институции (като Европейската комисия
например)
оценяват
резултатите
от
антикорупционните
дейности
като
незадоволителни. Констатирани са слабости в прилагането на определени правила или
спорни тълкувания по отношение на стандартите за избягване на конфликт на
интереси. Въпреки че съществуващата нормативна рамка за отчетност на
правоналагащите органи бе подобрена, все още има проблеми и това е видно от
големия брой на дела, с които е сезиран Европейският съд по правата на човека.
ПРАВОНАЛАГАЩИ ИНСТИТУЦИИ
Обща оценка: 45,83/100
Индикатор

Закон

Практика

Ресурси

NA

75

Независимост

75

25

Прозрачност

75

25

Отговорност

75

25

Механизми за почтеност

100

25

Капацитет
58,33/100

Управление
54,16/100

Роля
25/100

Съдебно преследване на
корупцията

25

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Българските правоналагащи органи са полицията, прокуратурата и следствието.
370

Понятието „правоналагащи органи”, визирано в текста, е онова, което в най-голяма степен
съответства на термина Law Enforcement Agencies. В настоящото изследване с това понятие, макар и до
известна степен твърде обобщено и непрецизно, ще се обозначават органите на досъдебното
производство и полицейските органи.
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Специфичното за българската система е, че прокуратурата и следствието са част
от съдебната власт и като такива са разгледани в тази част от доклада. По силата на
конституцията те са организационно и финансово независими от изпълнителната власт.
И все пак, доколкото тяхната дейност е неразделна част от правоприлагането, анализът
за този сектор обхваща аспекти от тяхната дейност, които са релевантни към
изследвания сектор и където е уместно са направени препратки към доклада за
съдебната власт.
Прокурорът упражнява ръководство и надзор за законност върху дейността на
разследващите органи. Прокурорските актове са задължителни за разследващите
органи. Според закона и правната доктрина в страната, прокурорите са лишени от
преценка (дискреция) при разследването и повдигането на обвинение - те са длъжни да
го направят, ако е осъществен състав на престъпление. Това формално означава, че те
не са орган, създаващ политика, и не могат да приоритизират обвиненията си. В този
случай наказателната политика в борбата с корупцията трябва да бъде организирана от
полицията и като цяло от изпълнителната власт, която има широки дискреционни
правомощия при определянето на приоритети и фокусирането върху ресурси (според
чл. 105, ал.1 от Конституцията „външната и вътрешната политика на страната се
определят от Министерски съвет”.)
Това създава сложни взаимоотношения между изпълнителната и съдебната власт
по отношение на противодействието срещу престъпността и корупцията. Част от
органите, натоварени с правомощия по превенция и противодействие на
правонарушенията – тези на Министерството на вътрешните работи, се контролират от
изборни политически органи (Министерския съвет, Министерство на вътрешните
работи), а онези органи на досъдебното производство, които са и органи на съдебната
власт (прокурорите и следователите), са формално независима.
Като цяло тази система теоретично намалява шансовете за политическа намеса, но
също така поставя под въпрос разпределението на отговорността при проектирането на
политиките за борба с корупцията и престъпността: координацията и прилагането на
наказателната политика от всички тези органи се превръща в проблем.
Тези встъпителните бележки са необходими, за да бъде илюстрирана сложността
да се даде еднозначна оценка за функционирането на изследвания сектор.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
До каква степен правоналагащите органи имат адекватни нива на финансови
ресурси, персонал и инфраструктура, за да работи ефективно на практика?
Оценка: 75
Министерство на вътрешните работи има най-голям бюджет от всички публични
институции. Той е намален през 2010 година, но през 2011 година отново е увеличен с
5-6 %. Така, общият бюджет на Министерството става малко над 1 млрд. лв. с
увеличение от 60 милиона лева в сравнение с 2011 година. Бюджетът е приблизително
равен на този на армията и социалното осигуряване (пенсии и обезщетения) и е почти
равен на сбора от сумите на бюджетите за здравеопазване и образование. Ясно е, че
средствата за МВР са приоритет на правителството, което е традиция в България.
Разбира се, тази информация трябва да се преценява на фона на недостатъчното
като цяло финансиране в публичния сектор, ниските данъци и намаляващите
декларирани доходи в данъчните декларации, дължащи се на финансовата криза, която
започна през 2008 година.
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В тази връзка в медиите има доклади и интервюта на представители на
Министерството, които коментират липсата на финансиране.371 В тези коментари се
споменава, че съществуват полицейски управления, в които има сериозен недостиг на
финансови средства, много ниско качество на електронното оборудване (ако има
такова), липса на основни консумативи, като канцеларски материали и гориво за
патрулните автомобили и други.372
В каква степен този проблем е повсеместен е трудно да се определи, тъй като
съвсем доскоро (2008-2009 година) броят на служителите на Министерството на
вътрешните работи бе класифицирана информация. Оказа се, че този персонал се
състои от около 60 000 души – значителен брой за българските стандарти, по-голям
дори от този на българската армия373. Важно е да се спомене, че не всички от тези
служители са ангажирани пряко с правоналагащи дейности. Министерството на
вътрешните работи извършва и други дейности, като противопожарна защита, спешна
помощ, административни услуги и други. Но около 37 000 души от общия персонал
Министерството са тясно обвързани с прилагането на закона.374 За тяхната дейност се
разпределя 71,15% от общия бюджет на министерството.
Това, че общият брой на полицейските служители е значителен, не означава, че и
полицейското присъствие е масирано. В много населени места, особено извън големите
градове, се наблюдава недостиг на персонал за полицейските управления. Гражданите
там редовно се оплакват от недостатъчно полицейско присъствие. Този проблем е
довел до увеличение на местните доброволчески организации за поддържане на
обществения ред и до формиране на доброволческа полиция в някои селища на
страната, които на свой ред подхранват популисткия политически дискурс за по-строги
закони и мерки за ред.375 От публикации в медиите става ясно, че съществуват
проблеми с персонала на полицията в София, Варна, Пловдив и Бургас. Липсва и
финансиране за допълнителен персонал, поради съкращения в бюджета. Твърди се
също, че проблемите с автомобилите и горивата за тях до голяма степен са решени през
2011 година.376
В крайна сметка, недостигът на персонал изглежда ще остане проблем и поради
неатрактивното финансово възнаграждение в полицията. От 2008 година насам се
проведоха няколко протеста от страна на полицаи, които, въпреки че са лишени от
правото да стачкуват, намериха подходящ начин за изразяване на неодобрението си
към политиката относно служителите377. През 2010 година бе констатирана своеобразна
„вълна” от напускащи служители на полицията, поради загуба на финансови и
социални права и привилегии.
Полицията не се ползва с независимост при формирането на бюджета и с
финансови привилегии, с каквито разполага магистратурата. Прокурорите и
следователите имат статут на магистрати, като техните заплати и доходи се определят
по процедурите, описани в този доклад за оценката на съдебната система. В сравнение
371

За скорошна извадка от интервюта в този област: http://www.focus-news.net/?id=n1542312
Вж. официалното писмо на Министерството на вътрешните работи до Институт "Отворено общество",
Стр. 4: http://osi.bg/downloads/File/2011_New/MoI_Letter_of_Reply.pdf
373
Пак там стр.2.
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Вж. http://www.mvr.bg/About_Us/struktura.html
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Вж. доклад на полицията във Враца, акцентиращ върху липсата на разследващи полицаи:
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=692354
Вж. също и медиен доклад „липсата на полицаи на улицата“:
http://inews.bg/%D0%98%D0%BD%D1%.html
376
Пак там
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http://dnes.dir.bg/news.php?id=3732485 Медиен доклад за първия такъв случай през 2008 г.
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със заплатите в полицията, възнагражденията на прокурорите и на следователите са
значително по-високи.
В крайна сметка е трудно да се направи еднозначно заключение и оценка на
бюджета на правоналагащите органи.378 От една страна е ясно, че техният бюджет се е
превърнал в основен политически приоритет: средствата за прокуратурата и
полицейските органи са значително повече отколкото тези за други ключови сектори,
като образованието и здравеопазването, например. От друга страна, редица изследвания
показват, че съществува проблем с недостатъчно финансиране в полицейските
управления, както и с недостига на полицаи в определени райони и общини в страната.
Тези факти могат да се обяснят по различен начин. Едно от възможните
обяснения е, че, поради цялостното недостатъчно финансиране на публичния сектор, и
при финансирането на правонолагащите органи все още има проблем, въпреки че те се
третират по-добре от други сектори.379 Друго обяснение е, че се наблюдава
неефективност и лошо администриране на работата на полицията, което води до загуба
на обществени ресурси, неправилно разпределение на средствата и други. Според тази
втора теория министерството разполага с достатъчно персонал, но работата му не е
добре организирана.380
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен правоналагащите органи са независими според закона?
Оценка: 75
Дуалистичният характер на правоналагащите органи в България – някои от тях
са част от съдебната, а други – от изпълнителната власт, като цяло засилва тяхната
независимост по отношение на изпълнителната власт. Както вече се каза, съществуват
много сериозни правни инструменти, гарантиращи независимостта на прокурорите и
следователите. Ролята на следователите постепенно бе намалена и сега разследващата
дейност се извършва предимно от разследващите полицаи, а следователите, които са
магистрати, се занимават само с престъпленията, които разкриват най-висока степен на
обществена опасност.
Независимостта на прокурорите и следователите се гарантира от следните
инструменти (подробно описани в раздел 3):
• несменяемостта на магистратите, придобивана след 3 години работа в
системата;
• назначенията, повишенията и пониженията, извършвани само от ВСС;
• възнагражденията, определяни от закона и от ВСС;
• финансовите и социалните придобивки, определени от Закона за съдебната
власт и гарантирани от цялостната независимост на съдебния бюджет по
отношение на държавния.
Прокурорите са обвързани само със закона и не могат да получават инструкции от
изпълнителната или други власти. Прокуратурата, обаче, е организирана йерархично и
вътрешната автономност на прокурорите е по-скоро ограничена – главният прокурор е
на върха на пирамидата. В допълнение, както бе споменато в доклада за съдебната
378

Вж. статия от Йонко Грозев, с анализ на връзката между бюджета на Министерството и възможността
за реформи: http://meglenakuneva.bg/%D1/
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Вж. отговора на министерството на въпрос на институт „Отворено общество“ за свръх
бюджетирането: http://osi.bg/downloads/File/2011_New/MoI_Letter_of_Reply.pdf
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Тази теория беше представена най-убедително от Институт "Отворено общество" в доклад,
публикуван през 2011 г. Вж. http://www.osf.bg/downloads/File/2011_New/Cenata_na_pravosadieto_final.pdf
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власт, прокурорите в България не разполагат с свобода на действието по отношение на
обвинението и наказателното преследване: те са задължени винаги да прилагат закона и
да започват производство както за по-леки, така и за по-сериозни престъпления. Тази
липса на преценка формално ограничава възможността им да формулират политики в
борбата срещу престъпността и корупцията, да определят приоритети и т.н. Оттук
следва, че тяхната дейност на теория трябва да бъде независима от правителствените
приоритети в тези области.
Полицията е част от изпълнителната власт и е подчинена на политически органи
като Министерски съвет, Министерство на вътрешните работи и т.н. Като част от
изпълнителната власт полицията отговаря и пред Парламента. И все пак има някои
форми на независимост в рамките на МВР. Налице е формално разделение между
професионалното и политическото ръководство на министерството: Министърът на
вътрешните работи осъществява ръководството от политическа гледна точка, а
Главният секретар – от професионална. Съществуват и законови правила, които би
трябвало да препятстват пряка политическа намеса в работата на полицията и особено в
разследването. Това обаче са ограничени форми на независимост и полицията като
цяло е инструмент, чрез който правителствата и управляващите мнозинства прилагат
техните политики в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. В този
смисъл полицията е отговорна спрямо политически избраните органи и чувствителна
към техните приоритети.
Това не означава, че според закона разследващите органи - следователите и
разследващите полицаи, не са независими по отношение на конкретно разследваните
случаи – дейността им по разследването се наблюдава и контролира само от
прокурорите, които са независими от изпълнителната власт. Тези взаимоотношения са
уредени в НПК, чл. 196.
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен правоналагащите органи са независими на практика?
Оценка: 25
Практиката е различна от правната рамка, тъй като в действителност
прокуратурата не е успява да остане напълно независима от политически натиск.
В последните 20 години, след началото на прехода, проблемите са различни. Има
периоди, в които Главният прокурор е в открит сблъсък с правителството. В поголямата част от мандата на бившия главен прокурор Никола Филчев (1999-2006)
например, независимостта на прокуратурата достигна един спорен връх и по мнението
на много анализатори прокуратурата стана на практика неконтролируема.381 Тази
ситуация доведе до опити Главният прокурор да бъде отстранен от длъжност преди
изтичането на мандата му. Тези опити се оказаха неуспешни поради предвидените
конституционни и други правни гаранции за независимост.
Като изключим този особен период, по-типичният проблем през прехода беше за
цялостното подчинение и нагаждане на правоналагащите органи към изискванията на
политическите клонове на властта в борбата с организираната престъпност. Въпреки че
прокурорите са "господари на досъдебната фаза", те всъщност са по-скоро пасивни по
отношение на формулиране на политиката и реакцията на правителствените
381

Наскоро британски съд призна сериозността на проблемите в прокуратурата в мандата на бившия
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до
каква
степен
проблемните
практики
са
били
елиминирани
след
него.
Вж.
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инициативи. Тяхната пасивност се обосновава с общото им задължение да спазват
закона, да избягват приоритизиране на усилията им и др. Следователно, те реагират на
всички сигнали, идващи от полицията или други органи, по един и същи начин (поне на
теория е така)382. Трябва обаче да се спомене, че тази теория е социологически
неправдоподобна и прокурорите мълчаливо са принудени да разпределят своите
ресурси по определен начин, като оставят на втори план въпроси, които считат за
маловажни. В типичния случай те приоритизират дневния ред на правителството383.
При сегашните обстоятелства пример за това е специалното внимание, което
прокурорите обръщат на ключови за правителството дела като "Октопод" срещу
Алексей Петров, привлякло общественото внимание, или делата срещу някои бивши
министри от предишното правителство и др. Тази приоритизация е разбираема и
вероятно приемлива, ако се извършва в определени граници, но тя така или иначе
изопачава теорията за напълно независима прокуратура или догмата за липса на
прокурорска преценка или възможности за правене на политика.
Балансът на приоритетите е въпрос, който бе повдигнат от новия главен прокурор
Борис Велчев (от 2006 г.), с оглед на процеса на специализация на случаите. Този
подход бе приложен за първи път по отношение на дела, свързани със злоупотреба с
фондове на ЕС. В Прокуратурата бяха създадени специални звена за разследване на
тази специфична категория дела. Този модел на специализация е доразвит за дела,
свързани с организираната престъпност и политическата (на високо ниво) корупция,
които са разследвани от специални отдели в прокуратурата. Това, от своя страна,
доведе до специализация на прокурорите, обучение и разпределение на задачите. Този
подход бе приложен в по-голям мащаб, когато специализираната прокуратурата и
съдилищата, отговорни за някои от делата от голям обществен интерес, бяха създадени
и започнаха да функционират в края на 2011 г.
Промяната в Прокуратурата през 2006 г. бе съпроводена от процес на откриване
към обществото с назначението и обучението на публични говорители в прокуратурите
в цялата страна. Това даде положителен ефект върху имиджа на прокуратурата и
доведе до увеличение на прозрачността и отговорността.
Въпреки реформите в прокуратурата (като част от реформата в съдебната
система), все още не е решен на практика въпросът за независимостта на прокурорите.
Все пак трябва да бъде напомнено, че българският модел допринася за по-голяма
независимост на прокуратурата по отношение на изпълнителната власт, отколкото друг
модел, в който тя е част от изпълнителната власт. Тази по-висока степен на
независимост може да бъде полезна и ценна в случаи на агресивно политическо
мнозинство, опитващо се да наложи нелегитимен натиск на опонентите си. Въпреки че
като цяло прокурорите следват приоритетите на управляващото правителство, в някои
случаи тяхната независимост е доказана.

382
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Вж. обсъждане на необходимостта от конституционна реформа по отношение на прокуратурата, в
които
са
повдигнати
проблемите
със
свободата
на
преценка
на
прокуратурата.:
http://www.osf.bg/downloads/File/civic_convention%20-%2013_10_2004.pdf
Йонко Грозев твърди, че поради неизбежната зависимост от дневния ред на правителството,
прокуратурата следва да отговаря пред изпълнителната власт. За доклада, в който е разработен този
аргумент вижте: http://legalworld.bg/show.php?storyid=18316
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УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен има разпоредби, които да гарантират, че обществеността
може да има достъп до съответната информация за дейността на
правоналагащите органи?
Оценка: 75
В настоящото изложение ще бъдат разгледани декларациите за имущество и
доходи на онези от правоналагащите органи, които са включени в състава на МВР, тъй
като тези на прокурорите и следователите вече бяха разгледани в раздела за съдебната
власт. Те се регламентират от Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи
висши държавни длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни
длъжности (приет през 2006 г.)384 изисква публичност на всички активи на
високопоставени длъжностни лица. Той изисква след встъпването им в длъжност
лицата, заемащи висши държавни длъжности, да декларират придобитото имущество,
получените доходи, дадените обезпечения и направените разходи (недвижимо
имущество; моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства;
парични суми, вземания и задължения, ценни книги, дялове в дружества с ограничена
отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това
число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова
(масова) приватизация; обезпечения; обучение; пътуване извън страната и др.).
Декларациите са публични (чл.6, ал. 1 от закона) и се съхраняват 10 години.
От 2006 година публичният регистър е достъпен на сайта на Сметната палата. (чл.
6, ал. 2 от закона). Публичният регистър е създаден под егидата на председателя на
Сметната палата. С изменението от 2006 година, този орган е отговорен и за
извършване на всички необходими действия за проверка (като изисква документи от
съответните държавни органи) на подадените декларации на висшите държавни
служители. В случаите на неподаване на декларация, както и при констатирано
несъответствие, председателят на Сметната палата уведомява изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите. Предвидени са парични санкции при
неподаване на декларации.385 Приложното поле на задължените лица също бе
разширено. С измененията на Закона за политическите партии от 2006 година
членовете на ръководните и контролни органи на политическите партии също са следва
да декларират пред Сметната палата имущество си, приходите и задълженията си в
страната и чужбина. Политическите партии трябва да декларират кои са спонсорите им,
както и количеството и вида на даренията. Те трябва да предоставят на Сметната палата
и списък на неправителствените организации, в които участват като членове на
управителните им органи. Висшите длъжностни лица в Министерството на вътрешните
работи, както и прокурорите, също са обхванати от този закон.
Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (който се
разглежда по-подробно в раздела за почтеността) предвижда допълнителни изисквания
за прозрачност. Според този закон лице, заемащо публична длъжност, подава
декларация за несъвместимост и частни интереси – по принцип и при конкретен повод.
(чл.12 от закона) В чл.14 изчерпателно се посочва обстоятелствата, които биха довели
до възникване на конфликт на интереси, като: участие в търговски дружества, в органи
384
385

ДВ № 38/09.05.2000г.
Глобите варират между 1000 и 5000 лв. Вж. http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=7
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на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел или на кооперации,
както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или
назначаването и 12 месеца преди датата на избирането или назначаването; поети
задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица; данни
за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо публична длъжност, има
частен интерес. Декларациите се представят на назначаващия орган или комисия, които
водят регистри на декларациите и ги публикуват на техните уеб-сайтове.
В допълнение, в Закона за МВР има специални разпоредби, които да приведат в
сила механизмите за деклариране на имущество за служителите на МВР.
Инспекторатът на Министерството контролира спазването на вътрешните подзаконови
нормативни актове по отношение на конфликт на интереси и декларации за имущество.
Законът за достъпа до информация също е от значение при представянето на
правната рамка, касаеща дейността на правоналагащите органи. Като цяло България
има добре развита правна рамка на свобода на информацията и активни
неправителствени организации в тази сфера.386 С оглед на подобряващата се ситуация с
правната рамка в тази област трябва да бъде дадена висока оценка.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен има прозрачност в дейността и процесите на вземане на
решения на правоналагащите органи?
Оценка: 25
Във фокуса на този раздел е основно въпросът за прозрачността в работата на
Министерството на вътрешните работи. Проблемът в Прокуратурата е разгледан
подробно в третата част на доклада. Въпреки че законодателната рамка е добра и
подобряваща се, има някои сериозни проблеми на практика.
Скорошен скандал разкри, че има прекалено много случаи на подслушвания на
телефонни обаждания и комуникация (и използване на други разузнавателни средства),
получили разрешение от министъра на вътрешните работи или на висши служители в
министерството. Има някои разминавания в отчетените данни, но през последната
година са били дадени между 15 000 и 20 000 разрешения за използването на специални
разузнавателни средства, което е значително повече от подобни разрешения, дадени в
много по-големи държави, като Великобритания например.387 Въпреки че процесът е
наблюдаван от съдии, които в крайна сметка одобряват решението, по същността си
той е диктуван от МВР и Прокуратурата, а съдиите само формално дават своето
одобрение по исканията. Скандалът избухна, когато записи и преписи на подслушани
разговори между директора на митниците и на висши министри, включително
министър-председателя, се появиха в пресата. Трактовката на самия скандал
предизвика сериозни проблеми с прозрачността – не беше доказано убедително дали
записите са истински или не (въпреки че директорът на митниците публично ги призна
за истински), не се установи кой е отговорен за изтичането на информация или как е
386

За общ преглед на проблемите с достъпа до информация в България за 2010 г. вижте доклада на
водещата
организация
Програма
„Достъп
до
информация“:
http://store.aipbg.org/publications/ann_rep_bg/report10.pdf
387
Тук се установяват различни фигури: Относно аргумента, че в България има практика за масово
подслушване:http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/10/07/1171139_godinata_na_masovot
o_slushane/
Вж. също и интервю с главния прокурор, в което той докладва за около 15 000 разрешения за
подслушване на година: http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=780959
За
броя
от
20 000
вижте
анализа
на
опозиционния
лидер
Станишев
на:
http://www.dnes.bg/politika/2011/01/26/stanishev-ne-e-smeshno-tyjno-e.109731
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възможно да има пробив на такова високо ниво на комуникация на правителството.
Отделно от това, самото съдържание на тези подслушани разговори доведе до
съмнения за неправомерни отношения между висши правителствени служители и
бизнесмени, които също не бяха категорично опровергани.388 Този скандал, сам по себе
си, повдигна много въпроси относно прозрачността в дейността на правоналагащите
органи.
ОТГОВОРНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, които да гарантират, че
правоналагащите органи се отчитат и са отговорни за действията си?
Оценка: 75
Правната рамка на отговорността за дейността на полицията до голяма степен е
налице и е адекватна. Гражданите могат да подават оплаквания първо преди висшите
длъжностни лица в Министерството на вътрешните работи, а след това пред
съдилищата, включително пред Европейския съд по правата на човека. По време на
парламентарен контрол министърът на вътрешните работи много пъти е бил
призоваван да даде обяснение за действията на полицията и други органи.
По-трудно е да бъдат държани отговорни прокурорите, които са подчинени на
Главния прокурор – техните действия се наблюдава от Инспектората и Висшия съдебен
съвет – органи, чиито принципи на чиято работа са подробно обяснени в раздел 3.
ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен правоналагащите органи трябва да докладват за действията си
и да бъдат отговорни за тях на практика?
Оценка: 25
Практиката за отчетност е забележимо по-лоша от правната рамка. Има редица
различни опити за злоупотреба с полицейски правомощия. Делата срещу полицейски
служители в българската действителност се оказват пословично дълги и трудни,
особено когато в тях са замесени високопоставени длъжностни лица. По принцип,
вътрешни за системата на правосъдието и вътрешните работи лица биват третирани по
различен начин в следствието и съда.
Впечатляващ е броят на делата срещу България пред Европейския съд по правата
на човека, в много от които се твърди полицейско насилие. Изключително голям брой
от случаите е по чл. 5 и 6 на конвенцията, които често са свързани със злоупотреба с
права от страна на полицията и прокуратурата.389
Делата срещу България в Европейския съд по правата на човека се разпределят
така:
– за право на свобода и сигурност (чл. 5) – 40%
– за продължителността на правните процедури (чл. 6) – 18%
– за право на ефективна правна защита (чл. 13) – 13%
– за нехуманно или унизително отношение (чл. 3) – 6%
– за право на справедлив съдебен процес (чл. 6) – 6%
– други – 17 %

388

Вж. отчета на сайта на mediapool: http://www.mediapool.bg/%D1.html
Вж. също и контекстуален анализ на в. Капитал:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/01/14/1025637_ledena_epoha/
389
http://cli-bg.org/Legal_barometer_BG_1.pdf
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В свое съдебно решение от 2009 година, Европейският съд по правата на човека
специално порицава България за фактическата невъзможност за разследване на висши
прокурори и на Главния прокурор в частност.390
ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен почтеността на правоналагащите органи е гарантирана от
закона?
Оценка: 100
Съществуват редица правни инструменти, гарантиращи почтеността на
правоналагащите органи. Те включват правила относно конфликта на интереси,
разкриване на информация относно притежаваното имущество, кодекс за поведение на
служителите на МВР391.
Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е една от
най-новите гаранции в тази област. Той е приет през 2008 година и влиза в сила в
началото на 2009 година. Преди приемането на този закон някои разпоредби за
разкриване на конфликт на интереси бяха уредени на различно систематично място в
Наказателния кодекс, Закона за администрацията, Закона за държавните служители,
Етичния кодекс на държавните служители, Закона за обществени поръчки, Правилника
за вътрешния ред на Парламента и др. Това, което липсваше беше ясна
институционална рамка за прилагане на разпоредбите относно конфликт на интереси.
Етичният кодекс и другите правила не са достатъчно средство за предотвратяване
възникването на конфликт на интереси. Това доведе до постоянна неконтролирана
злоупотреба с правомощия на висшите длъжностни лица и държавни служители.392
В резултат на получените критики от страна на ЕК, прекратяването на
финансирането по ИСПА и нервното очакване на негативен мониторингов доклад от
ЕК през юли 2008 година, Кабинетът и депутатите подготвиха два законопроекта за
конфликт на интереси. През октомври 2008 година бе приет Законът за
предотвратяване и установяване на конфликта на интереси393. Той изисква всички
държавни служители да подават декларация за конфликт на интереси в седемдневен
срок от избирането или назначаването си. Конфликтът на интереси е дефиниран като
ситуация, в която лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може
да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или
задълженията му по служба.(чл. 2, ал. 1 от закона). Частен е всеки интерес, който води
до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична
длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение (чл. 2, ал.
2 от закона).

390

За кратък отчет вж. http://www.bnews.bg/forum/index.php?topic=2594.0;wap2 Колеви срещу България (5
ноември 2009 г. ЕСПЧ).
391
На разположение: http://www.mvr.bg/About_Us/Codex/default.htm
392
Спусъкът на въвеждането на тази част от законодателството е обществен скандал с участието на
изпълнителния директор на фонд "Пътна инфраструктура на Република България“ Веселин Георгиев.
Този служител е подписал договори за възлагане на обществени поръчки с дружеството на братята си
("Биндер" ООД и др). Щетите за страната възлизат на 120 млн. лв. (около 60 млн. евро). В резултат на
този скандал ЕК спира финансирането на български проекти по програма ИСПА. През януари 2008
министърът на финансите изиска от инспектората в министерството да провери Веселин Георгиев за
наличие на конфликт на интереси и такъв бе установен. През октомври 2008 г. Софийска районна
прокуратура обвини Веселин Георгиев за незаконно присвояване на средства, за което престъпление
Наказателният кодекс определя между 1 и 8 години лишаване от свобода.
393
Обн, ДВ № 94/31.10.2008 г.
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Обхватът на лицата, задължени по смисъла на този закон е широк: президентът и
вицепрезидентът; съдиите от Конституционния съд; народните представители;
министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и
заместник-министрите; председателите на Върховния касационен съд и на Върховния
административен съд и главният прокурор; омбудсманът и заместник-омбудсманът;
областните управители и заместник областните управители; кметовете, заместниккметовете на общини и на райони; общинските съветници; членовете на Висшия
съдебен съвет; главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия
съдебен съвет; председателят и членовете на Сметната палата; управителят,
подуправителят и членовете на управителния съвет на Българската народна банка;
управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт;
ръководителите на задграничните представителства на Република България;
административните ръководители на органите на съдебната власт; съдиите,
прокурорите и следователите и други. В чл. 3, ал. 3 от закона са изброени над 25
категории длъжности, за които се предвижда да подават декларация за установяване на
конфликт на интереси. В чл. 5 от закона се определя основното изискване за
несъвместимост, формулирани в много общи линии: лице, заемащо публична
длъжност, не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която съгласно
Конституцията или специален закон е несъвместима с неговото положение.
Лице, заемащо публична длъжност, не може да представлява държавата или
общината в случаите, когато има частен интерес от вземането на дадено решение (чл.6
от закона), нито има право при изпълнение на задълженията си да гласува в частен
интерес (чл. 7, ал. 1 от закона), както и да използва служебното си положение, за да
оказва влияние в частен интерес върху други органи или лица при подготовката,
приемането, издаването или постановяването на актове или при изпълнението на
контролни или разследващи функции. (чл. 7, ал. 2 от закона).
Съгласно разпоредбата на чл. 9 от закона, на която следва да се акцентира, лице,
заемащо публична длъжност, няма право да се разпорежда с държавно или общинско
имущество, да разходва бюджетни или извънбюджетни средства, включително
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от
Европейския съюз на българската държава, да издава удостоверения, разрешения или
лицензии или да осъществява контрол по тези дейности в интерес на юридически лица
с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с
него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или
притежават дялове или акции. Тази разпоредба се прилага и в случаите, когато
горепосочените обстоятелства са били налице до 12 месеца преди избирането или
назначаването на съответното длъжностно лице.
Законът също така урежда действията, които да бъдат предприети в случаи на
конфликт на интереси. Лицето с разкрит частен интерес (или когато назначаващият
орган смята, че такъв конфликт има) се отстранява от вземане на решение/изпълнение
на неговите задължения по конкретен случай.
Предвидени са ограничения във връзка с евентуален конфликт на интереси и след
напускане на длъжността: лице, заемащо публична длъжност, няма право в
продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови
или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с търговските
дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало
действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях,
както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на
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орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации (чл.
21 от закона).
Назначаващият или друг компетентен орган отговарят за установяването на
наличие на конфликт на интереси. Органът прави проверка въз основа на разследване,
предизвикано по сигнали (включително анонимни) или по своя собствена инициатива.
За широк кръг лица, заемащи високи публични длъжности (като президент,
министър-председател, конституционни съдии и други) този орган е постоянната
парламентарна Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси и
парламентарна етика. За други съответния орган е Главният инспекторат на
Министерския съвет; за кметове и общински съветници – съответните общински
комисии за конфликт на интереси; за магистратите – Комисията на ВСС.
Решението, с което се установява конфликт на интереси от най-висшите държавни
служители, е изключително право на Върховния административен съд, а за по-нисък
ранг държавни служители – на административните съдилища. Решенията на
съдилищата подлежат на обжалване.
Последиците от установяване на конфликт на интереси са следните: когато
конфликт на интереси е установен с влязло в сила съдебно решение, това е основание
за уволнение (освен ако в Конституцията не се предвижда друго). Възнаграждението,
получено от правоотношението или от деянието, породило конфликт на интереси за
периода, през който конфликтът на интереси е бил укрит, както и материалната облага
от него, се отнема в полза на държавата или общината. Освен това лице, заемащо
публична длъжност, което не подаде декларация за наличие на конфликт на интереси в
законоустановения срок, се наказва с глоба.
ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен почтеността на членовете на правоналагащите органи
гарантирана на практика?
Оценка: 25

е

Както вече беше посочено, голяма част от съществуващата правна рамка е поскоро нова и в нея има празнини или позволява погрешни тълкувания. Например, в
определени ситуации разбирането на българските политици относно конфликта на
интереси може да бъде превратно.
Един пример за недоразумения, свързани с въпроса за конфликта на интереси, е
случая през 2011 година, когато стана публично известно, че Министерството на
вътрешните работи взема дарения от частни лица като форма на благодарност за
услугите, които предоставя. Твърди се дори, че големите донори на министерството са
били третирани преференциално от пътната полиция. След избухването на конфликта,
министърът на вътрешните работи разглеждаше тази практика като нормален начин за
частично компенсиране на липсата на публично финансиране за полицията394. С
разгарянето на скандала, обаче, бяха предприети мерки за ограничаване на даренията
(през септември 2011 г.). Понастоящем е възможно министерството да получава
дарения единствено от общини, държавни органи, държавни предприятия и
юридически лица, чиито капитал е 100% собственост на държавата.
С оглед на всичко това и вече споменатите скандал за нередности с подслушване
и злоупотреба със специални разузнавателни средства на държавата, резултатът на
показателя за почтеността не може да бъде висок.
394

Противоречивата практика на дарения и подаръци за МВР не
http://www.dnes.bg/politika/2011/09/29/otkazaha-da-zabraniat-dareniiata-v-mvr.129918
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е

забранена.

Вж.

СЪДЕБНО ПРЕСЛЕДВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА (ЗАКОН И ПРАКТИКА)
До каква степен правоналагащите органи разкриват и разследват случаи на
корупция в държавата?
Оценка: 25
Тук трябва да споменем два проблема, които не са проучени в другите раздели.
На първо място, това е тенденцията разследванията в България да завършват с
осъдителни присъди, което увеличава значението на досъдебната фаза и ролята на
прокурорите в този процес. Изследване на Центъра за либерални стратегии395 в София
изчисли средната продължителност на съдебното производство в България, като по
отношение на наказателните дела най-много привлича внимание продължителността на
досъдебната фаза. Средната продължителност тук е петстотин четиридесет и един дни,
което представлява общото време за следствието и прокуратурата (включително време,
през което се изпращат случаи са върнати за допълнително разследване). Това показва,
че досъдебната фаза представлява по-голямата част от продължителността на едно
наказателно дело от общ характер (общо 835 дни).
От това, обаче, не следва по необходимост извода, че досъдебна фаза е
неефективна. Продължителността на досъдебната фаза трябва да бъде възприемана
заедно с информацията за „свръх ефективността” на прокуратурата, демонстрирана
чрез съотношението между осъдителни и оправдателни присъди: около 80%
осъдителни, срещу само около 1% оправдателни присъди за всички обвинени лица396.
Тази статистика показва, че у нас съществува „страх“ от оправдателни присъди.
Това увеличава значително относителната тежест на досъдебната фаза: или
прокурорите и следователите са събрали достатъчно доказателства за осъждане, или
делото се връща за по-нататъшно разследване. Възможно е тенденцията да се връщат
дела за доразглеждане в досъдебната фаза да увеличава нейната продължителност.
С цел преодоляване на тази негативна практика, Прокуратурата и Висшият
съдебен съвет изготвиха два важни документа, съдържащи анализи на съдебните дела,
особено тези по които са постановени оправдателни присъди по дела от висок
обществен интерес, и препоръки.
Положителна стъпка през последните години е процесът на обучение на
разследващите служители от прокурори, което води до увеличаване на техния
капацитет и по-добро сътрудничество с останалите правоприлагащи органи.
На второ място, прекомерният обществен натиск, както и натискът от ЕС,
доведоха до нежелано политизиране на работата на полицията. Голямото присъствие в
медиите на работата на полицията, постоянното демонстриране на полицейски
операции имат негативни странични ефекти по отношение на доверието към мотивите
на полицията (въпреки че може би има и положителни превантивни ефекти)397.
Съществува и едно общо усещане за незадоволителния характер на работата на
правоналагащите органи в България в борбата срещу корупцията. Серия от доклади на
независими органи (както чуждестранни, така и български) показват, че проблемите в
тази област все още са налице. Комисията на ЕС в резултатите и българските институти
също повдигнат този въпрос398.

395

http://www.cls-sofia.org/uploads/files/Projects%20files/1162302106__final_report_english.pdf
Пак там
397
За ориентацията към медийно присъствие в работата на МВР вижте мнението на Нели Огнянова:
http://www.fmd.bg/wp-content/uploads/2011/01/mediite-i-politikata.pdf
398
Например доклад № 26 на Центъра за изследване на демокрацията, гр. София, според който България
(заедно с Румъния и Полша) е класифицирана сред най – уязвимите на корупционни проблеми в ЕС (от
396

133

ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки:
1. Необходимо е по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството и развитие на
координацията между институциите, особено между Прокуратурата и Министерство на
вътрешните работи, така че да се увеличи ефективността при разследването на
престъпления, свързани с корупция.
2. Необходима е повече прозрачност при използването на специални
разузнавателни средства от органите на Министерство на вътрешните работи, както и
осъществяването на по-ефективен контрол върху този процес.
3. Необходимо е по-ефективно използване на публичните ресурси в
Министерството на вътрешните работи, така че да се елиминират проблемите свързани
с недостатъчното финансиране на конкретни дейности и да се постигне подобряване на
функционирането на структурите на МВР.
4. Необходимо е окончателно прекратяване на практиките за получаване на
дарения за структурите на МВР и стриктно прилагане на вътрешните правила, въведени
през 2011 година.

гледна точка на обхвата и институционалната реакция към корупцията) :
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=15467
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ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЯ
В България с пряко гласуване от избирателите се избират Народното събрание,
президентът, представителите в местното самоуправление и българските представители
в Европейски парламент (след 2007 година). През последните 10 години (между 2001 и
2010 г.) са проведени девет избора.399 По традиция отделен, управляващ изборния
процес орган е Централна избирателна комисия (ЦИК), която се назначава в началото
на всеки изборен период, а пълномощията й изтичат с мандата на избрания орган или
длъжност.400 Всеки от изборите е провеждан по отделен закон. В допълнение изборното
законодателство често се променя непосредствено преди провеждането на изборите.
В своя окончателен доклад Ограничената мисия за наблюдение на изборите на
ОССЕ отбелязва, че „Избирателният закон бе променян без широк консенсус около два
месеца преди парламентарните избори. Поправките включваха важна и спорна промяна
на изборната система – въвеждането на едномандатни избирателни райони като
допълнение на многомандатните райони. Късните поправки на толкова важен въпрос в
закона не са в съответствие с добрите международни практики. Сходни ситуации
настъпиха и преди изборите през 2005 и 2006 година.“401 Докладът на ОССЕ отбелязва
също, че „Късното въвеждане на значителни промени в изборния закон създаде
допълнителни затруднения на ЦИК, които тя трябваше да адресира в кратко време,
включително администрирането на мажоритарните избори, експерименталния проект
за електронно гласуване и постановката за гласуване с подвижна урна. Също така
временният характер на ЦИК и отсъствието на институционална приемственост
създадоха допълнителни затруднения, което бе илюстрирано от закъснелите поправки
към важни инструкции непосредствено преди и включително в самия изборен ден.
Липсата на решителна комуникация между ЦИК и комисиите от по-ниски нива, а също
така и липсата на информация за гласоподавателите, бяха причина за объркване дали
избирателят е задължен да вземе и двете бюлетини или може да вземе една, особено
след като избирателят бе задължен да се подпише в избирателния списък само веднъж.
Липсата на яснота по този въпрос може да доведе до несигурност при установяването
на броя бюлетини, получени от избирателите.”402 Впечатлението за лошо организирани
процедури в изборния ден намери потвърждение в решение на Конституционния съд да
отмени резултатите от гласуването в 23 от секциите, открити за гласуване в чужбина. С
това бе променен изборният резултат, като един мандат, присъден първоначално на
ДПС, бе присъден на ГЕРБ. 403
399

През 2001, 2007 и 2009 година са провеждани по два избора, съответно не изборни години са били
2002, 2004, 2008 и 2010 година.
400
Тъй като изборите за Народно събрание и членове на Европейския парламент през 2009 година бяха
насрочени за 5 юли и 7 юни съответно, две различни Централни избирателни комисии работеха
едновременно.
401
Стр. 4-5. http://www.osce.org/odihr/elections/38934
402
Стр. 7-8 от Окончателния доклад.. http://www.osce.org/odihr/elections/38934
403
Избирателните списъци използвани в 23 секции с анулиран резултат бяха определени като съставени
в
противоречие
с
формалните
изисквания
на
ЗИНП.
(Решение
N2/16.02.2010).
http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=1396 С по-ранно решение на Конституционния
съд изборния резултат бе вече веднъж модифициран. Съдът прие, че при изработването на файловете с
резултати е допусната техническа грешка, при корекцията, на която един мандат в разпределението се
размества
между
различни
многомандатни
райони.
(Решение
N8,
7.10.2009)
http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=1330. Последващото решение на ЦИК може да
бъде намерено на http://www.cik2009.bg/?resh=252.
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ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЯ404
Обща оценка: 43,05/100
Индикатор
Капацитет
50/100

Управление
41,66/100

Роля
37,5/100

Закон

Ресурси

Практика

-

50

Независимост

50

50

Прозрачност

75

50

Отговорност

25

25

Механизми за
почтеност

50

25

Правила на
кампанията

25

Администриране на
изборите

50

В отговор на многократните препоръки на мисиите за наблюдение на изборите на
ОССЕ405 и ясния предизборен ангажимент на партията на мнозинството (ГЕРБ) да
направи необходимото за установяване на устойчива и надеждна правна рамка за
бъдещи избори, нов Изборен кодекс (ИК) е приет от Народното събрание през
декември 2010 година (в сила от 28 януари 2011 г.). С Изборния кодекс се постановява
създаването на постоянна ЦИК с мандат от пет години.
През последното десетилетие качеството на администриране на изборния процес
в България се влошава значително. Законодателството е фрагментирано, противоречиво
и е предмет на чести изменения. В отсъствието на постоянна ЦИК изборната
администрация не е в състояние да използва натрупан опит и често действа като
администрация на управляващото мнозинство. Да се вини само изборната
администрация за влошаване на стандартите за администриране на избори би било
неточно и преувеличено. По-скоро причината е в комбинацията от преднамерена
стратегия на управляващите мнозинства да въвеждат нови и не винаги ясни правни
норми в изборните закони, последвано от неспособност на съответната ЦИК да
изработи практически инструкции, разясняващи приложението на правилата в „сивите”
по дефиниция зони на приложение. Като критични могат да бъдат посочени следните
въпроси: отсъствието на контрол при гласуването извън страната,406 регистрирането на
404

Общият резултат е средна стойност на резултатите от трите измерения – капацитет, управление и роля. Те от своя
страна се получават като средни стойности от регистрираните за съответните индикатори числа.
405
Препоръка 7 “Както и през 2006 се препоръчва да се разгледа въпроса за назначаване на постоянна,
професионална ЦИК, с независим бюджет” , стр.25 на Окончателен доклад на ОССЕ/СДИЧП Ограничена мисия по
наблюдение на изборите http://www.osce.org/odihr/elections/38934
406
Администрирането на гласуването извън страната е споделена отговорност на ЦИК и МВнР по даденост. В
действителност комисията се въздържа от активно участие (извън подготовката на най-обща инструкция),
предоставяйки на министерството значителна „свобода” при определянето на изборния резултат. От значение е и
това, че гласовете подадени в чужбина нарастват от 21 000 преди 2001 година до 152 000 през 2009 година. А с тези
гласове се разпределят 7-8 мандата в 240-местното Народно събрание. И тъй като малък брой мандати е решаващ
обичайно за парламентарните мнозинствата, манипулирането на гласуването извън страната е несъмнено
административно усилие по посока на инженерство на определен изборен резултат.
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партии/коалиции,407 използването на удостоверения за гласуване в произволен изборен
участък408 и нарастващият брой на свидетелства и доказателства за купуване на
гласове, съответно на оперирането с неофициални изборни бюджети, използвани за
тази цел.
В таблицата са показани стойностите на отделните индикатори, които обобщават
оценките за изборната администрация относно капацитета й, вътрешното й управление
и нейната роля в българската система за почтеност.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Българската изборна администрация има тристепенна структура, състояща се от
Централна избирателна комисия (ЦИК), районни избирателни комисии (РИК) за
национални избори или общински избирателни комисии (ОИК) за местни избори и
секционни избирателни комисии (СИК).
Правилата за назначаване, мандатите и задълженията на комисиите от различни
нива са детайлно регулирани в Изборния кодекс. Президентът назначава ЦИК и
неговия председател. Комисиите са съставени на принципа на партийно
представителство, пропорционално на партийното парламентарно представителство
към момента на назначаване на комисията.409 Комисиите от по-високо ниво назначават
комисиите от по-ниско ниво.
ЦИК или непосредствено администрира изборния процес, или осъществява
методическо ръководство и надзор над действията на комисиите от по-ниски нива.
Решенията на ЦИК могат да бъдат обжалвани пред Върховния административен съд.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
В каква степен изборната администрация разполага с необходимите ресурси, за
да постигне своите цели?
Оценка: 50
Изборният бюджет е част от държавния бюджет, утвърждаван от парламента. В
рамките на приетия бюджет плащанията се правят от Министерството на финансите.
ЦИК не е юридическо лице и не е бюджетен разпоредител. Размерът на предвидените
средства зависи от вида на изборите.410 Изборните разходи нарастват постепенно през
последните години.
407

За парламентарните избори 2009 на “Синята коалиция” (историческите демократи от 90-те) е отказана
регистрация от ЦИК на основание на липсващо удостоверение за актуално състояние на една от партиите в
коалицията. Всъщност съдът, поддържащ регистъра на партиите, процедурно е забавил вписването на новоизбрания
лидер на партията (промяна в ръководството) около 3 месеца. Издаденото удостоверение дава права на предишния
лидер, който „саботира” регистрирането на коалицията, а и участието й в изборите като цяло. Коалицията е
регистрирана с решение на Върховния административен съд, произнесъл се по жалба срещу отказа за регистрация.
Върховният административен съд приема като цяло, че вписванията в регистъра на партиите не могат да бъдат
забавяни на процедурни основания толкова дълго, че да засегнат необратимо интересите на една партия.
408
В парламентарните избори 2009 всеки избирател би могъл да получи удостоверение за гласуване на друго място,
издадено от местната администрация, отговорна за съставянето на избирателните списъци. За да се предотвратят
злоупотреби би трябвало да бъде създаден регистър на издадените удостоверения. Такъв регистър не се
материализира, отчасти и защото част от общините не предоставят на ЦИК необходимата информация.
409

Член 23 от ИК определя, че ЦИК има 19 членове. В действителност ЦИК има 21 члена, тъй като
НДСВ, като партия представена в Европейския парламент получава допълнително място, а още едно се
добавя, за да бъде броя на членовете нечетно число.
410
26 милиона лева (около 13 милиона EUR) са били предвидени в бюджета за изборите през 2011 година
за Президент и местна власт, според Министъра на финансите на 01. юли 2011. http://www.bulgarianews.bg/category/bulgaria/politics/article/post73181.html. На 1 август бюджета е увеличен на 35 милиона
лева, тъй като неизбежни материални разходи се оказват непредвидени (например броят на урните е
необходимо да бъде удвоен, заради формулата два избора в един ден, изискваща отделна урна за всеки
избор) http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/08/02/1133042_izborite_shte_struvat_35_mln_lv/?ref=rss.
За
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Според Изборния кодекс членовете на избирателни комисии получават
възнаграждение само за периода на подготовка и администриране на изборите.411 ЦИК
и РИК/ОИК наемат технически персонал, а ЦИК (чрез конкурс) възлага извършването
на обработката на изборните резултати. В неизборни периоди ЦИК използва малък
технически персонал от трима сътрудници. Парламентът покрива офис разходите на
ЦИК, както и поддържането на уебстраницата на комисията.
Членовете на ЦИК не са професионални администратори. В различните състави е
обичайно делението между членовете с опит и тези, които попадат в комисията за
първи път.
Независим експерт (бивш член на ЦИК) потвърди информацията, получена от
секретаря на ЦИК. Той смята, че финансирането е достатъчно и наличното оборудване
задоволително. Също според него една по-малобройна, но професионална ЦИК ще
бъде по-полезна за развитието на необходимия капацитет за реализиране на цели,
свързани с новите изборни технологии като гласуване по интернет, създаването и
поддържането на регистър на избирателите, проследяване в реално време на
компилирането на изборните резултати и други. Всеки подобен проект изисква
продължителни и целенасочени усилия, за да бъде успешно разработен и приложен.
Както бе посочено по-горе, докладът на Ограничената мисията на ОССЕ за
наблюдение на изборите през 2009 година формулира тезата, че „постоянна,
професионална ЦИК с независим бюджет ... би могла да изясни по-точно ролята на
изборната администрация при взаимодействието с държавните институции, да засили
приемствеността в дейността й и да даде повече време за техническа и организационна
подготовка на изборите.”412
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
В каква степен изборната администрация е независима по закон?
Оценка: 50
Най-силната мярка, укрепваща независимостта на ЦИК, е петгодишният мандат
на нейните членове, постановен в новия Изборен кодекс. Чл. 25, ал. (1), т. (6) от
приетия текст на Кодекса предписва мандатът на член на ЦИК да бъде прекратяван по
искане на партията, номинирала въпросния член. Тази разпоредба е обжалвана пред
Конституционния съд и е обявена за противоконституционна.413 Точка 7 от същия член
позволява прекратяване на мандата на член на ЦИК заради системна невъзможност да
участва в работата на комисията („ако не участва по неуважителни причини в три
поредни или в общо пет заседания през годината”) и при трайна фактическа
невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца 414 . Самата Централна
избирателна комисия взема решение за това, а то може да бъде обжалвано пред съда.
Членовете на Комисията не могат да участват в изборните кампании, роднини не
могат да участват в работата на една комисия и те са служебни лица по смисъла на
участието на един избирател в две гласувания (два тура) са изразходвани приблизително 5 EUR.
Бюджетът на предишните местни избори през 2007 година е възлизал на 18 милиона лева. Като цяло
очакванията изборния бюджет да бъде намален с провеждането на два избора в един ден се оказаха
неточни.
411
ИК (член 24) определя, че членовете на ЦИК получават възнаграждение за период от 90 дни преди и
45 дни след местни избори. За други видове избори периода е 70 дни преди и 45 дни след изборния ден.
412
Стр. 23, http://www.osce.org/odihr/elections/38934
413
Няколко разпоредби, включително чл. 25, ал. (1), т. (6), са обжалвани пред Конституционния съд от
53 опозиционни депутати. Текста на Решение N4/4.05.2010 г. и аргументите по спора могат да бъдат
проследени на http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=1532
414
ИК (анг.) е публикуван на http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-REF(2011)008-e.pdf
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Наказателния кодекс по време на изпълнение на своите задължения (Чл. 17 от ИК).
Докато партия/коалиция може да номинира по-малко от половината членове на една
комисия, за вземане на решение са необходими повече от половината от гласовете на
присъствалите на заседанието членове. Европейската комисия за демокрация чрез
законодателство (Венецианската комисия) е изразила опасения, че толкова високо
мнозинство може да блокира работата на комисията: „Когато членовете на
избирателните комисии са представители на различни партии, съществува риск от
поляризация, дори политизация на дискусиите в комисиите и е вероятно ключови
решения да бъдат блокирани. Препоръчително е мнозинството от две трети да бъде
наново оценено от гледна точка на практическото му приложение по време на
следващите избори.”415 Както експерти от институциите, така и независими експерти
разглеждат високите мнозинства като предпазна мярка срещу евентуален партиен
натиск да бъдат вземани решения в полза на управляващата партия.416
Изборният кадекс не предвижда балансирано представителство на политическите
партии при назначаването на председатели и секретари на комисиите от всички нива.
Член 15, ал. (3) само изисква председателя и секретаря на една комисия да не бъдат
номинирани от една партия. “Разпределението на водещите позиции между
политическите партии, без значение дали номинираните принадлежат към
управляващата коалиция или не, едва ли ще бъде достатъчно, за да бъдат отхвърлени
опасенията за възможна пристрастност”.417
Според независим експерт ИК е толкова детайлно разписан в процедурните си
правила, че е по-вероятно тези правила трудно да бъдат спазвани, с което също се
създават условия за злоупотреба с тях.
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен изборната администрация работи като независим орган на
практика?
Оценка: 50
Независимостта и безпристрастността на новоназначената ЦИК не бе потвърдена
в няколко случая от работата й по последните местни и президентски избори. В единия
бе документирано присъствието на двама депутати от управляващата партия ГЕРБ в
помещение, в което ОИК София приема документите от СИК. Единият от депутатите
дори обиколи медиите с фотография, на която е видно, че пренася чувал с бюлетини
пред помещението. На 28 октомври ЦИК приема проект за решение, в което записва, че
народни представители не могат да присъстват при предаването на изборните
материали от СИК на ОИК, още по-малко да участват в обработването на тези
материали. ЦИК все пак не успява да постигне мнозинство от две трети, за да запише в
решението, че извършеното е административно нарушение.418 В два случая ЦИК, като
415

Joint Opinion on the Electoral Code of Bulgaria of the European Commission for Democracy through Law
(the Venice Commission) and ODIHR, Opinion No 607/2011, т. 30; (по-долу Доклад на Венецианската
комисия) http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)013-e.pdf

416

В настоящия състав партията ГЕРБ е номинирала 10 от 21 членове на ЦИК. Едва един глас не би й
достигал за обикновено мнозинство, докато за квалифицираното са необходими 14 гласа и като цяло
комисията би трябвало да бъде по-независима от партията на мнозинството.
417
Доклад на Венецианската Комисия, т.29, http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)013-e.pdf.
418
Statement of Preliminary Findings and Conclusions of the Limited Election Observation Mission of the
OSCE/ODIHR , pp2-3, http://www.osce.org/odihr/84280. След изборите председателят на ЦИК споделя в
интервю, че случаят е трябвало да бъде разгледан по-обстойно и обяснява своето отсъствие от
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апелативна инстанция, анулира регистрациите на коалиции от партии, номинирали
кандидати за кметове от опозицията. Върховният административен съд потвърждава
решенията на комисията. 419
Непосредствена намеса на изпълнителната власт или управляващите в работата на
изборната администрация не е регистрирана на отминалите избори. Което не означава,
че определени действия (или бездействия) на ЦИК при регистрация на участници и
разглеждане на жалби не защитават интереси на управляващата в дадения момент
партия. Също така е вярно, че всички противоречиви решения се дължат на
противоречиви (или неясно формулиран) правни регулации или са свързани с
действията на други институции, като например на Министерство на външните работи
или съдилищата.420
С приемането на новия ИК едно ново правомощие на ЦИК ще послужи като тест
за безпристрастност – регистрацията на политическите партии за участие в
парламентарни избори. Според чл. 26, ал. (1), т. (12) „ЦИК отказва регистрация на
партия, когато установи, че тя не е провеждала предвидените в устава заседания на
върховния й орган повече от два последователни пъти, но не по-малко от веднъж на 5
години, и не е представила в съда за вписване състава на новото ръководство”. 421 На
практика ЦИК за първи път по закон ще прави преглед на дейността на партиите и при
необходимост ще интерпретира партийните устави. Възможно е упражняването на тези
нови правомощия да не става безпристрастно, тъй като членовете на ЦИК са партийно
обвързани с назначаването си.
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват норми гарантиращи, че обществеността може
да получи информация за дейността и процесите на вземане на решения в ЦИК?
Оценка: 75
Изборният кодекс съдържа достатъчно норми, гарантиращи прозрачността в
работата на изборната администрация. Решенията на ЦИК се публикуват на страницата
на комисията след приемането им и се изпращат за публикуване чрез официалната
информационна агенция БТА, където се оповестяват чрез линк на страницата на
агенцията.422 (чл. 26 ал. (1), т. (22) от ИК). Общинските избирателни комисии и
районните избирателни комисии са задължени да оповестяват своите решения „....в
деня на приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се
заседанието, на което е взето решението http://www.mediapool.bg/случаят-с-депутатите-в-залауниверсиада-изискваше-по-детайлна-проверка-news185973.html
419
И в двата случая (Монтана и Плевен) действащите кметове се регистрират от „втори опит”, след като
е отменена регистрацията на първоначално регистрираните коалиции.
420
Виж бележки 7 и 8 по-горе.
421
Виж
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?sid=2011042000040000902
Докладът на
Венецианската комисия също намира подобна регулация за потенциално дискриминационна.
“Concerning new parties: As a rule, bodies in charge of organizing and conducting the electoral process should
not be granted powers over party activities that exceed what may be necessary to ensure the integrity of the
process. It is not clear why the CEC would need to interfere with matters that may be reasonably perceived as
internal party matters and should only come to the attention of State authorities or other entities such as the CEC
in exceptional circumstances. Furthermore, while states may require political parties to meet certain obligations
to be placed on a ballot in elections, the system for ballot access should not add requirements directly not
connected to the elections to those requirements political parties already had to fulfil in order to get registered.
Most importantly, the system for ballot access should not discriminate against new parties. Therefore, it is
recommended that this provision be repealed or amended so that it does not discriminate against new parties. Т.
35, стр. 12 от доклада на комисията http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)013-e.pdf
422
ЗА БТА виж http://izbori2011.bta.bg/ , за страницата на ЦИК - http://www.cik-bg.org/.
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помещават. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на комисията,
незабавно след назначаването й, и се оформя по начин, показващ предназначението
му.” (чл. 29, ал. (2), т. (2) и чл. 33, ал. (2) от ИК). Секционните избирателни комисии
поставят копие от протокола с изборните резултати пред помещението на комисията и
предоставят на „участниците в изборите, или на техните представители и застъпници, и
на наблюдателите извлечение от протокола с резултатите от гласуването в
избирателната секция” (Чл. 36, ал. (1), т. (8) от ИК).
Нова разпоредба на Изборния кодекс урежда публичен достъп до избирателните
списъци в интернет. За избирателните участъци в страната списъците се публикуват на
страниците на общините (чл. 54, т. (4), във формат позволяващ индивидуални
проверки, при използване на ЕГН, а за секциите извън страната списъците се
публикуват на уебстраницата на Министерство на външните работи и съответното
посолство.
Публикуването на изборните резултати по избирателни участъци, райони и
общини е установена практика след 1991 година. Преди това резултатите са се
разпространявали на хартиен и магнитен носител от Централната избирателна комисия.
Базите данни с детайлни изборни резултати са достъпни в интернет за всички избори
провеждани след 2001 година.423
В доклада на Венецианската комисия се отбелязва, че „По отношение на местните
и международни наблюдатели Ограничената мисията на ОССЕ за наблюдение на
изборите през 2009 година препоръчва в закона да бъдат дефинирани правата и
задълженията на наблюдателите. За да бъде приведено изборното законодателство в
съответствие с параграф 8 на Копенхагенския документ от 1990 година на ОССЕ, който
предвижда присъствие на наблюдатели в изборния процес, тази препоръка може да
бъде отразена в Изборния кодекс най-малко чрез записване на изискване, че този
въпрос трябва да бъде регулиран от ЦИК”.424 В Изборния кодекс няма раздел, описващ
правата и задълженията на наблюдателите, който обикновено е част от съвременните
изборни законодателства.
Интервюираните експерти не успяха да си припомнят за конкретни жалби,
свързани с нарушавани права на наблюдатели или други акредитирани лица на нито
едни избори през последните години. За разлика от тях, обаче, неправителствени
организации, взели участие в наблюдение на изборния процес, разполагат с данни за
подобни, макар и изолирани, случаи.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
Достъпни ли са публично решенията
администрация?
Оценка: 50

и

документите

на

изборната

Както е отбелязано в предходни параграфи, няма практически ограничения на
достъпа до решенията на Централната избирателна комисия, нито до базите данни с
изборните резултати на страницата на комисията425.
Ограничената мисията на ОССЕ за наблюдение на изборите през 2009 година
докладва за специфична форма на злоупотреба с правото да се наблюдава процеса
„Регистрацията на застъпници е използвана като начин за купуване на гласове, тъй като
регистрираните застъпници, поне в някои случаи, могат да бъдат финансово
обезпечени. В допълнение, въпреки активността при регистрирането на застъпници,
423

Всички файлове са достъпни на http://www.cik-bg.org/.
Т.66 Доклада на Венецианската комисия, http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)013-e.pdf
425
http://www.cik-bg.org/.
424
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това не доведе до тяхно значимо присъствие в избирателните участъци в изборния
ден”.426 Изборният кодекс пропуска да се занимае с този въпрос, поставяйки лимит от
двама акредитирани наблюдатели на кандидат за всяка избирателна секция.427 В
малките общини почти 52 000 кандидати се регистрират като кандидати за кметове и
съветници при последните местни избори, а общини броя на регистрираните
застъпници достига приблизително един за всеки получени десет гласа от големите
партии. В големите общини средния брой на застъпниците е един на всеки десет
подадени гласа. 428
Тъй като заседанията на ЦИК са закрити, след всяко заседание говорителите на
комисията (а в период на избори ежедневно) брифират акредитираните медии за
взетите решения. Централната избирателна комисия обичайно поддържа гореща линия
за кандидати, избиратели и т.н.
По време на кампанията за последните избори ЦИК отказа публичен достъп до
протоколите от своите заседания в отговор на искане на неправителствената
организация Граждански форум за честни избори.429 Въпреки че Върховният
административен съд потвърди решението за отказ, остава открит въпросът защо след
като Народното събрание, Министерски съвет, дори Конституционният съд в някаква
степен, публикуват протоколите от своите заседания в интернет, Изборният кодекс е
пропуснал да уреди задължителната публичност на подобна информация за работата на
Централната избирателна комисия.
ОТГОВОРНОСТ (ЗАКОН)
В каква степен съществуват норми, задължаващи ЦИК да оповестява
(разяснява) своите действия и да бъде отговорна за тях?
Оценка: 25
Самата идея за отговорност, в частност индивидуална, е несъвместима с правната
рамка, в която се конституира и действа ЦИК и изборната администрация като цяло
както в предходното, така и в действащото законодателство. Всички комисии
функционират по закон само в изборен период. Във времето между изборите те
провеждат заседания в случаите на предсрочни избори или когато трябва да се вземе
решение за избор на овакантена изборна позиция, по правилото „следващият от
листата”, при пропорционални листи. Комисиите не управляват собствен бюджет и не
подлежат на одит. Те не докладват за своята дейност, като се изключи оповестяването
на резултати от състояли се избори.
Централната избирателна комисия е отговорна за своята дейност по същество
само при обжалвания на нейни решения пред Върховния административен съд.
Решенията се обжалват в срок от 24 часа. Съдът е длъжен да се произнесе, на публично
заседание, в срок също от 24 часа. Решението на съда е окончателно.430
426

Стр.22 от окончателния доклад. http://www.osce.org/odihr/elections/38934
Член 101 на ИК
428
Национални данни за броя на регистрираните застъпници не съществуват, тъй като застъпниците се
регистрират от ОИК. Частични данни могат да илюстрират мащабите на проблема. В малката община
Горна Малина кандидатите от листите на ГЕРБ са регистрирали 107 застъпника при получени 953 гласа.
Конкуриращата ГЕРБ БСП от своя страна е регистрирала 104 застъпника за 796 получени гласа
(собствено проучване на автора). Почти 30 000 застъпника са регистрирани в голямата община Варна
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1087405
След изборите „застъпниците” се редят на опашки пред партийните офиси, за да получат възнаграждение
за предоставената „услуга”. http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=799722
429
http://izborenkodeks.com/news/view-70
430
Член 26 (7) и (8) от ИК
427
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Докато в общия случай решенията на ОИК, РИК или СИК могат да бъдат
обжалвани пред по-висшата комисия, някои от решенията на ОИК и РИК (в частност
регистрациите) могат да бъдат обжалвани и пред съответния районен административен
съд. В доклада си Венецианската комисия препоръчва да се разшири обхвата на
правомощията на изборната администрация, по които съдът може да се произнася.
„Невъзможността за обжалване пред съд на някои решения на избирателните комисии е
проблемна. Документа на ОССЕ от Копенхаген подчертава, че „всеки трябва да има
правото на обжалване, за да бъдат гарантирани основните права, и за да бъде осигурен
правовия ред”. Кодексът за добри изборни практики изисква да е възможен съдебен
надзор при „правото да избираш, регистриране на избирателите, правото да бъдеш
избран, законността на регистрациите, спазването на правилата за водене на
кампанията и достъпа до медиите и партийното финансиране.” По тези причини е
препоръчително кръгът на решения и действия, подлежащи на обжалване, да бъде
разширен.”431
Глава Петнадесета на Изборния кодекс (Административнонаказателни
разпоредби) съдържа подробен списък от действия, подлежащи на административни
(или предполагаемо наказателни) санкции. Членовете на СИК, например, подлежат на
глоба когато:
1) серийните номера на получените и предадени копия от протоколи не съвпадат
(възможен опит за фалшифициране на резултат) – което се наказва с глоба до 2000 лева
(EUR 1000);
2) откажат да подпишат протокола на СИК – което се наказва с глоба до 1000 лева
(EUR 500). За същия отказ на член на ОИК или РИК предвидената глоба е в двукратно
по-голям размер;
3) не бъде изпратено сканирано копие от протокола на секция в чужбина – което
се наказва с глоба до 2000 лева (EUR 1000) и т.н.
Най-високи глоби са предвидени за изнасяне на изборни материали (бюлетини) от
членове на СИК извън помещението, в което се гласува – до 5000 лева (EUR 2500), тъй
като така се създават предпоставки за изборна измама. За такива случаии се уведомява
прокуратурата, която следва да започне разследване по смисъла на Наказателния
кодекс.432
ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)
В каква степен ЦИК оповестява (разяснява) своите действия и е отговорна за
тях на практика?
Оценка: 25
Всички експерти изразяват мнение, че значителното завишаване на размерите на
административните наказания (глобите) едва ли ще има практически последствия, тъй
като не са в състояние да посочат пример за ефективно наложено подобно наказание в
изборната практика.
Венецианската комисия е отбелязала в своя доклад, че „Изборният кодекс не
позволява обжалване на изборния резултат от избиратели, а само от политически
партии/коалиции и кандидати (чрез институциите изброени в чл. 150, ал. (1) от
Конституцията на Република България). Подобно ограничение противоречи на Кодекса
за добри изборни практики. …Даването на право на по-широк кръг лица да обжалват
431

Доклад на Венецианската комисия, т.55, стр.17http://www.venice.coe.int/docs/2011/CDL-AD(2011)013e.pdf
432
Минималното месено възнаграждение в България по закон е определено на 180 лева или EUR 140.

143

резултатите от изборите, само по себе си допринася за повишаване на доверието в
процеса и в неговата законност”433
Така регламентираният обхват за обжалване е стеснен и защото ЦИК не дава
достъп до протоколите от своите заседания. Освен това стандартите на водене на
протоколи са толкова формални, че от протоколите не е видно кой от членовете е
гласувал за или против, нито как е мотивирал евентуално своето становище.434
ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
Съществуват ли механизми,
администрация?
Оценка: 50

осигуряващи

почтеност

на

изборната

В съвременната изборна практика в България никога не са съществували
формално разписани норми за етично поведение или норми за добри административни
практики.
Тъй като всеки член на комисия е партийна номинация се очаква той или тя да
действа в съответствие със стратегията и целите на своята партия. И най-високите
позиции в изборната администрация представляват временен платен ангажимент.
Партийните ръководства номинират за администратори лоялни активисти с
необходимата квалификация. След приключване на изборния период членовете на
комисии се връщат към обичайните си професионални задължения.
Трудовите договори на техническия персонал, наеман от ЦИК, ОИК и РИК, са
временни. В общия случай се наемат едни и същи лица, което позволява да се съхрани
институционалния капацитет.
Концепцията за професионална безпристрастност е несъотносима с принципите,
на които е изградена българската изборна администрация. Всички членове на комисии
са партийни номинации, което оставя на заден план категориите безпристрастност и
независимост. От членовете на комисиите се очаква да бъдат компетентни при
практическото приложение на изборното законодателство. Споровете се решават в
съдилищата от представители на заинтересованите страни.
Новият Изборен кодекс следва традиционния подход, като прави максимално
усилие да регламентира всеки детайл от избирателния процес и процедурите на
гласоподаване.
Въпреки това, важни части от процеса, като съставянето на избирателните
списъци, са оставени в компетенциите на изпълнителната власт. Въпреки че чл. 40, ал.
(1) постановява, че избирателните списъци се съставят от общинските администрации
по населените места, в които се води регистър на населението,435 контрол върху
съдържанието им има Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно
обслужване” на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и
Министерство на вътрешните работи (чрез Гранична полиция), както и няколко други
администрации, подчинени на различни централни ведомства.
433

Доклад на Венецианската комисия, т. 58, стр. 18.
Виж копие от протокол от заседание проведено на 21.09.2011г., на което ЦИК решава да не оповестява
съдържанието на своите протоколите, в отговор на искане за достъп до публична информация на
Института за развитие на публичната среда. http://izborenkodeks.com/ressource/view-85
435
Избирателните списъци се съставят от общинските администрации по населените места, в които се
води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството
или от кметския наместник и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните
списъци се подписват от кмета и секретаря на района. (Чл. 40, ал. (1) от ИК).
434
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ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
Доколко на практика е
администрация?
Оценка: 25

гарантирана

почтеността

на

изборната

Придържането към етични стандарти, които не съществуват като норма, е
невъзможно и поради това не може да бъде оценено.
Както вече бе описано, съставите на комисиите са производни от партийното
представителство в Народното събрание към момента на назначаване на комисиите. 436
За да бъде предотвратено системно произнасяне в полза на мнозинството са
предвидени високи мнозинства. Важно е да се отбележи, че при такива правила е повероятно да се вземат решения във вреда на партиите, които не контролират блокираща
квота, отколкото решения, облагодетелстващи партията с мнозинство в комисиите.
Засегнатите страни могат да потърсят „справедливост” в съда.
Централната избирателна комисия действа като колективен орган. Оценка на
индивидуалните действия на отделен член е невъзможна, тъй като индивидуалното
поведение не се документира. Традиционно членовете на ЦИК не правят публични
коментари на колективните решения, като се изключат задължителните комюникета
съобщавани от говорителите на институцията.
Предвид подхода при изработването на Изборния кодекс, може да бъде направено
общението, че изборната администрация е задължена единствено да приложи закона,
доколкото е възможно по-стриктно. Като правило нормите в изборното
законодателства опредметяват в разпоредби и ограничения страховете на
мнозинството, доминиращо във времето на приемането на законовата рамка.
РЕГУЛИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ФИНАНСИРАНЕ (ЗАКОН И
ПРАКТИКА)
Упражнява ли ЦИК ефективен контрол върху финансирането на изборните
кампании на партии и кандидати?
Оценка: 25
Съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (Раздел VI) Сметната палата
контролира разходите, направени по време на предизборните кампании.437 Поставена е
обща забрана за анонимни дарения и дарения (финансови или други) от юридически
лица. Дарения могат да правят само физически лица. За всеки вид избори са
постановени разходни тавани. „Приходите и разходите, свързани с предизборните
кампании на стойност над 1000 лв. се извършват по банков път.” (чл. 154, ал. (4).438
ЦИК (и ОИК при местни избори) имат задължението да разпределят ефирното
време и реда на отразяване на кампаниите в обществените радио и телевизия. Тази
436

Любопитна илюстрация е фактът, че 9 от 10-те номинации на ГЕРБ за членове на ЦИК попадат в
комисията за първи път. Обяснението е резонно – ГЕРБ за първи път попада в Народното събрание. На
обратния полюс са традиционно парламентарно представените партии. Всички номинирани от тях
членове са членували в най-малко 5 предишни състава на ЦИК (оценка на автора).
437
Новите подробни правила включват: използването на регистрирани банкови сметки; въвеждането на
публични регистри в СП за всяка регистрирана партия или кандидат, в които е отразена информация за
всяко постъпило дарение за кампанията, както финансово, така и нефинансово; списъци на ангажираните
ПР и социологически агенции, финансовите отчети по зададени форми и други.
438
Контролът върху финансирането на кампаниите е като цяло рестриктивен. Причина за това е
значителното бюджетно финансиране, което партиите получили повече от 1% от действителните гласове
на парламентарни избори получават по закон.
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дейност е рутинна и се е изпълнявала, в повече или по-малка степен, по един и същ
начин на всички избори от началото на 90-те години.
Тъй като изборната администрация не контролира финансирането на кампаниите,
стойността на този индикатор не може да надхвърли 25.
ИЗБОРНА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЗАКОН И ПРАКТИКА)
Способна ли е ЦИК ефективно да администрира свободни и честни избори и да
осигури/гарантира почтеност на изборния процес?
Оценка: 50
Централната избирателна комисия и подчинените на нея комисии са отговорни за
администрирането на всички етапи от изборния процес, с изключение на съставянето
на избирателните списъци. Те регистрират партии/кандидати, контролират кампанията
в обществените медии, подготвят и администрират процедурите в деня на изборите (в
сътрудничество с местните власти), установяват резултатите от изборите и ги
оповестяват публично..
След 1991 г. всички доклади на международни наблюдателни мисии са
определяли изборите като „свободни и честни”. Забележително е, че двукратно, през
2001 г. и 2009 г. парламентарните избори са печелени от новорегистрирани,
парламентарно непредставени, т.е. изключени от администрирането на изборите
партии.439
В общия случай процедурите в изборния ден са удобни за гласоподаватели със
специфични потребности: в големите градски центрове определени участъци са
достъпни за гласоподаватели с увреждания (улеснен достъп); възможно е гласуване по
местопребиваване за гласоподаватели, които не могат да напуснат своя дом или са
например студенти и би трябвало да пътуват до изборната секция, в която са
регистрирани; всеки може да бъде дописан в избирателния списък в деня на изборите,
при условие че представи валиден документ за самоличност, доказващ принадлежност
към територията на изборната секция и т.н. Въпреки това съществува ясна заплаха за
почтеността на процеса, защото се разширява обхватът на „купуването на гласове” и
по-общо – контролираното гласоподаване. Въпросът надхвърля рамките на тясно
дефинираното администриране на изборите. Може да се заключи, че законодателите,
които създават правилата на играта (закони, регулации и т.н.) са тези, които понякога
отчаяно се нуждаят от благоприятен изборен резултат и които не биха се поколебали да
създадат условия, чрез администрирането на изборите, които ще им дадат възможност
да се представят по-добре, т.е ще имат по-голям брой гласоподаватели.
В най-общ вид той може да бъде сведен до законодателната решимост, когато се
постановяват правилата на играта, да се избират комбинации от правила, възприемани
като благоприятни за по-доброто представяне на „решителните законодатели”.
Степента на готовност да се пренебрегват етичните или общоприемливите правила е
пропорционална на несигурността относно изхода на гласуването, с която отиващите
си парламентарни мнозинства влизат в предизборните кампании.

439

All election reports published by OSCE/ODIHR since 1997 may be found at
http://www.osce.org/odihr/elections/bulgaria
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ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки:
1. Необходимо е да бъде поставен на дискусия въпросът за създаването на
професионална Централна избирателна комисия, която да управлява определените за
избори бюджети.
2. Изграждането на избирателни комисии на професионален, вместо на
партиен принцип, би насърчило съблюдаването на общоприетите норми на почтеност.
3. Всички заседания на избирателните комисии следва да бъдат открити за
наблюдатели и акредитирани медии.
4. Ограничаването на достъпа (отказ на регистрация) би трябвало да се
практикува по изключение, при мериторично (по същество) определени условия, а не
като резултат от режисиран процедурен дефицит.
5. Създаването на регистър на избирателите ще създаде доверие в изборния
процес. Това е един от не многото достъпни начини за комбиниране на активната и
пасивна регистрация. Регистъра на избирателите би допринесъл за решаване на
проблема с неопределения, но значителен брой невъзможни, но действителни
регистрации.
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ОМБУДСМАН
Институцията на Омбудсмана е относително нова за България. Дейността й е
добре регулирана от Конституцията и законодателството, като е осигурена със
стабилни, но скромни финансови ресурси. С оглед на големия брой жалби, които
постъпват в институцията, човешките ресурси са недостатъчни: експертите в
администрацията на Омбудсмана не успяват да обработват в срок подадените жалби
(3687 през 2010 г., което е 37% повече от тези през 2009 г).440
Законът осигурява достатъчно независимост за Омбудсмана, но липсват критерии
за професионализъм при подбора на кандидатите за този пост. Те са политически
номинирани от парламентарно представени партии и изборът се осъществява с
обикновено мнозинство, при което естествено печели номинацията на управляващите.
Законът задължава Омбудсмана да предоставя доклад за дейността си веднъж
годишно пред Народното събрание и регламентира изискванията за срока и вида на
информацията, която трябва да съдържа.
Омбудсманът спазва изискванията на закона за представяне на доклад за
дейността си пред Народното събрание. Годишните доклади съдържат информацията,
изисквана от закона.
Наличната публична информация свидетелства за опити Омбудсманът да действа
независимо от външни влияния. Той не е ангажиран с политически действия, но
фактът, че се избира с обикновено мнозинство и е номинация на управляващото
мнозинство внася сянка на съмнение за неговата неутралност.
ОМБУДСМАН441
Обща оценка: 58,33/ 100
Индикатор
Капацитет
58,33/ 100

Управление
66,66/ 100

Роля
50/ 100

Закон

Практика

-

50

Независимост

75

50

Прозрачност

75

75

Отговорност

75

75

Механизми за
почтеност

50

50

Ресурси

Разследване
Насърчаване на
добри практики

50
50

Омбудсманът има добре поддържан интернет сайт, на който се публикуват
годишните му доклади, както и информация за текущата му дейност. Изявите на
Омбудсмана се отразяват в печатните и електронните медии.
440

Годишен доклад на Омбудсмана за 2010 г.- http://www.ombudsman.bg/reports/1135, достъпен към юни
2011.
441
Общият резултат е средна на резултатите от трите измерения – капацитет, управление и роля. Те от
своя страна се получават като средни стойности от регистрираните за съответните индикатори числа.
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Въведени са законови изисквания за деклариране на конфликт на интереси, за
публичност на имотното състояние, забрана за политическа ангажираност, забрана за
упражняване на друга дейност и задължение за конфиденциалност.
Институциите, които са били обект на разследване от администрацията на
Омбудсмана във връзка с оплаквания и които са предприели действия за отстраняване
на нередностите, винаги изпращат подробна обратна информация за действията, които
са взети. Липсват система за проследяване и оценка на въздействието на дейността на
Омбудсмана и система за наблюдение на дейностите и услугите на институции, които
са били разследвани от администрацията на Омбудсмана.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Институцията Омбудсман в България е създадена чрез Закона за омбудсмана, в
сила от 1 януари 2004 година. Омбудсманът е независим в неговата дейност. Той се
подчинява само на Конституцията, законите и ратифицираните международни
договори, по които Република България е страна. Правилата за организацията и
дейността на институцията са изготвени от Омбудсмана и са одобрени с решение на
Народното събрание.
Омбудсманът се избира от Народното събрание за срок от пет години и може да
бъде преизбран на същата длъжност само веднъж. Първите избори за Омбудсман са
проведени през април 2005 година.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
До каква степен омбудсманът разполага с адекватни ресурси за постигане на
своите цели на практика?
Оценка: 50
Бюджетът на Омбудсмана ежегодно се определя със Закона за държавния бюджет.
През 3 от последните 5 години се отбелязва устойчивост на размера на средствата, като
в резултат от икономическата криза през последните две години те намаляват (Закон за
държавния бюджет на Република България за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
г). За обезпечаване на дейността на омбудсмана са предвидени 3568,0 хил. лв. (2.524 m
USD) за 2009 г., 2660,0 хил. лв. (1.674 m USD) за 2010 г. и 2 278,0 хил. лв. (1.646 m
USD) за 2011 г.
Финансовите и технологичните ресурси на Омбудсмана са на добро ниво и
позволяват изпълнението на неговите задачи442. В общата администрация, подпомагаща
дейността на институцията работят 14 души, а в специализираната администрация,
която се занимава с жалбите и сигналите на гражданите работят 25 души443.
Омбудсманът не разполага със собствена сграда и институцията се помещава под наем,
за което се отделят около 1 млн. лв. годишно. С оглед на големия брой жалби, които
постъпват в институцията, човешките ресурси са недостатъчни: експертите в
администрацията на Омбудсмана не успяват да обработват в срок подадените жалби
(3687 през 2010 г., което е 37% повече от тези през 2009 г).444 Експертните качества на
служителите са много добри, но те не разполагат с време за допълнително обучение и

442

Експертна оценка на вътрешния и външния експерти.
Интернет страница на омбудсмана - http://www.ombudsman.bg/team#teamMembers достъпна към м.
март 2011 г.
444
Годишен доклад на Омбудсмана за 2010 г.- http://www.ombudsman.bg/reports/1135, достъпен към юни
2011.
443
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квалификация. Такива не са и предлагани (източник: Интервю вътрешен експерт).445
Едва половината от утвърдения щат на администрацията на омбудсмана е зает.
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен омбудсманът е независим по закон?
Оценка: 75
Законът осигурява достатъчно независимост за Омбудсмана, но липсват критерии
за професионализъм при подбора на кандидатите за Омбудсман. Те са политически
номинирани от парламентарно представени партии и изборът се осъществява с
обикновено мнозинство, при което естествено печели номинацията на управляващите.
Институцията на Омбудсмана е въведена в България от 2004 година първоначално
чрез закон (изборът на първия омбудсман бе през м. май 2005), а от 2006 година е и
конституционно уредена (чл. 91а)446. Омбудсманът се избира от Народното събрание с
обикновено мнозинство за 5 години с възможност да бъде преизбран за още един
мандат (чл. 8, 9 и 10 от Закон за омбудсмана). В своята дейност той се подпомага от
заместник-омбудсман (чл. 5 от Закона за омбудсмана), който също се избира от
Народното събрание, но един месец след избора на омбудсмана и по негово
предложение (чл. 11). Изискванията за заемане на позицията са висше образование,
високи морални качества и съответствие с условията за избор на народен представител
(чл. 9 от Закон за омбудсмана). Омбудсманът се ползва от имунитет на народен
представител (чл. 16 от Закон за омбудсмана). Независимостта на Омбудсмана е
гарантирана от закона (чл. 3, ал. 1).
В своята дейност Омбудсманът се ръководи от следните принципи:
безпристрастност и независимост; утвърждаване на правовата държава и
справедливостта; преценка по вътрешно убеждение спазени ли са изискванията за
добро управление (Правилник за организацията и дейността на омбудсмана).
Омбудсманът не може да членува в политически партии, да изпълнява друга държавна
длъжност, да извършва търговска дейност, да участва в управление на търговски
дружества или юридически лица с нестопанска цел (чл. 14 от Закон за омбудсмана).
Възнаграждението на омбудсмана е 90% от това на председателя на Народното
събрание (чл. 18 от Закон за омбудсмана). Омбудсманът е изцяло отговорен за
назначаването, определянето на размера на възнагражденията, реда на работа и почивка
на персонала, работещ в неговата администрация. Предсрочното прекратяване на
мандата на омбудсмана е уредено в закона (чл. 15 от Закон за омбудсмана).
Омбудсманът може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на
противоконституционност на закон, с който се нарушават правата и свободите на
гражданите447.

445

Интервю с вътрешен експерт: 5 години опит в администрацията на Омбудсмана като експерт, работещ
с жалби, София, април 2011.
446
Всяка промяна на Конституцията изисква мнозинство три четвърти от всички народни представители
на три гласувания в различни дни. Ако предложението получи по-малко от три четвърти, но не по-малко
от две трети от гласовете на всички народни представители, предложението се поставя за ново
разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При новото разглеждане предложението се
приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители (Чл. 155,
Конституция на Р България).
447
Чл. 150, ал. 3, Конституция на Р България.
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НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен омбудсманът е независим на практика?
Оценка: 50
Наличната публична информация свидетелства за опити Омбудсманът да действа
независимо от външни влияния. Той не е ангажиран с политически действия, но
фактът, че се избира с обикновено мнозинство и е номинация на управляващото
мнозинство внася сянка на съмнение за неговата неутралност.
Интервюираният вътрешен експерт448 споделя, че не са му известни случаи на
оказване на политически натиск или влияние от партии, политици и други институции.
Интервюираният външен експерт449 сподели, че при някои от действията на
омбудсмана може да бъде открита връзка с политически позиции (пример:
ангажираността на омбудсмана със случая Майкъл Чорни450 и забраната му да
посещава България451). След избора на новия омбудсман на България на сайта на
институцията могат да се прочетат заявленията му по повод отказа да отговаря на
подадени сигнали от лидери на политически партии452.
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен има разпоредби, които да гарантират, че обществеността
може да получи съответната информация за дейностите и процесите на вземане на
решение на омбудсмана?
Оценка: 75
Дейността на Омбудсмана е публична и са въведени нови законови регулации за
публичност и конфиденциалност на информацията. Разписани са правни възможности
за включване на обществеността в подкрепа на инициативите на институцията, но
липсва детайлна регламентация за работата на консултативни съвети и регионални
съвети към нея.
Законът за омбудсмана (чл. 20, ал. 2) налага ограничения за разгласяване на
информация, която е държавна, служебна и/или търговска тайна, или е от личен
характер. Законът задължава омбудсмана да включи в доклада си до Народното
събрание информация относно: постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са
приключили; случаите, в които намесата му е имала резултат; случаите, в които
намесата му е останала без резултат и съответните причини за това; направените
предложения и препоръки, както и това дали са били взети предвид; зачитането на
правата и основните свободи на човека, както и ефективността на действащото
448

Вътрешният експерт има 5 години опит като служител в администрацията на Омбудсмана
Външният експерт има 4 години опит като местен омбудсман и повече от 5 години опит в НПД
сектор, осигуряващ наблюдение на практиките в публичния сектор.
450
Майкъл Чорни е известен олигарх от руски произход, който е гражданин на Русия, Израел и САЩ.
Има големи интереси в българската икономика. Бивш собственик на мобилен оператор, футболен клуб и
национален ежедневник. През 2000 г. е въведена забрана за пребиваването му на територията на страната
за срок от 10 години с мотив, че е замесен в тежки международни престъпления и е трайно обвързан с
мафията. През 2010 г. е обявен от Интерпол за международно издирване по искане на Испания за пране
на пари. През 2007 г. омбудсмана Гиньо Ганев бе споменат като активен лобист за завръщането на
Майкъл Чорни в България.
451 Мнението на външния експерт е потвърдено от публикации в електронни медии. Вж.
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=2760&sectionid=5&id=000110
както и http://frognews.bg/news_1628/Ombudsmanat_lobira_za_vrashtane_na_Maikal_CHorni/
452
Например заявлението на омбудсмана по повод на искане на политическа партия НДСВ,
http://www.ombudsman.bg/news/1013#middleWrapper достъпно към 05.03.2011
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законодателство в тази област; отчет на разходите; резюме. Докладът се оповестява и
публикува на сайта на институцията (чл. 22, ал. 2). Той трябва да бъде представен в
Народното събрание ежегодно до 31 март (чл. 22, ал.1). Омбудсманът и неговият
заместник са длъжни да подават пред Сметната палата годишни декларации за
притежаваното от тях и техните близки имущество (чл. 2, ал. т. 19 от Закон за
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности). Те също
така са длъжни да подават декларации за конфликт на интереси по силата на чл. 3 от
Закона за конфликт на интереси. В правилника на организацията и дейността на
омбудсмана са предвидени възможности за създаване на консултативни и регионални
съвети за взаимодействие с общинските обществени посредници и включване на
независими експерти като консултанти (чл. 13, 14 и 15 от Правилника).
Липсват детайлно разписани правила за привличане на представители на
обществеността в работата на институцията на Омбудсмана.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен има прозрачност в дейността и вземането на решения на
омбудсмана на практика?
Оценка: 75
Омбудсманът има добре поддържан сайт, на който редовно се публикува
информация за активността му 453. Изявите на Омбудсмана се отразяват в печатните и
електронните медии454.
Годишните доклади на Омбудсмана пред Народното събрание се публикуват
редовно и навреме на сайта на институцията. Докладите съдържат типологизирана
информация за установените при обследването на жалбите на гражданите проблеми в
работата на централната и местна администрации, нарушаването на правата на
гражданите чрез въведени регламенти в нормативна уредба на общинските съвети,
както и предприетите проучвания на лоши и добри практики на управление по
инициатива на Омбудсмана. Оповестени са случаите на намеса на Омбудсмана по
изясняване на нарушени права на потребители на обществени услуги. Информацията се
поднася систематично и според зададените в Закона за омбудсмана изисквания.
Периодично Омбудсманът привлича представители на неправителствени организации,
браншови организации, местни власти и държавни институции, както и общественици в
своите инициативи, които се реализират под формата на обществени съвети455.
Специална част от политиката на институцията на Омбудсмана е взаимодействието с
местните обществени посредници, там където общинските съвети са избрали такива456.
За момента няма данни дали новият Омбудсман ще продължи и разшири практиките за
взаимодействие с неправителствени организации, местните обществени посредници и
обществеността като цяло.
453

http://www.ombudsman.bg/
Например: http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=2617&sectionid=2&id=0000499 , достъпно
към юни 2011. Информацията представя събитието “Омбудсмана и министърът на вътрешните работи
подписват споразумение за сътрудничество между институциите”;
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=425597, достъпно към юни 2011 – статията информира за
сезиране на Конституционния съд от страна на омбудсмана през март 2010 г.
455
Първият обществен съвет е създаден през м. Март 2005 г. с представители на пет работодателски
организации, когато се подписва меморандум за сътрудничество за ограничаване на бюрократичните
пречки пред бизнеса (Годишен доклад на омбудсмана за 2005 г., с. 41).
456
Законът за местното самоуправление и местната администрация въвежда възможност (без да е
задължително) общинските съвети да избират обществен посредник (Член 21а), чиито правомощия са в
рамките на общината.
454
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Според изискванията на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи
висши държавни длъжности, декларацията за имотното състояние се подава веднъж
годишно. Декларацията на омбудсмана е публично достъпна в регистъра на Сметната
палата457.
Въпреки, че още в първия годишен доклад до Народното събрание се отчита, че е
изграден публичен регистър на жалбите и сигналите (задължителен според член 21 от
Закона за омбудсмана) и се предвижда скоро да бъде достъпен в интернет, това все още
не е факт. Не е достатъчно ясно как точно се взимат решенията по жалбите и сигналите.
ОТГОВОРНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен има разпоредби, които да гарантират, че омбудсманът трябва
да докладва и да бъде отговорен за действията си?
Оценка: 75
Законът задължава Омбудсмана да се отчита веднъж годишно пред Народното
събрание, като въвежда изисквания за срока и вида на информацията, която докладът
трябва да съдържа.
Омбудсманът отправя препоръки към институциите, които са били обект на
обследване във връзка с открити нерегламентирани практики и нарушаване на правата
на гражданите.
Омбудсманът е отговорен за своите действия пред Народното събрание. Законът
го задължава да включи в доклада си до Народното събрание информация относно:
постъпилите жалби и сигнали, по които проверките са приключили; случаите, в които
намесата му е имала резултат; случаите, в които намесата му е останала без резултат и
съответните причини за това; направените от него предложения и препоръки, както и
дали са били взети предвид; зачитането на основните правата и свободи на човека и
ефективността на действащото законодателство в тази област; отчет на разходите; и
резюме. Законът изисква доклада да е публичен458 (чл. 22, ал. 2) и да бъде представян в
Народното събрание до 31 март459 всяка година (чл. 22, ал.1). Според процедурата на
работа на парламента докладът на омбудсмана се разглежда от комисиите на
Народното събрание, които излизат със становище. Докладът се дебатира в пленарна
зала и Народното събрание се произнася с решение по доклада.
Дейността на Омбудсмана не подлежи на съдебен надзор.
ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен омбудсманът докладва и е отговорен за своите действия на
практика?
Оценка: 75
Омбудсманът спазва изискванията на закона за предоставяне на отчет за своята
дейност пред Народното събрание. Годишните доклади съдържат предвидената в
закона информация.
Омбудсманът редовно и в срок представя годишните си доклади пред Народното
събрание. Те съдържат типологизирана и статистическа информация за постъпилите
457

Декларацията за имотното състояние на Омбудсмана за 2010 г. може да бъде видяна в Регистъра на
лицата, заемащи висши държавни длъжности на интернет адрес
http://register.bulnao.government.bg/2010y/9FF22C56-D026-45DD-B4E8-5CFF7CF19C9E34013.xml
достъпна към м. март 2011 г.
458
Закон за омбудсмана, чл. 22, ал. 2.
459
Пак там, чл. 22, ал. 1.
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жалби и сигнали за случаите, при които намесата на омбудсмана е била ефективна, за
случаите, при които проверените институции не са се съобразили с отправените от него
препоръки, както и отчет за финансовите разходи на институцията. Дебатите в
Народното събрание по годишните доклади на омбудсмана са по-скоро формални460.
ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен има разпоредби, които да гарантират почтеността на
омбудсмана?
Оценка: 50
Въведени са изисквания за деклариране на конфликт на интереси, за публичност
на имотното състояние, забрана за политическа ангажираност, забрана за упражняване
на друга дейност и задължение за конфиденциалност на Омбудсмана.
Към институцията на Омбудсмана се прилагат изискванията на Закона за
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности и на Закона
за конфликт на интереси. Омбудсманът, заместник-омбудсманът и служителите в
институцията са задължени да подават декларации за конфликт на интереси. В Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси са регламентирани правните
дефиниции за „конфликт на интереси”, „частен интерес” и „облага”, както и забраните
при изпълнение на публична длъжност, когато е налице частен интерес. Със Закона за
публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности се създава
публичен регистър на имуществото им, който включва информация за недвижимо
имущество, моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства,
парични суми, вземания и задължения над 5 хиляди лева в местна или чуждестранна
валута, ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни
дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез
участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация,
доходи, получени от други, извън заплата източници, когато са над 2000 лв. (1500
USD), както и направени в тяхна полза или в полза на техните семейства обезпечения
за обучение, пътуване извън страната или други плащания с единична цена над 500 лв.
(362 USD). Омбудсманът и заместник-омбудсманът са длъжни да подават декларации
за имотно състояние.
Позицията на Омбудсмана не е отворена за открит конкурс и няма ограничения за
дейността му след напускане.
Съществува Етичен кодекс за поведение на служителите от администрацията на
омбудсмана, но той не е публикуван.
ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен почтеността на омбудсмана е гарантирана на практика?
Оценка: 50
Съществува Кодекс за поведението на служителите в администрацията на
Омбудсмана, който обаче не е публично достъпен. Формално е прилагането на
правилата за конфликт на интереси.
Макар да няма публикуван Кодекс за поведение на служителите в
администрацията на омбудсмана, вътрешният експерт декларира, че те спазват нормите
на етичното поведение и са внимателни и учтиви в работата си с жалбоподателите461.
460
461

Интервю на автора с вътрешен експерт, София, април 2011.
Интервю на автора с вътрешен експерт, София, април 2011

155

Служителите подават декларации за конфликт на интереси веднъж годишно по
разпореждане на Омбудсмана. Реално обаче такива законови изисквания не
съществуват и декларациите са чиста формалност. Никой не следи дали впоследствие
при разглеждането на жалбите има случаи на конфликт на интереси. Съществуват дори
подозрения, че служител е адвокат по дела на жалбоподатели462. Официално обаче
регистрирани случаи на нарушаване на почтеността няма. Служителите не са
преминали специално обучение в нормите на етично и почтено поведение463.
Декларацията за имотно състояние на омбудсмана е публично достъпна на интернет
страницата на Сметната палата в Регистъра на лицата, заемащи висши държавни
длъжности464 Декларациите за конфликт на интереси на омбудсмана и неговия
заместник са публично достъпни на интернет страницата на Народното събрание в
Регистъра по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси465.
РАЗСЛЕДВАНЕ
До каква степен омбудсманът е активен и ефективен в справянето с оплаквания
от обществеността?
Оценка: 50
Омбудсманът има необходимите широки компетенции по закон, включително и
сезиране на Конституционния съд и той ги изпълнява в своята практика. Полагат се
усилия за професионално, своевременно, независимо и безпристрастно разглеждане на
сигналите и жалбите, подходът е като цяло активен, но успешността на действията е
ограничена поради нежелание на институциите, към които се отправят препоръки, да се
съобразят с тях. Много от хората обаче все още не разбират нейната същност.
Интересът към дейността на Омбудсмана е нисък. Създава се впечатление, че той не
може да оказва съществено влияние върху работата на останалите институции. Макар
изявите му да се отразяват от медиите, те не предизвикват особен интерес за поголямата част от аудиторията. Няма дългосрочна програма за популяризиране на
дейността на Омбудсмана.
Омбудсманът има постоянна приемна в София. Той организира и регионални
приемни. Жалби и сигнали се подават лично в приемните, по пощата, както и чрез
интернет – електронна поща или онлайн чрез сайта на Омбудсмана. През 2009 година
са подадени общо 2686 жалби и сигнали, като по пощата са пристигнали 1 196, лично
са подадени 681, а по електронен път – 809466. През 2010 година броят на жалбите
нараства до 3987, което е с 37% повече, спрямо тези през 2009 година.467
Като цяло около една трета от институциите, към които са отправени препоръки
от Омбудсмана, се съобразяват с тях и променят практиката си468. Външният експерт
изрази мнение, че институцията на Омбудсмана е все още нова за българската
действителност, липсва традиция и е нормално тя да е със сравнително по-ниска
ефективност469. Вътрешният експерт отбеляза, че институциите на местната власт са
по-склонни да се съобразяват с препоръките на омбудсмана, докато институциите на
462
463

Интервю на автора с вътрешен експерт, София, април 2011
Интервю на автора с вътрешен експерт, София, април 2011
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http://register.bulnao.government.bg/2010y/9FF22C56-D026-45DD-B4E8-5CFF7CF19C9E34013.xml, достъпна към м.
март 2011 г.)
465
(http://parliament.bg/register/?page=decl&instit_id=5#5
достъпни към м. март 2011 г.)
466
Годишен доклад на Омбудсмана за 2009 г.
467
Годишен доклад на Омбудсмана за 2010 г.
468
Интервю на автора с вътрешен експерт, София, април 2011 г.
469
Интервю на автора с външен експерт, София, април 2011 г.
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централната власт ги отминават с мълчание470. В мандата на предишния омбудсман
отправените към Народното събрание препоръки за усъвършенстване на
законодателството обикновено оставаха без последствие. След смяната на омбудсмана
се забелязва повишаване на успеваемостта на неговите действия и се регистрират
позитивни реакции, както от страна Народното събрание, така и от Министерския съвет
и други публични институции471. Отношението на институциите към Омбудсмана е
уважително472. Няма случаи на отказ за предоставяне на информация или забавяне
извън регламентираните срокове. Омбудсманът никога не е прилагал дадените му по
закон правомощия да налага административни санкции на институции, които отказват
съдействие473.
Макар социологическите агенции да не включват институцията на омбудсмана в
своите изследвания на общественото мнение, като цяло не се наблюдава негативна
реакция в обществото474.

Жалби по години
2005

479

2006

2516

2007

3367
2405

2008

2686

2009

3687

2010

брой

Източник: Годишен доклад на Омбудсмана за 2010 г.
Данните за броя на подадените до Омбудсмана жалби по години показват
тенденция на нарастване. Най-голям е този брой през 2010 година. Това може да бъде
доказателство за нарастване на авторитета на институцията.
Няма предвидени механизми за санкциониране на институциите, които отказват
да се съобразяват с препоръките на омбудсмана. Отсъства дългосрочна програма за
популяризиране на дейността на институцията.
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Интервю на автора с вътрешен експерт, София, април 2011 г.

Годишен доклад на Омбудсмана за 2010 г.
Интервю на автора с вътрешен експерт, София, април 2011 г.
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Интервю на автора с вътрешен експерт, София, април 2011 г.
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През последните 5 години няма случаи на публични дебати, освен дискусиите в народното събрание.
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ
До каква степен омбудсманът е активен и ефективен в повишаването на
осведомеността сред правителството и обществеността за стандартите на
етично поведение?
Оценка: 50
По закон юрисдикцията на Омбудсмана се разпростира върху държавните и
общинските органи и техните администрации и доставчиците на обществени услуги475,
с изключение на работата на Народното събрание, президента, Конституционния съд,
Висшия съдебен съвет и Сметната палата. Законът стриктно дефинира областта на
обществените услуги. Това са: образователна, здравна, социална, водоснабдителна,
канализационна,
топлоснабдителна,
електроснабдителна,
пощенска,
телекомуникационна, търговска дейност, дейности по охрана и по безопасност на
движението, както и други подобни услуги, предоставяни за задоволяване на
обществени потребности, по повод на чието предоставяне могат да се извършват
административни услуги. По данни от годишните доклади на омбудсмана в неговата
практика са разглеждани жалби към всички, включени в юрисдикцията му, институции.
Няма официални данни за провеждани предварителни консултации с разследваните
институции по повод на подадени жалби и сигнали. Обичайна практика е Омбудсманът
да организира обществени дискусии с участие на представители на институциите по
проблеми, за които са постъпили значителен брой жалби и сигнали. Пример: дискусия
по проблеми на отношенията лекари-пациенти с участието на министъра на
здравеопазването, представители на лекарски и пациентски организации и медии, която
се провежда на 15 март 2011 година.476
Една от най-мащабните кампании на Омбудсмана е за доброто управление в
общините477. В рамките на кампанията са проведени национално изследване на
работата на общинските администрации, обучение в принципите на доброто
управление на служители от общинските администрации, създаден е национален
индекс на доброто управление в общините, издаден и разпространен е Наръчник за
доброто управление в общините, проведена е кампания сред кметовете на общини за
поемане на ангажимент за прилагане на принципите на доброто управление, като е
подписан протокол с кметовете на 44 общини. Организиран е мониторинг върху
прилагането на принципите на добро управление в общините. Всички инициативи на
Омбудсмана се публикуват на интернет страницата на институцията. Вътрешният
експерт отбеляза, че институциите, които са били обект на проучване от страна на
Омбудсмана по повод на жалби и са се съобразили с препоръките на омбудсмана,
винаги изпращат обратна информация за действията, които са предприели. Не е
изградена друга система за проследяване и оценка на въздействието на дейността на
Омбудсмана478.
ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
препоръки в следните насоки:
1. Разработване на вътрешни стандартизирани процедури за работа със сигналите
и жалбите на гражданите.
475

Закон за омбудсмана, чл. 2.
http://www.ombudsman.bg/news/1117
477
На интернет страницата на омбудсмана е създадена отделна секция за инициативите на омбудсмана за
доброто управление в общините - http://www.ombudsman.bg/municipality/.
478
Интервю на автора с вътрешен експерт, София, април 2011.
476

158

2. Назначаване на нови експерти за работа с жалби и сигнали на граждани.
Въвеждане на система за оценка на представянето на персонала.
3. Да се създадат правила и да се определят водещи критерии за привличане на
представители на обществеността в работата на омбудсмана при гарантиране на
конфиденциалността.
4. Да се направи достъпен онлайн регистърът на сигналите и жалбите, който се
води в администрацията на Омбудсмана.
5. Създаване на практики за широко разгласяване на резултатите от работата на
Омбудсмана и публичност на дебатите в Народното събрание.
6. Да се създадат правила и да се определят водещи критерии за привличане на
представители на обществеността в работата на Омбудсмана при гарантиране на
конфиденциалността.
7. На сайта на Омбудсмана да бъде публикуван Кодексът за поведение на
служителите от администрацията.
8. Служителите в администрацията следва да бъдат назначени по служебно
правоотношение. Статутът на държавен служител ще ограничи възможността им да
работят по други правоотношения, освен като преподаватели във висши училища.
Осигуряване на обучение на служителите за добро поведение и създаване на система за
проследяване на конфликта на интереси при работа в жалбите и сигналите.
9. Разработване на програма за популяризиране работата на Омбудсмана.
10. Насърчаване на сътрудничеството между Омбудсмана и публичните
институции.
11. Подобряване на видимостта на Омбудсмана в публичната сфера.
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СМЕТНА ПАЛАТА
Сметната палата е институция за независим външен одит на публичните финанси
в България. Законът за Сметната палата определя обхвата на публичните структури,
подлежащи на одит от страна на Сметната палата. В края на 2010 година законът беше
фундаментално променен, което доведе до значителни промени в структурата и ролята
на палатата през 2011 година. Настоящата оценка обхваща новите законови регулации
и практиката на палатата в последните две години. Преди промените в закона, само
бюджетните предприятия подлежаха на одит. В момента обхватът включва и фирми с
национално или общинско участие. Политическите партии също подлежат на одит от
страна на палатата. Таблицата по-долу представя стойностите на отделните индикатори
за оценка на Сметната палата по отношение на капацитета, управлението и ролята на
палатата в националната система за почтеност.
Въпреки че Палата се представя много добре, тя все още се въздържа от активна
роля в подобряването на финансовото управление и особено от санкционирането на
нарушения. Прегледът на докладите на Сметната палата показва, че те са фокусирани
основно върху законосъобразността и съответствието със счетоводните стандарти,
отколкото върху целесъобразността на финансовото управление.479
Същевременно, редица публикации в медиите показват, че Сметната палата има
активна роля в разкриването на нарушения, но се въздържа от тяхното санкциониране,
като прехвърля тази задача на правоприлагащите органи. Показателно в това
отношение е скептичното възприемане на новите законови текстове, даващи
ограничени права на палатата да налага санкции. 480
СМЕТНА ПАЛАТА
Обща оценка: 61,11 / 100
Индикатор
Капацитет
75 / 100
Управление
75 / 100

Роля
33,33 / 100

Ресурси
Независимост
Прозрачност
Отговорност
Механизми за почтеност
Ефективни финансови
одити
Регистриране и
санкциониране на
злоупотреби
Подобряване на
финансовото управление

Законодателство

Практика

-

75

75
75
75
50

75
100
75
75
25
50
25

Съществуват и няколко регулаторни недостатъка. Механизмите за почтеност,
установени в новия закон, са доста ограничени.481 Освен това етичните стандарти,
които Кодексът за поведение на Сметната палата предвижда, са неясни, а самият кодекс
479

Вж. одитните доклади на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=4
Интервю с високопоставен служител на Сметната палата.
481
Закон за Сметната палата (http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=67)
480
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не предписва ясна процедура, която да бъде приложена за предотвратяване на
злоупотреби.482
В обобщение, Сметната палата е активен пазач на финансовите интереси на
държавата, което обаче предпочита да не налага санкции. Това се дължи от части на
партийната намеса при избирането на членовете на палатата преди промените в
закона.483 Друга част от проблема е неохотата, с която българската администрация като
цяло налага санкции и практиката, отговорността за това да се прехвърля на съдебната
система. Повечето проблеми бяха обикновено отдавани на дефекти в
законодателството. Времето ще покаже дали това е било основателно с прилагането на
новия закон за палатата.
СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Българската Сметна палата е независим орган на бюджетна издръжка, който се
състои от председател и двама заместник-председатели, избирани от Народното
събрание.484 Всички останали служители на палатата се назначават по реда на Закона за
Сметната палата. Мандатите на председателя и заместник-председателите са съответно
6 и 7 години. Централата на Сметната палата е базирана в София, но тя разполага с
офиси в цялата страна. Работата на палатата се наблюдава от консултативен съвет,
включващ председателя на Сметната палата и петима членове „…с професионален
опит в областта на одита, финансовия контрол, финансите или счетоводството не помалко от 15 години.“485
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
До каква степен одитната институция разполага с адекватни ресурси за
постигане на своите цели на практика?
Оценка: 75
Сметната палата разполага с необходимите финансови, технологични и човешки
ресурси486 за успешното изпълнение на своите задължения.487 Персоналът се назначава
чрез конкурсни процедури. Кандидатите трябва да притежават магистърска степен и
поне 3 години релевантен професионален опит. Огромната част от персонала се състои
от икономисти и юристи. По отношение на човешките ресурси се наблюдава
значителна стабилност.488 Институцията предлага възможности за развитие и обучение
на своите служители, включително и специална магистърска програма по одит,
съвместно с Университета за национално и световно стопанство в София, като таксите
за обучение се заплащат от Сметната палата.

482

Етичен кодекс на Сметната палата (http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=24)
Интервю с журналист от водещ вестник, отразяващ дейността на Сметната палата.
484
Чл. 12 от Закона за Сметната палата (http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=67)
485
Пак там чл. 22.
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Global Integrity Scorecard: Bulgaria 2008, p. 96.
487
Интервюта с високопоставен служител на Сметната палата и журналист от водещ вестник, отразяващ
дейността на Сметната палата.
488
Интервю с високопоставен служител на Сметната палата.
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Таблица 1. Бюджет на Сметната палата (в млн. EUR)
Година
Общ бюджет
Бюджет за заплати
2009
10,3
5,5
2010
8,5
5,5
2011
7,7
5,2
Източник:
Министерство
на
финансите
на
Република
България
(http://www.minfin.bg/en/page/4). Данните са взети от съответните закони за държавния
бюджет за трите периода.
Въпреки че през последните три години е налице редукция във финансовите
ресурси на палатата (таблица 1), тя е за сметка на инвестиционните разходи. Бюджетът
за заплати и допълнително стимулиране остава на практика непроменен.
Интервюираните експерти също определят наличните ресурси като достатъчни.489 На
практика не би трябвало да съществуват препятствия, свързани с ресурсите, пред
успешното изпълнение на задачите на Сметната палата.
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен е гарантирана формалната оперативна независимост на
одитната институция?
Оценка: 75
По традиция Сметната палата се ползва с висока степен на независимост в своята
дейност.490 Институцията е създадена с Конституцията, а независимостта й е
гарантирана със Закона за Сметната палата. Чл. 91 от конституцията гласи, че
„Народното събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол за
изпълнението на бюджета.“491 Въпреки че Сметната палата докладва за своята дейност
пред Народното събрание, не съществуват механизми, позволяващи намеса на други
държавни органи в нейните дела. Още повече, Сметната палата сама определя своята
годишна програма и методология. Тя е задължена да извършва до пет одита годишно
по искане на парламента. Подборът на персонала се основава на ясни критерии.
Председателят на Сметната палата се избира от Народното събрание за срок от 6
години, докато законодателния мандат е 4 години. Това в голяма степен гарантира
независимостта на институцията. Законът не въвежда ограничения спрямо
упражняването на политическа дейност от председателя, но постановява, че той и
заместниците му „…не могат да заемат друга платена длъжност или да извършват
друга платена дейност освен научна, преподавателска или дейност, регламентирана в
Закона за авторското право и сродните му права.“492 Освен това политическата
неутралност е основен принцип в етичния кодекс на Сметната палата. След
изчерпването на 6 годишния си мандат, председателят не може да бъде преизбиран.
Това ограничение не важи за заместник-председателите. Председателят и заместниците
могат да бъдат освобождавани от длъжност в ограничен брой случаи, посочени ясно в
закона. Ръководството и служителите на палатата не разполагат с имунитет срещу
съдебно преследване.
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Интервюта с високопоставен служител на Сметната палата и журналист от водещ вестник, отразяващ
дейността на Сметната палата.
490
Global Integrity Scorecard: Bulgaria 2008, p. 96.
491
Конституция на Република България (http://parliament.bg/bg/const)
492
Чл. 16, ал. 5 от Закона за Сметната палата.
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НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен одитната институция е независима от външна намеса при
упражняването на своята дейност на практика?
Оценка: 75
Сметната палата подготвя свой собствен проект за бюджет, който не може да бъде
променян от правителството.493 Няма налични сведения за нарушаването на това
правило в рамките на наблюдавания период.494 Това прави Сметната палата финансово
независима институция. Въпреки това съществуват съмнения за фактическата
независимост на палатата. Един от интервюираните експерти намеква, че в миналото е
имало политическа намеса при избора на членове на палатата.495 Това не е изненадващо
предвид процедурата за избор на членове на палатата. Те се номинират от
управляващата партия/коалиция и се избират с нейните гласове в парламента, което
предполага съществуването на известна зависимост. В същото време, председателят,
който беше избран от предишното управление, беше преизбран от настоящото
мнозинство след влизането в сила на новия закон през 2011 г.496 Неговата кандидатура
беше подкрепена от бившите опозиционни партии и оспорена от бившето мнозинство,
което го подкрепи през 2005 г.497 Този ход на събитията дава аргументи в полза на
политическата независимост на палатата.498 По силата на новия закон, председателят не
може да бъде преизбиран. Двамата заместник председатели са в първия си мандат и
няма данни за политическа намеса чрез предсрочно освобождаване от длъжност на
някой от ръководителите на Сметната палата.
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, гарантиращи публичния достъп до
информация за дейността и решенията на одитната институция?
Оценка: 75
Законът за Сметната палата постановява, че Сметната палата извършва финансови
одити и одити по изпълнението.499 Палатата е длъжна да внася в парламента годишната
си програма. Няма изискване това да е последвано от обсъждане в комисия или в
пленарна зала. Председателят на палата внася в парламента доклади за изпълнението на
държавния бюджет, бюджетите на социалното и здравното обществено осигуряване,
както и бюджетните разходи на Българската народна банка. Председателят внася и
доклади по по-значими констатации на палатата. Председателят е задължен да
представя в Народното събрание всякакви други доклади по негово искане и участва в
заседанията на парламентарната подкомисия по отчетност на публичния сектор.
Сметната палата е длъжна да оповестява публично всички свои доклади освен
съдържащите класифицирана информация. Въпреки че съществуват крайни срокове за
оповестяване на докладите, изискванията за публичното разпространение на одитните
резултати не са достатъчно конкретни.
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Чл. 11 от Закона за Сметната палата.
Global Integrity Scorecard: Bulgaria 2008, p. 96.
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Интервю с журналист от водещ вестник, отразяващ дейността на Сметната палата.
496
http://www.bulnao.government.bg/structures.php?p=president
497
БСП изтъкна формалния аргумент, че г-н Димитров не може да бъде преизбран защото новият закон
позволява само един мандат. Според мнозинството обаче, законът няма реверсивно действие в това
отношение и текстът, ограничаващ преизбирането на председателя трябва да се прилага за мандатите
след влизането на закона в сила.
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Виж също Global Integrity Scorecard: Bulgaria 2008, p. 96.
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ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен съществува прозрачност в действията и решенията на
одитната институция на практика?
Оценка: 100
Работата на Сметната палата може да се определи като прозрачна. Тя изготвя
всички доклади, изисквани от закона. Няма данни за укриване на документи,
подлежащи на подаване в парламента. Палатата оповестява публично всички свои
доклади и повечето от вътрешните си документи чрез институционалния уебсайт и
медиите.500 Прегледът на обществено достъпната информация показва, че тя е актуална
и достатъчно подробна. Информацията е леснодостъпна, а уебсайтът е добре
поддържан. Въпреки това вътрешните процедури за вземане на решения по ключови
въпроси остават неясни.
ОТГОВОРНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, задължаващи одитната институция
да докладва и да отговаря за действията си?
Оценка: 75
Сметната палата е законово задължена да предава в Народното събрание годишен
отчет за своята дейност.501 Не съществуват специфични законови изисквания към
съдържанието на доклада. Крайният срок за неговото предаване е 30 септември на
годината, следваща отчетния период.502 Финансовото управление на Сметната палата се
одитира всяка година от независима комисия, назначавана от парламента.503 Одитният
доклад се изпраща в парламента заедно с годишния отчет на палатата.
Всяка структура, одитирана от Сметната палата има право да отправя възражения
срещу проекта на одитен доклад, като предостави допълнителни факти обяснения.504
Въпреки това възраженията се разглеждат единствено от Сметната палата, което на
практика означава, че липсва цялостен механизъм, гарантиращ съобразяването на
палатата с тези възражения. Този механизъм липсваше и от стария закон за палатата.505
ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)

До каква степен одитната институция е задължена да докладва и да отговаря
за своите действия на практика?
Оценка: 75
Сметната палата предоставя детайлни годишни доклади в дължимия срок. Всеки
доклад може да бъде намерен на институционалния уебсайт на палатата.506 Докладите
представят обобщение на одитните дейности, кратко описание на всички финансови
одити и одитите по изпълнението, извършени през годината, включително резултатите
от всяка одитна дейност и препоръките, отправени към одитираните структури. В
докладите се съдържа кратка информация относно сътрудничеството с други
национални и международни институции, институционалният и административен
капацитет на палатата, включително организационната структура, финансовите и
човешки ресурси, както и публичното отразяване на дейностите на палатата през
500

http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2051&lang=en
Чл. 62 от Закона за Сметната палата.
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Пак там.
503
Чл. 63 от Закона за Сметната палата.
504
Чл. 45 от Закона за Сметната палата.
505
Интервю с високопоставен служител на Сметната палата.
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http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=63
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годината. Финансовите одити на Сметната палата се извършват всяка година.
Комисията по одита се назначава от Народното събрание и включва народни
представители. Докладите се предават в парламента в срок, където обаче не се
дебатират. Освен това, неприемането на доклада от Народното събрание не носи
последици за палатата.507 Засегнатите структури могат да оспорват одитните резултати
преди да е готов окончателният доклад, но само пред самата Сметна палата. Въпреки че
не съществува публично достъпна информация за честотата на използване на тази
възможност, експертите твърдят, че това е добре функционираща практика.508
ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват механизми, гарантиращи почтеността на
одитната институция?
Оценка: 50
Законът за Сметната палата съдържа малко и твърде общи разпоредби за
гарантиране на почтеността. Палатата разполага с етичен кодекс, стратегия за
управление на риска и още няколко документа, регулиращи дейността й. Правила за
регулиране на конфликта на интереси се съдържат както в закона, така и в етичния
кодекс. Въпреки това кодексът не дава дефиниция на конфликта на интереси, а Законът
за Сметната палата препраща към Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликта на интереси, който от своя страна определя само председателя и заместник
председателите като субекти на регулацията. Там конфликтът на интереси е дефиниран
като ситуация, в която „…лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес,
който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на
правомощията или задълженията му по служба. Частен интерес е всяка облага от
материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за
свързани с него лица, включително всяко поето задължение.“509 Етичният кодекс на
Сметната палата не включва правила по отношение на подаръците и гостоприемството
или ограничения спрямо заемането на определени длъжности след напускане на
палатата. Основните принципи на кодекса включват: отговорност, обективност,
безпристрастност и почтеност510. В обобщение, механизмите за почтеност създадени
специфично за Сметната палата са ограничени. По-детайлни механизми са предвидени
в закона за предотвратяване и разкриване на конфликта на интереси, който обаче е
приложим само спрямо председателя и неговите заместници.
ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен почтеността на одитната институция е гарантирана на
практика?
Оценка: 75
Въпреки че не съществуват особени регулации по отношение на почтеността в
работата на Сметната палата, не се срещат сведения или съмнения за злоупотреби.511
Съществуващият етичен кодекс не е изчерпателен, а специфични обучения на
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Интервю с високопоставен служител на Сметната палата.
Интервю с високопоставен служител на Сметната палата.
509
Чл. 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
(http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=55).
510
Етичен кодекс на Сметната палата (http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=24).
511
Интервю с журналист от водещ вестник, отразяващ дейността на Сметната палата.
508
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персонала в това отношение не се провеждат. Въпреки това в институцията са
установени високи етични стандарти.512.
ЕФЕКТИВНИ ФИНАНСОВИ ОДИТИ
До каква степен одитната институция извършва ефективни одити на
публичните разходи?
Оценка: 25
Въпреки че Сметната палата разполага с правомощия да осъществява надзор над
публичните разходи и изготвя редовни доклади, те са по-скоро фокусирани върху
законосъобразността. В свое скорошно интервю513 председателят заявява „имате
определен бюджет, имате определени средства с целево предназначение. Ние по
принцип може да се произнесем само за това дали има законност, или не, т.е. дали тези
средства са използвани по предназначение. Но вече как са използвани – ефективност,
ефикасност, икономичност, аз се съмнявам, че бихме могли да навлизаме в подобни
преценки…“ Докладите на Сметната палата винаги са на разположение на парламента.
Практика е палатата да оценява ефективността на вътрешния одит в правителствените
структури. Одити по изпълнението се правят по-рядко от одитите за законосъобразност
на финансовото управление и счетоводството (таблица 2). Данните показват, че найголямата част от одитните дейности се състои в заверка на годишните финансови
отчети на правителствените и общинските структури за съответствие със счетоводните
стандарти. Делът на финансовите одити нараства всяка година с около 12 процента.
Същевременно, броят на одитите по изпълнението спада значително от 141 през 2007
година до 41 през 2008 година. Този спад обаче не буди тревоги защото броят на тези
одити през 2007 година е нереално висок.
През 2006 година и 2005 година Сметната палата е извършила съответно 65 и 38
одита по изпълнението.514 От друга страна, одитната институция активно проверява
обществените поръчки за законосъобразност и редовно сезира компетентните органи
при констатирани нарушения. Голяма част от одитните доклади на палатата могат да
бъдат окачествени като изчерпателни. Докладите се подготвят редовно и съдържат
актуална информация. Те са публично достъпни на електронната страница на
палатата515. Най-съществените констатации на Сметната палата се оповестяват
регулярно чрез медиите. Въпреки, че не съществува изчерпателна информация за
степента на адекватно отразяване на препоръките в одитните доклади, намаляващият
брой на докладите за неизпълнени препоръки сочи, че палатата усъвършенства своята
ефективност. Не трябва да се пропуска обаче, че този брой не включва неизпълнението
по доклади, изпратени към санкциониращите органи, понеже Сметната палата не носи
отговорност по налагане на санкциите.
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Интервю с високопоставен служител на Сметната палата.
http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=79
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Одитни доклади на Сметната палата за 2005 и 2006 г.
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Таблица 2. Одитна дейност на Сметната палата (2007-2009)
Вид \ Годишен период
2007
2008
2009
Финансови одити
87
97
110
Одити по изпълнението
141
41
39
Специфични одити
10
10
7
Заверка на годишни финансови отчети
343
347
343
Доклади за нарушения при обществените
поръчки
50
82
Одитни доклади, изпратени в прокуратурата
и съда
2
8
30
Одитни доклади, изпратени в парламента
33
47
Доклади за неизпълнени одитни препоръки
41
23
16
Източник: Одитни доклади на Сметната палата за 2007, 2008 и 2009
(http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=63)
РЕГИСТРИРАНЕ И САНКЦИОНИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯ
Регистрира ли Сметната палата нарушения на държавните служители и
извършва ли разследване?
Оценка: 50
Сметната палата редовно идентифицира законови и други нарушения, както и
злоупотреби.516 Съществуват редица публикации в медиите по повод на разкрития на
Сметната палата за лоши практики и закононарушения в пътната администрация517,
общинските администрации518, земеделските агенции519, министерствата520 и много
други. Въпреки това правомощията на одитната институция да налага санкции са
ограничени и тяхното изпълнение е основно в ръцете на други институции като
прокуратурата, Министерството на финансите, Агенцията за обществени поръчки,
Агенцията за държавна финансова инспекция и дори ОЛАФ.521 Това ограничава
ефективността на Сметната палата. Според последните доклади на палатата522 обаче, от
82 доклада за нарушения в процедури за обществени поръчки, изпратени до Агенцията
за държавна финансова инспекция (АДФИ), 30 са станали основание образуване на 529
производства за административни нарушения и са били санкционирани. Към момента
на подготвяне на настоящия доклад, останалите са в процес на разглеждане от АДФИ.
Въпреки че не е разследващ орган, Сметната палата разполага с правомощия да
разкрива държавни служители, извършили злоупотреби. В своите препоръки тя може
да поиска отстраняването на отговорните служители от одитираните администрации
или бюджетни ограничения за агенциите, които системно не изпълняват препоръките й.
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Интервюта с високопоставен служител на Сметната палата и журналист от водещ вестник, отразяващ
дейността на Сметната палата.
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ
До колко е ефективна одитната институция в подобряването на финансовото
управление на правителството?
Оценка: 25
Одитните доклади на палатата са основно фокусирани върху проблеми зони.
Повечето от тях съдържат голям брой препоръки, които в повечето случаи за твърде
общи.523 Въпреки че Сметната палата е оправомощена да следи за изпълнението на
препоръките си524, за тази цел не съществува ефективен механизъм. Палатата съставя
доклади за изпълнението на препоръките и предоставя информация за неизпълнените
(таблица 2). Агресивността на палатата по отношение на изпълнението на препоръките
й може да се определи като недостатъчна, въпреки че докладите за изпълнението
показват, че одитираните институции в голяма степен ги изпълняват.525
ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки:
1. Необходимо е да се създадат законови разпоредби, ограничаващи
възможностите за политическа дейност на председателя и заместник председателите на
палатата, отвъд включените в етичния й кодекс.
2. Би било добре да се даде имунитет на председателя и заместник
председателите от преследване при нормалното изпълнение на техните задължения.
3. В Закона за Сметната палата следва да се въведат по-ясни изисквания за
публичното разпространение на одитните резултати.
4. Добре е Сметната палата да направи процедурите за вземане на решения по
важните въпроси по-прозрачни за обществото.
5. Въпреки че Сметната палата е длъжна да отчита своята дейност, процедурите
по обжалване на нейните действия са слаби. Затова трябва да се създаде по-независим
механизъм за обжалване.
6. Палатата следва да увеличи обема на одитите по изпълнението, както и да се
възползва по-активно от възможностите си за налагане на санкции при констатирани
нарушения.
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Одитни доклади на Сметната палата (http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=4)
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АНТИКОРУПЦИОННИ АГЕНЦИИ
Въпреки голямото разнообразие от структури, специализирани в борбата с
корупцията, в България не съществува автентична институция, която да отговаря в
пълна степен на понятието за антикорупционна агенция, използвано в настоящото
изследване. Сред множеството агенции, дирекции и комисии както на национално, така
и на местно ниво, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) заслужава поспециално внимание. ДАНС е постоянно действаща институция, в чиито компетенции
попада и борбата с корупцията по високите етажи на властта, въпреки, че някои
експерти са склонни да ограничават тази функция да противодействие на корупцията,
използвана като разузнавателно средство от чужди служби.526 Наистина в наши дни
корупцията се определя като една от основните заплахи за националната сигурност на
България, което я поставя в рамките на мандата на агенцията. Въпреки това, ДАНС е
типична тайна служба, различаваща се съществено от модела за антикорупционна
агенция, използван в изследването на националните системи за почтеност. По тази
причина не може да се очаква, че агенцията ще бъде независима или пък напълно
прозрачна. Тя не разполага и с правомощия по отношение на разследването. В
таблицата са представени точките, които получава агенцията по отделните индикатори.
Освен оценката за ресурсната обезпеченост, резултатите са доста ниски, което се дължи
най-вече на секретния характер на ДАНС. Трябва ясно да се подчертае, че оценките в
този доклад засягат единствено ролята на ДАНС като антикорупционна агенция.
Докладът не дава оценка на работата на агенцията в качеството й на
контраразузнавателна служба.
АНТИКОРУПЦИОННИ АГЕНЦИИ
Обща оценка: 40,41 / 100
Индикатор

Закон

Практика

Ресурси

75

50

Независимост

25

25

Прозрачност

25

25

Отчетност

50

50

Механизми за почтеност

50

-*

Капацитет
43,75 / 100

Управление
40 / 100

Роля
37,50 / 100

Превенция

25

Образование

0

Разследване

50

*няма информация
526

Интервю с външен експерт (бивш високопоставен служител в предшественика на ДАНС - НСС)
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СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Държавна агенция „Национална сигурност“ е основана през 2008 година като
„специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е
разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за
националната сигурност“527, заместващ няколко други служби. Тя е първата
специализирана служба за сигурност в страната, чиято дейност се регулира със закон и
подлежи на парламентарен контрол. Агенцията се оглавява от председател „който се
назначава с указ на президента на Република България по предложение на
Министерския съвет за срок 5 години“528. Агенцията има двама заместникпредседатели, назначавани също за срок от пет години пряко от Министерски съвет, по
предложение на председателя529. Агенцията е силно централизирана и субординирана
по отношение на Министерски съвет,530 респективно на министър-председателя.
РЕСУРСИ (ЗАКОН)
До каква степен на антикорупционната агенция са осигурени адекватни ресурси
за ефективното изпълнение на задължения й?
Оценка: 75
ДАНС разполага с пълната подкрепа на държавата при изпълнение на своите
задължения, включително финансови, човешки ресурси и инфраструктура. Агенцията
представя проект за своя бюджет пред парламента и Министерски съвет, който след
одобрение, става част от държавния бюджет531. Бюджетът на агенцията не е гъвкав и не
може да се променя по време на фискалната година. Изключение правят случаите, в
които се изменя целия републикански бюджет. Бюджетната стабилност на ДАНС е
гарантирана от Закона за държавния бюджет, който се приема всяка година. ДАНС не
може да получава финансиране от източници, различни от бюджетните.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
До каква степен антикорупционната агенция разполага с адекватни ресурси за
постигане на целите си на практика?
Оценка: 50
Годишните доклади на ДАНС показват, че агенцията формално разполага с
необходимите финансови ресурси за изпълнение на целите, вменени от закона. Според
самата агенция „…утвърденият със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2011 година бюджет на ДАНС покрива основните приоритети за постигане
на оптимален баланс между утвърдения бюджет и придобиването на необходимите
ресурси за агенцията в изпълнение на държавната политика по защита на националната
сигурност.“532 През последните три години бюджетът на ДАНС намалява в абсолютно
изражение от около 107 млн. лв. през 2009 година до 85 млн. лв. през 2011 година.533.
Намаляването на бюджета води до съкращаване на персонала през 2010 година.
527

Електронна страница на ДАНС (http://www.dans.bg/) посетена на 04//04/2011.
Чл. 8 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ЗДАНС)
(http://www.dans.bg/images/stories/ZDANS/zdans-20122011-bg.pdf )
529
Пак там.
530
Писмени отговори на ДАНС; чл. 2 от ЗДАНС
531
Пак там.
532
Писмени отговори на ДАНС.
533
Годишни доклади на ДАНС (www.dans.bg).
528
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Служителите на агенцията притежават необходимата академична квалификация, а
някои от висшестоящите служители увеличават повишават квалификация си чрез
докторски програми. Директорът на ДАНС разполага с пълна самостоятелност в
подбора и назначаването на служители в агенцията534. Част от новоназначените
служители в ДАНС преминават специализирани обучения при постъпване на работа, в
зависимост от функционалните специфики на заеманата длъжност.535 Председателят на
агенцията на практика се назначава от министър-председателя. Назначенията не се
предшестват от публични изслушвания на кандидата. ДАНС предлага разнообразни
възможности за кариерно развитие и допълнителна подготовка.536 Текучеството на
персонала е в „нормални граници“.537 ДАНС разполага с пълните възможности на една
служба за сигурност за ефективното изпълнение на своите функции. Въпреки това,
бюджетните съкращения принуждават агенцията да освободи ценни кадри, което се
отразява отрицателно на нейния административен капацитет.538
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен антикорупционната агенция е независима по силата на закона?
Оценка: 25
ДАНС има статут на държавна агенция, подчинена на Министерския съвет.539 Тя е
учредена със специален закон и се ръководи от председател, назначаван от президента
по предложение на Министерски съвет, за срок от 5 години.540 По закон персоналът на
ДАНС е деполитизиран. Служителите на агенцията не могат да членуват в политически
партии, профсъюзи или други сходни организации.541 Не съществуват законови
ограничения във връзка с последващо преназначаването на председателя. Той е
защитен във висока степен от отстраняване от длъжност.542 Служителите на агенцията
не разполагат с имунитет по повод изпълнение на своите задължения.
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен антикорупционната агенция е независима на практика?
Оценка: 25
Работата на ДАНС може да бъде определена като надпартийна, политически
безпристрастна и до много голяма степен – професионална.543 Няма доказателства за
политическа намеса в дейността на агенцията. Въпреки това, наскоро ДАНС проведе
нетипична операция по разследване на автентичността на подписка, внесена в
парламента от една от опозиционните партии.544 Операцията е осъществена по искане
на председателя на Народното събрание.
534

Чл. 9 от ЗДАНС.
Интервю с външен експерт (бивш високопоставен служител в предшественика на ДАНС - НСС).
536
Пак там.
537
Писмени отговори на ДАНС.
538
Интервю с бивш председател на Комисията за контрол на ДАНС.
539
Чл. 9 от ЗДАНС.
540
Чл. 8 от ЗДАНС.
541
Чл. 8 и чл. 45 от ЗДАНС.
542
Чл. 8 от ЗДАНС.
543
Интервю с външен експерт (бивш високопоставен служител в предшественика на ДАНС - НСС).
Писмени отговори на ДАНС.
544
http://www.btv.bg/news/bulgaria/zakonired/story/560938715DANS_ustanovi_narusheniya_v_podpiskata_na_RZS_za_nova_Konstitutsiya.html
535
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Въпреки че от председателя на ДАНС се изисква притежаването на дългогодишен
професионален опит в съответната област, а мандатът му е фиксиран, назначението
практически е изцяло зависимо от министър-председателя. За по-малко от 4 години,
председателят е сменян два пъти и в момента агенцията се ръководи от третия по ред
председател, от своето основаване през 2008 г.545
На практика през последните две години ДАНС работи в тясна връзка с
прокуратурата и МВР. Правомощията на ДАНС по отношение на разследването са
ограничени скоро след нейното създаване546 и към момента Агенцията действа основно
като контраразузнавателна служба.547
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, гарантиращи публичния достъп до
достоверна, пълна и навременна информация за дейността и процеса на вземане
на решения в антикорупционната агенция?
Оценка: 25
ДАНС е задължена да предоставя годишни доклади за своята дейност на
Министерския съвет, който ги внася в Народното събрание.548 Агенцията не е
задължена да оповестява публично информация за своята дейност. Още повече, ДАНС
е специализирана служба за сигурност и по-голямата част от документацията й е
класифицирана.549
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен съществува прозрачност в действията и процеса на вземане на
решения на антикорупционната агенция ,на практика?
Оценка: 25
Публично достъпната информация за дейността на ДАНС е крайно ограничена и
твърде обща, тъй като, както вече беше посочено по-голямата част от нея е
класифицирана.550 Агенцията поддържа собствена интернет страница, но
информацията, публикувана в нея, е оскъдна и се ограничава до „…информация за
актуални събития и промени в агенцията, за нормативната уредба, за процедурните
правила, за провеждане на обществени поръчки и др.“551
ОТЧЕТНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, задължаващи антикорупционната
агенция да бъде контролирана и да носи отговорност за своите действия?
Оценка: 50
ДАНС е задължена да подготвя годишни отчети за своята работа, а дейността й
подлежи на парламентарен контрол. Агенцията предоставя идентична информация

545

www.dans.bg
Чл. 4 от ЗДАНС.
547
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност“ (2010). Риск Монитор
(http://www.riskmonitor.bg/en/report/monitoring-na-dans-2010). Писмени отговори на ДАНС.
548
Чл. 132 от ЗДАНС.
549
Чл. 6 от ЗДАНС.
550
Писмени отговори на ДАНС.
551
Пак там.
546
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едновременно на Народното събрание, Президента и Министерския съвет.552
Парламентарният контрол се осъществява от специализирана парламентарна
комисия.553 Председателят на ДАНС и неговите заместници са длъжни да докладват в
комисията, по нейно искане. Няма законови изисквания за публичното оповестяване на
годишните доклади. Повечето операции на агенцията обикновено са класифицирани и
не се оповестяват публично.554 Няма специални разпоредби, защитаващи лицата, които
сигнализират за нередности. Не съществуват изисквания за провеждането на независим
одит на Агенцията. Въпреки това, Сметната палата е оправомощена да извършва одити
на бюджетните организации, в това число и ДАНС.555 Не съществуват специфични
разпоредби, даващи възможност на гражданите да завеждат по определен ред сигнали
или оплаквания срещу Агенцията. Не съществуват и специализирани механизми за
съдебен надзор върху работата на ДАНС. Съществуващият съдебен надзор е върху
„…издаваните от председателя на ДАНС актове, във връзка с осъществяваната дейност
по специални закони“,556 който най-общо се изчерпва с контрола по използването на
специални разузнавателни средства за записване, наблюдение и проследяване. Не
съществуват законови разпоредби, или практика, за създаването на граждански
надзорни комитети.557
ОТЧЕТНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен антикорупционната агенция е задължена да докладва и да
отговаря за действията си на практика?
Оценка: 50
Председателят на ДАНС докладва редовно пред специализираната парламентарна
комисия.558 Агенцията внася дължимите доклади и отчети,559 а некласифицираните
доклади са публично достъпни в електронната й страница.560 В тях се съдържа основно
статистическа информация за работата на агенцията и изпълнението на бюджета.561 На
практика не съществуват механизми за граждански контрол и защита на лицата,
подаващи сигнали.562 Механизмите за съдебен надзор над употребата на специални
разузнавателни средства са неефективни563 и към момента се преразглеждат от
специална работна група, създадена от министъра на вътрешните работи.

552

Чл. 131 от ЗДАНС.
Чл. 132 от ЗДАНС.
554
Интервю с външен експерт (бивш високопоставен служител в предшественика на ДАНС - НСС).
555
Чл. 2 от Закона за Сметната палата (http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=67).
556
Писмени отговори на ДАНС.
557
Пак там.
558
Информация за дейността и заседанията на комисията е достъпна на страницата на парламента:
http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/239/sittings
559
Интервюта с външен експерт (бивш високопоставен служител в предшественика на ДАНС - НСС) и
представители на ККДАНС.
http://www.dans.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=44&Itemid=48&lang=bg
560
Пак там.
561
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност“ (2010). Риск Монитор
(http://www.riskmonitor.bg/en/report/monitoring-na-dans-2010).
562
Интервю с външен експерт (бивш високопоставен служител в предшественика на ДАНС - НСС) и
писмени отговори на ДАНС.
563
Вж. стенограма от кръгла маса на тема „Необходими законодателни промени в нормативната уредба
на специалните разузнавателни средства” проведена в Народното събрание (21/02/2011)
(http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/336/documents)
553
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ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват механизми, гарантиращи почтеността на
членовете на антикорупционните агенции?
Оценка: 50
Законодателството не въвежда специфични механизми за почтеност. ДАНС
разполага с Етичен кодекс564, но той не е публично достъпен и не може да бъде оценен.
От краткото и общо описание на Кодекса, предоставено писмено от агенцията,565 не
можем да заключим, че той включва регулации за деклариране на имуществото и
конфликта на интереси, подаръците и гостоприемството или заемането на специфични
длъжности, след напускане на системата. Установяването на наличие на конфликтът на
интереси е предмет на специално-създаден ред „…за изпълнението на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“.566 Заповедта, създаваща
този ред не е публично достъпна и не може да бъде оценена. Не съществува практика,
която да е обществено достъпна и да може да бъде оценена. Не съществува и специален
механизъм за гарантиране и проверка на компетентността и почтеността при подбора
на персонала.567
ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен е гарантирана почтеността
антикорупционната агенция на практика?
Оценка: -

на

членовете

на

От въвеждането на Етичен кодекс в Агенцията, за нарушаване на неговите
разпоредби административно са наказани седем служители, като размерът на санкциите
е различен. Най-тежкото измежду тези наказания е уволнението на един служител.568
Няма данни дали служителите в Агенцията преминават през редовни обучения по
въпросите на почтеността.
ПРЕВЕНЦИЯ
До каква степан антикорупционната агенция е ангажирана в превантивни
дейности по отношение на корупцията?
Оценка: 25
По отношение на корупцията по високите етажи на властта, действията на ДАНС
са насочени предимно към противодействие, а не към превенция.569 Функциите на
Агенцията по превенцията са свързани с нейните разузнавателни компетенции и
дейностите по събиране на информация.570 Агенцията може да предостави информация
за специфични прояви на корупция на правителството или прокуратурата, но не може
да предприеме последващи превантивни мерки. Агенцията не разполага със
законодателна инициатива и не може да препоръчва промени в законодателството. Тя
разполага с редица аналитични звена, но те не са същински изследователски

564

Писмени отговори на ДАНС.
Пак там.
566
Пак там.
567
Интервю с външен експерт (бивш високопоставен служител в предшественика на ДАНС - НСС).
568
Писмени отговори на ДАНС.
569
Пак там.
570
Интервю с външен експерт (бивш високопоставен служител в предшественика на ДАНС - НСС).
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структури.571 Част от тяхната работа е предимно описателна и е свързана с обработката
на информация, събрана със специални разузнавателни способи. Друга част се състои в
секторни анализи, в сферата на дейност на агенцията, маркиране на тенденции и
рискове за националната сигурност, както и възможните превантивни мерки.572 Те
обаче са класифицирани, не са публично достъпни. ДАНС предоставя редовно
информация на законодателната и изпълнителната власт, включително и по въпроси,
свързани с корупцията, но тя е класифицирана.
ОБРАЗОВАНИЕ
До каква степен антикорупционната агенция участва в обучителни дейности,
свързани с борбата с корупцията?
Оценка: ДАНС няма компетенции по отношение на обучението за борба с корупцията.
Агенцията не предоставя обучителни услуги на публичния сектор по въпросите на
корупцията.573
РАЗСЛЕДВАНЕ
До каква степен антикорупционната агенция е въвлечена в разследването на
предполагаема корупция?
Оценка: 50
В момента ДАНС не разполага с разследващи функции.574 Такива са вменени на
агенцията в по-ранен етап от нейното развитие, но те не са ясно дефинирани и
отграничени от компетенциите на основните правоналагащи органи,575 което
предизвика институционално припокриване и конфликт между ДАНС и тези
структури.576 Агенцията извършва няколко разследвания на високопоставени лица,
включително и от управляващата партия, по подозрения в политическа корупция, но
резултатите са класифицирани.577 Агенцията е докладвала на прокуратурата редица
случаи на разкрита корупция по високите етажи на властта (39 за първата половина на
2010).578 До момента резултати няма. Още повече, че Главният прокурор определя
повечето от тези доклади като безполезни с оглед евентуално съдебно производство.579
ПРЕПОРЪКИ
Към момента в България не съществува sensu stricto антикорупционна агенция.
Наскоро правителството стартира нов проект, насочен към създаването на център за
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Интервю с външен експерт, специалист по сектора за вътрешна сигурност в България.
Пак там.
573
Писмени отговори на ДАНС.
574
Пак там.
575
Интервю с външен експерт (бивш високопоставен служител в предшественика на ДАНС - НСС).
576
Мониторинг на Държавна агенция „Национална сигурност“ (2008) и Мониторинг на Държавна
агенция „Национална сигурност“ (2009) – Риск Монитор
(http://www.riskmonitor.bg/bg/report/category/institutional-monitoring)
577
http://ipsnews.net/news.asp?idnews=41989
http://www.bulfax.com/?q=node/1362233
http://news.ibox.bg/news/id_1218075560
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=695840
578
Доклади на ДАНС (www.dans.bg)
579
Стенограма от кръгла маса Концепция за Държавна агенция „Национална сигурност“, проведена в
Народното събрание (05/11/2009) (http://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/239/documents)
572
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превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, под
наименованието БОРКОР. Основната задача на центъра ще бъде разработването на
решения и мерки срещу корупцията и организираната престъпност.580 Замислен като
правителствен антикорупционен мозъчен тръст, центърът няма да разполага с
репресивни функции включително и разследващи, но ще провежда обучение на
държавните служители по корупционните въпроси. Въпреки че все още фактически не
функционира, БОРКОР представлява напълно нов институционален инструмент срещу
корупцията и организираната престъпност в българския контекст. В случай че
Центърът се утвърди като ефективна институция за генериране на политики по
въпросите на корупцията, а капацитетът на правоналагащите органи бъде усилен, няма
да съществува обективна нужда от допълнителна специална антикорупционна агенция
в страната.
В тази връзка е необходимо управляващите мнозинства да загърбят
контрапродуктивната практика по създаването на нови институции, а да концентрират
усилията си в укрепването на съществуващите.
Функциите на ДАНС по отношение на корупцията по високите етажи на властта
следва да бъдат сведени до събиране и предоставяне на информация на компетентните
органи, специализирани в превенцията, разследването и противодействието й.

580

Интервю с главния консултант по проекта.
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ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ
След критичните за партийната система парламентарни избори, тя се пренарежда
от дву-блокова (структурно подобна на две и половина партийна система) в умерено
многопартийна система, със значителна фрагментация на гласовете и съответното
представителството в Народното събраниe.581 През 2001 година изборите са спечелени
от „несъществуваща” партия; побеждава коалиция от формално регистрирани, но
съвършено периферни участници в политиката. НДСВ е учредена като партия няколко
месеца след изборите. По сходен начин през 2009 година победител в изборите е още
една „нова” партия – ГЕРБ, която е основана в края на 2006 година. Въпреки, че вече е
участвала в местни избори (през 2007 година) и в избори за представители в
Европейския парламент (отново 2007 година), до спечелването на парламентарните
избори през 2009 година, ГЕРБ не е представена в Народното събрание.
ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ582
Обща оценка: 47,91/100
Индикатор
Капацитет
56,25/100
Управление
50/100

Роля
37,5 / 100

Ресурси
Независимост
Прозрачност
Отговорност
Механизми за
почтеност

Закон

Практика

75
50
75
75

50
50
25
25

75

25

Агрегиране на
интереси и
представителство

50

Антикорупционни
ангажименти

25

От една страна, това че новосъздадени партии печелят избори характеризира
средата (правна, медийна и т.н.) като открита. От друга страна, честата и драматична
смяна на парламентарните мнозинства не способства за изграждането на устойчив
набор от правила за отговорност и почтеност. Антикорупционният патос на
581

Карасимеонов, Г. Българската партийна система, стр. 105-122, http://library.fes.de/pdffiles/bueros/sofia/05507.pdf ; Коларова Р. Трансформациите на българската партийна система 1991-2001,
http://oshte-info.de-zorata.de/oshte.info/razum/002.htm.
Забележително е, че стойностите на индекса неустойчивост (волатилност) за парламентарните избори от
2001, 2005 and 2009 години са съответно 48%, 40%, and 47%. Тези стойности са необичайно високи и
означават за резултатите от 2001 and 2009, че поне половината от избирателите са избрали бюлетината
на партия различна от избора им на предходното гласуване.
Виж http://janda.org/c24/Readings/Pedersen/Pedersen.htm
Стойностите на индекса Ефективен брой електорални партии (познат и като индекс на фрагментация) за
същите три последователни парламентарни избориThe values of the Effective Number of Electoral Parties
(ENEP, known also as index of fragmentation) са 3, 93; 5, 80 and 4, 40. На местни избори стойността на този
индекс за половината общини е двуцифрено число.
582

Общата стойност за този стълб е средна величина от стойностите трите измерения –капацитет, управление и роля.

Стойностите на отделните измерения са съответно осреднените стойности за съответните индикатори.
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възходящите партийни елити губи заряд по време на мандата, за да бъде заменен с
антикорупционна реторика на следваща, ново установена група от претенденти за
властта.
В приложената таблица са представени стойностите за индикаторите, които
обобщават оценките за капацитета, вътрешното управление и общата роля на
политическите партии в Българската система за почтеност. Аналитичните оценки за
всеки индикатор следват обобщеното представяне.
РЕСУРСИ (ЗАКОН)
Благоприятна ли е правната уредба за създаването и функционирането на
политически партии?
Оценка: 75
Глава втора „Учредяване, регистрация и дейност на политическите партии” на
Закона за политическите партии (ЗПП), предвижда процедура от два етапа за
учредяването на политическа партия583. На първия етап се учредява инициативен
комитет от 50 граждани с избирателни права, който огласява учредителната декларация
и открива подписка за набиране на членове-учредители (чл. 10 от ЗПП). Всеки
гражданин може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и
подписана декларация за индивидуално членство. Учредително събрание се провежда в
срок до три месеца от датата на приемане на учредителната декларация. То е законно,
ако на него присъстват най-малко 500 граждани учредители, които приемат устава на
партията и избират ръководни и контролни органи на партията (чл. 11, чл. 12 и чл. 13).
На следващия етап партията се регистрира в регистъра на политическите партии в
Софийския градски съд. Молба за регистрацията се подава от избраното на
учредителното събрание ръководство при представяне на: учредителна декларация;
списък на учредителите и индивидуалните техни декларации; списък на 2 500 членове
(с личните им данни); приет устав и банкова сметка на партията. В едномесечен срок от
подаването на документите Софийски градски съд в открито заседание с призоваване
на молителя и при участие на прокурор разглежда молбата по реда на Гражданския
процесуален кодекс, като се произнася с решение в 14-дневен срок от заседанието (чл.
15, чл. 16 от ЗПП).
Решението по молбата за регистрация подлежи на обжалване или протест в 7дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд. Политическата партия
придобива качество на юридическо лице от деня на вписването на политическата
партия в регистъра на политическите партии в Софийски градски съд (Член17, 18 от
ЗПП).
Политическите партии могат да създават свои местни структури на териториален
или тематичен принцип и по местоживеене, както и да създават свои младежки, женски
и други организации. Те не могат да създават свои структури по месторабота в
търговски дружества, кооперации, еднолични търговци, юридически лица с
нестопанска цел и религиозни институции, в държавни, областни или общински
администрации, както и да се намесват в управлението и дейността им, нито да
създават детско-юношески структури, обединяващи лица под 18-годишна възраст,
религиозни и военизирани структури (чл. 20 от ЗПП).
Не могат да членуват в политическа партия кадровите военнослужещи,
служителите в областта на вътрешната сигурност и обществения ред, следователите,
583

Законът за политическите партии е в сила от 2005 година. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501352 ;
англоезичната версия е достъпна на http://legislationline.org/documents/action/popup/id/15811
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прокурорите, съдиите, служителите в дипломатическата служба, както и други лица, за
които със специален закон е забранено членство в политическа партия (чл. 9 от ЗПП).
Освен при саморазпускане, политическата партия се прекратява с влязло в сила
решение на Конституционния съд, с което същата е обявена за противоконституционна
или с решение на Софийски градски съд. Последното може да бъде постановено, ако
партия повече от пет години от последната й съдебна регистрация не е участвала в
избори за народни представители, за президент и вицепрезидент или за общински
съветници и кметове; не е подала годишните си финансови отчети пред Сметната
палата за две последователни години; или когато не е провеждала предвидените в
устава заседания на върховния й орган повече от два последователни пъти, но не помалко от веднъж на 5 години, и не е представила в съда за вписване състава на новото
ръководство (чл. 40 от ЗПП). Решението на Софийски градски съд подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд (чл. 41
от ЗПП).
Законодателната рамка би получила максимална оценка, ако не съществуваше
едно знаково конституционно ограничение. Член 11 (4) от Конституцията забранява
създаването на партии на етническа основа: „Не могат да се образуват политически
партии на етническа, расова или верска основа, както и партии, които си поставят за
цел насилствено завземане на държавната власт.”584 Това е причината оценката да бъде
75.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
Позволяват ли достъпните за партиите финансови ресурси ефективна
политическа (междупартийна) конкуренция?
Оценка: 50
Споменатото в предходния параграф конституционно ограничение за създаването
на партии на етничен принцип е „заобиколено” през 1992 година с решение на
Конституционния съд. Съдът не успява да вземе решение, след като е към него се
обръща група народни представители от Българската социалистическа партия с въпрос,
етническа партия ли е Движението за права и свободи. 585 През 1998 година е
регистрирано политическото движение „Евророма”, което става значим участник в
местните избори, получавайки достатъчно подкрепа, за да бъде представено в повече от
дузина общински съвети.586 С влизането в Народното събрание на програмно
националистическата партия „Атака” етносът се утвърждава като разделителна линия в
българската партийна политика.
Броят на политическите партии в България е динамична величина. В 2009 година
в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд са вписани 330
партии.587 Според годишния доклад на Сметната палата, 148 партии са представили
финансов отчет за 2010 година по разпоредбите на Закона за политическите партии, а
30 не са представили такъв.588 За изборите през 2009 година са регистрирани 20 листи
584

http://parliament.bg/bg/const
От 12 Конституционни съдии 6 се произнасят в полза на иска, 5 го отхвърлят, а един от съдиите не
присъства на заседанието. За вземане на решение са необходими гласовете на 7 съдии.
http://www.constcourt.bg/Pages/Document/Default.aspx?ID=33
586
http://www.euroroma-bg.org/myindex.html
587
Стр.12 от доклада на GRECO за финансирането на политическите партии; това голямо число включва
и останали незаличени регистрации по предходната по-либерална уредба.
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2009)7_Bulgaria_Two_EN.pdf
588
http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/parties/control_2010
585
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на партии и коалиции. Две години по-късно 67 партии и коалиции имат поне една
регистрация за местните и президентски избори.589 Очевидно е, че повечето партии са
местни,590 което добре илюстрира откритостта на партийната система.
След изборите от 2009 година в Народното събрание са представени четири
партии и две коалиции. Едната коалиция е водена от Българската социалистическа
партия и включва 7 други малки партии, а другата е съюз на двете исторически десни
партии и три други малки партии. Освен тези 17 формално представени в парламента
партии, други две листи са получили резултат по-висок от 1%, с което идва и правото
на бюджетна субсидия и правото на наемане на преференциални цени на държавно и
общинско имущество за партийни клубове. Това право действа до изтичане на мандата
на състава на Народното събрание.591
Според годишния доклад на Сметната палата за календарната 2010 година
(приключен през октомври 2011 година), общата бюджетна субсидия за политическите
партии възлиза на 38,882 млн. лева (20 млн.евро).592 Общо 18 партии получават
бюджетна субсидия: 7 от Коалиция за България, 5 от Синята коалиция, парламентарно
представените ГЕРБ, РЗС, Атака и ДПС, както и НДСВ и партия „Лидер”, които са
получили повече от 1% от действителните гласове на последните парламентарни
избори. За бюджетната 2010 година, като част от антикризисните мерки за бюджетни
съкращения, партийните субсидии са намалени с 10%. За 2011 година мярката е
отменена. Така годишната партийна субсидия на най-голямата партия ГЕРБ възлиза на
приблизително 24 млн. лева (12 млн. евро), а на втората по резултат Коалиция за
България – на 8 млн. лева (4 млн. евро). За сравнение може да бъде посочен таванът на
разрешени разходи за предизборни кампании в Изборния кодекс. За президентските и
местни избори една партия би могла да изразходва не повече от 10 млн. лева.593 Това
обяснява причината, поради която и двете партии обявиха, че за тези избори няма да
приемат индивидуални финансови дарения.
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен партиите са защитени от нежелана външна намеса в тяхната
дейност?
Оценка: 50
Дейността на политическите партии в България се осъществява свободно, рамките
на конституционните и законови правила. Съдът може да се намесва в дейността на
партиите, прилагайки действащото законодателство, като например при регистрацията
на една партия. Съдилищата изиграха решаваща роля за регистрирането на Синята
коалиция за парламентарните избори през 2009 година. Една от партиите, страна по
коалиционното споразумение (СДС), представи в Софийския градски съд документи за
589

http://www.dnevnik.bg/izbori2011/2011/08/08/1135352_registraciiata_na_partii_i_koalicii_za_mestniia_vot
За участие в Президентските избори са регистрирани 18 двойки кандидати. Зад една от кандидатурите
застава коалиция, 11 са кандидатите на една партия, а шестима се регистрират като непартийни
кандидати, издигнати от инициативен комитет. http://www.focus-news.net/?id=n1566663
591
Към Август 2011 година, партии са наели 233 помещения от Столичната община. Числото е голямо,
защото партиите могат да получат право във всяка от 24-те общини в рамките на Столична община. При
прегледа на изпълнението на споразуменията 33договора за наем са прекратени, защото условията по
договора са нарушени, или защото партията не получила на последните избори по-малко от 1% от
действителните гласове и е загубила право да наема помещения при облекчени условия.
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=992570
592
Одитните доклади за всяко от 18 партии, имащи право на бюджетна субсидия са достъпни на адрес
http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=92
593
Член 55 от ИК http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715515
590
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списване в регистъра на новия председател на партията, избран с вътрешно партийно
гласуване на всички членове на партията през март. Вписването на новия Национален
съвет е забавено по различни процедурни причини, до началото на регистрация на
партии за участие в парламентарните избори през юни. Така се стига до две различни
заявления за регистрация на партията за участие в изборите – на новоизбраното
ръководство и юридически незаличеното в регистъра предходно ръководство. ЦИК
отказа регистрация на партията и тя обжалва това решение пред Върховния
административен съд, който отменя решението на ЦИК и де факто регистрира
партията, респективно коалицията за участие в изборите. Докладът от ограничената
наблюдателна мисия на ОССЕ/СДИЧП отбеляза, че: „Общото доверие в
безпристрастността на работата на ЦИК за тези избори бе в значителна степен
подкопано, от това което някои събеседници определиха като серия от политизирани
решения на комисията взети през май, с които е отказана регистрация на
опозиционната Синя коалиция. Впоследствие решението бе отменено от Върховния
административен съд. … Председателят на ВАС …публично оповести, че е бил
подложен на натиск по този случай, включително от членове на ЦИК”. 594
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен на практика партиите осъществяват своята дейност без
нежелана външна намеса?
Оценка: 50
В този мандат на Народното събрание значителен интерес предизвиква
преразпределянето на субсидиите за партии, след като депутати напускат
парламентарната група на партия или коалиция, с листата на която са избрани и се
прогласят за независими депутати. Към ноември 2011 година най-малко 22 депутати са
прекратили членството си в парламентарна група, а една от групите, тази на РЗС е
престанала, дори да съществува, тъй като членовете на групата са по-малко от
необходимите по правилника на Народното събрание 10 народни представители.
Най-малко 12 от новообявилите се за независими народни представители са
оповестили подкрепата си за ГЕРБ и по този начин нейното относително мнозинство от
117 народни представители се превръща в абсолютно мнозинство от 129 народни
представители (в парламента заседават общо 240 народни представители).595 Няколко
опита да бъде създадена парламентарна комисия, която да разгледа пренасочването на
парични потоци от субсидията от едни към други партии са блокирани от
парламентарното мнозинство, което само засилва спекулациите, че това е корупционна
схема, одобрена от съществуващото законодателство.596
594

Стр.8 от Окончателен доклад на ОМНИ на ОССЕ/СДИЧП, http://www.osce.org/odihr/elections/38934
ИК и ЗПП не предвиждат „пренасочване” на субсидията от една към друга партия. Нови
парламентарни групи не могат да бъдат основавани в рамките на мандата. Прогласил се за независим
народен представител не може да се присъедини към друга парламентарна група, те. Остава независим
до края на мандата. По сегашните разпоредби всяко депутатско място се субсидира с около 200 000 лева
(EUR 100 000). за мандата на Народното събрание. Така са налице основания (брой гласове) но не
длъжните да ги следват субсидии. Още по-странно е, че не представените в парламента партии,
получават субсидията си единствено съобразно броя получени гласове.
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2011/06/22/1110601_gerb_zapazi_razpredelenieto_na_durjavnata_subsidiia_za/
596
ЗП, член 25(3) въвежда следната норма:“ Държавната субсидия, отпускана на всяка коалиция.. се
разпределя между съставляващите я партии според коалиционно споразумение. При липса на
коалиционно споразумение или промяна на членския състав на парламентарните групи на политическите
партии или коалициите, образувани в резултат на последните парламентарни избори, държавната
субсидия се разпределя, като се предоставя на политически партии, учредени преди парламентарните
595
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Няма ясни отговори на два въпроса: защо партийна субсидия, получавана на
основание брой получени гласове от листа, се преразпределя от избрания от листата и
защо заинтересовано от това преразпределение мнозинство дава право на
изпълнителната власт да решава подобен въпрос.597 598
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен партиите са задължени да оповестяват
информацията за управлението на финансовите си дела?
Оценка: 75

публично

Политическите партии не могат да извършват стопанска дейност, нито да
учредяват и да участват в търговски дружества и кооперации (чл. 22 от ЗПП).
Позволените източници на собствени средства са: членски внос; дарения и завещания
от физически лица; лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа и
издателска дейност (чл. 23 от ЗПП). Дарението от едно физическо лице за една
календарна година не може да надхвърля 10 000 лв. Политическите партии не могат да
получават: анонимни дарения; средства от юридически лица и от еднолични търговци,
религиозни институции, средства от чужди правителства или от чуждестранни
държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни
организации с идеална цел (чл. 24 от ЗПП).
Политическите партии, получили повече от 1% от действителните гласове на
последните парламентарни избори имат право на държавна субсидия (чл. 25 и чл. 26 от
ЗПП). Годишната субсидията за всеки глас е производна от минималната работна
заплата и е равна на около 12 лв.599 Държавата и общините предоставят под наем на
политическите партии, които имат право на субсидия помещения за осъществяване на
тяхната дейност.600 Предоставените помещения на политически партии не могат да се
избори, които имат съдебна регистрация и сформирана парламентарна група, или на политически
партии, към които независимите народни представители декларират принадлежност. ”
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501352
Законът допуска деклариране на принадлежност единствено за независими депутати от прекратени
коалиции. Като се изключи един случай, всички само прогласени независими депутати са напуснали
парламентарна група на партия.
597
Има депутати обявили се за независими от всички парламентарни групи, с изключение на ГЕРБ и
Коалиция за България. Най-малко 7 от независимите депутати са пренасочили субсидия към ГЕРБ. Поне
в един случай има публични твърдения, че тя впоследствие е пренасочена към неправителствена
организация, регистрирана от самия депутат. http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=1129645
598
По искане на Народното събрание Сметната палата оповести на 31 Октомври 2011 година доклад за
пренасочване на субсидия от независими депутати през 2010 година. виж:
http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/1_OD_NEZAVISIMI_NP_DP_.doc Основание за пренасочването
е разпоредба на Министъра на финансите, определяща техническите условия за превеждане на
субсидията. Всяко тримесечие депутатите декларират принадлежност към партия, с което „насочват”
субсидията за своя мандат към определена партия. Така де факто се приватизира бюджетна субсидия,
изначално предвидена за партии получили определен брой гласове. Така правото на Министъра да
определи техническите условия (начинът за предоставяне на средствата) се е превърнал в право на
произволно интерпретиране на законовата норма.
599
Член 27 (1) от ЗПП - “Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции,
се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на
получените действителни гласове на последните парламентарни избори, като за един получен глас се
предвижда субсидия в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на РБ.” Този размер
е 5% от минималната работна заплата през месец септември на предходната календарна година.
600
Член 31 от ЗПП - “(1)Държавата и общините предоставят под наем на политическите партии, които
имат парламентарна група или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения
за осъществяване на тяхната дейност; (2) Помещения по ал. 1 могат да се предоставят и на партии.”
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преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения могат да се
ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на
партията.
Партиите са задължени да поддържат на своите интернет страници регистри на
своите дарители. Всяко дарение в размер надвишаващ 5000 лв. трябва да бъде
придружено с декларация за произход на средствата, подписана от дарителя.
Изборният кодекс (Глава 8, Раздел VI) определя подробни правила за публично
огласяване на източниците за финансиране на предизборните кампании. Член 157
задължава регистрираните партии и коалиции да предоставят на Сметната палата
банковата сметка по обслужване на кампанията.601 Член 158 (1) урежда създаването на
единен публичен регистър на партиите, коалициите от партии и инициативните
комитети от Сметната палата, в който се обявяват всички дарения и дарители от
предизборната кампания, който трябва да бъде достъпен да началото на следващата
кампания за същия вид избори.
Информацията за финансовите и нефинансови дарения трябва да включва: (1)
имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;
(2) имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за
предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените
за ползване вещи, видът на услугите; (3) декларациите за произхода на дарените
средства; (4) наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на
агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят
предизборните щабове. След провеждане на изборите в регистъра се публикуват
отчетите за разходите направени по време на кампанията.602
Допълненията и измененията на ЗПП от 2009 година и новоприетият Изборен
кодекс създават подробна и солидна рамка за публично обявяване на параметрите на
финансовото състояние на партиите, както в изборни, така и в неизборни години. Поне
едно от условията изглежда трудно изпълнимо. Член 158 (4) от Изборния кодекс
отрежда „В хода на предизборната кампания партиите, коалициите от партии и
инициативните комитети изпращат ново постъпилата информация (по набирането на
средства) на хартиен и електронен носител на Сметната палата за включване в
регистъра”603. При отсъствието на срокове и сравнително кратката кампания от 30 дни,
идеята за следене на постъпленията в „реално време” изглежда трудно изпълнима.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен обществеността може да получи релевантна финансова
информация от политическите партии?
Оценка: 25
Партиите следват стриктно законовите изисквания за публичност на финансовото
си състояние, тъй като рискуват съдебно производство по заличаване на регистрацията.

получили над едно на сто от действително подадените гласове на последните парламентарни избори.
Член 32 (1): “Наемът на предоставените помещения е в размер на амортизационните отчисления, като
към тях се добавят и експлоатационните разходи, ако има такива.”
601

Член 157 - “Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок до 5 дни от
регистрацията си за участие в съответния вид избор представят пред Сметната палата данни за банковата
сметка по обслужването на предизборната им кампания.”
602
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715515
603
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135715515
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Финансови отчети за 2010 година пред Сметната палата са представили 146 партии604.
Всички участвали в последните президентски избори кандидати са създали свои
файлове с предписаната информация в регистъра, създаден от Сметната палата.605
Определената стойност за индикатора е 25 поради две основни причини:
• на първо място, пренасочването на партийната субсидия от независимите
кандидати получи публичност твърде късно, една година след като се
„преструктурира” съставът на Народното събрание и фактически се установи
парламентарно мнозинство. Министерството на финансите продължава да
отказва достъп до трансферите на бюджетната субсидия, така че тази
информация е видима единствено в годишните одитни отчети на Сметната
палата, които стават публично достъпни в края на третото тримесечие на
следващата календарна година;
• на второ място, това са общите декларирани размери на дарения, които
възлизат на 1,2 млн. лева. Числото изглежда нереалистично скромно, но трябва
да се изчака одитния доклад на Сметната палата, за да се направи опит за
независима оценка на оповестените данни. Съществуват съмнения за
недекларирани разходи.606
ОТГОВОРНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби за финансов контрол и надзор от
упълномощена държавна институция?
Оценка: 75
Всички партии изпращат годишните си финансови отчети в Сметната палата до
31 март на следващата календарна година. До 31 октомври институцията одитира
отчетите на партиите, които получават бюджетна субсидия или наемат
държавно/общинско имущество. За всяка партия се прави отделен одитен доклад.
С приемането на Изборния кодекс Сметната палата е задължена да одитира и
финансовите отчети на предизборните щабове. Самата Сметна палата не разследва
предполагаеми нарушения, а сезира с информацията за тях прокуратурата, от която се
очаква да установи има ли нарушения на законите и какви точно са тези нарушения.
След 2000 година всички лица, заемащи високи държавни длъжности, декларират
ежегодно имущественото си и финансово състояние пред Сметната палата.607 Списъкът
с длъжностите, имащи това задължение, се разраства и към 2011 година съдържа 6 533
лица.608 В него са включени редица позиции от местната власт (кметове и председатели
на общински съвети) и всички ръководни позиции от изпълнителната и законодателна
власт.
За случаите на предполагаеми „измамни” данни се уведомява прокуратурата,
която може да поиска съдействие от Националната агенция по приходите, ако реши да
предприеме действия по разследване на доходите на лицето предмет на проверка.
Предложената стойност е 75, заради споделената отговорност между различни
институции (Сметна палата, Прокуратура и Национална агенция за приходите), което
предполага дълги периоди на съгласуване на действия с много възможности за
протакания и дари изтичане на давностни срокове.
604

Вж. http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/parties/control_2010/index2010-1.html
Вж http://erik.bulnao.government.bg/RegDonors/
606
http://www.dnevnik.bg/izbori2011/2011/11/01/1193694_dareniiata_za_izborite_minaha_1_mln_lv_spored/
607
Закон за публичност на имуществото на лица заемащи висши държавни длъжности
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134920704
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http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/28-03-11-Spisak-ZPILZVDD-HPOReport.xls
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ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен се осъществява контрол на партийното финансиране на
практика?
Оценка: 25
Сметната палата прилага законите и прави годишни одитни доклади на всяка
партия, но въпреки това съществува и нерегулирана или слабо регулирана практика.
Практиката на партиите включва: (1) широко практикуване на „купуване” на гласове,
или в по-мек вариант възмездно участие в изборите, под формата на застъпничеството
на партии и кандидати; (2) фактическа „приватизация” на част от бюджетната партийна
субсидия, извършвана по разпоредба на министъра на финансите, под благовидния
предлог да бъдат уредени техническите детайли на трансфера на субсидията; и (3)
няколко широко обсъждани случая на декларирани от политици доходи, получени по
консултантски договори, публично възприемани като корупционни схеми.
1. Практиката на „купуване” на гласове е оценена в доклада относно
функционирането на изборната администрация. Въпреки че не съществува информация
за броя на регистрираните застъпници на последните местни и президентски избори,
основните партии са успели да регистрират в отделни общини по 1 застъпник за всеки
10 получени гласа. По-малките и местни партии се опитват да достигнат подобен висок
таван, но след като загубят предизборното състезание, отказват да изпълнят
обещанията за платено участие в изборите. Това става повод „излъганите” застъпници
протестират публично и дори сезират прокуратурата.609
2. Схемата на приватизиране на партийна субсидия е представена в показател
прозрачност (законодателна рамка).
3. Няколко случая на високи доходи на политици, с произход консултантски
услуги, са разгледани от съда. Съдът оправда политик по най-шумния консултантски
договор, по силата на който частна компания е консултирана, за участието си в
изграждането на хидроцентрала, финансирана от правителството, известна като найскъпата (на инсталиран киловатчас ) в света хидроенергийна мощност. Ръководителят
на партията-мандатоносител, какъвто се явява за тогавашното правителство този
политик, получава за консултантското си усилие 1,5 млн лв.610 На формални основания
съдът реши, че консултантският договор не попада в дефиницията на конфликт на
интереси. С подобен „успех“ протекоха и няколко други разследвания, в които бяха
замесени един от министрите в правителството, влиятелен депутат от мнозинството и
други.
Посочените причини определят стойност за това измерение 25.
ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
Съществуват ли организационни норми относно вътрешно партийното
демократично управление на основните партии?
Оценка: 75
Съществуващите законови изисквания за вътрешно партийна демокрация са
сравнително малобройни. Законът за политическите партии изисква от партиите да
609

http://bnt.bg/bg/news/view/11828/flameCandle70x80px.swf
Г-н Доган е ключов политик в предходно управлявалата трипартийна коалиция и е философ по
образование. Виж:http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=779811, както и
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=1248266
610
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провеждат национални форуми поне веднъж на 5 години, както и да не пропускат да
организират два поредни национални форума предвидени от устава на партията. В
противен случай прокуратурата може да започне процедура по заличаване на
регистрацията на партията (чл. 40 от ЗПП).
Като цяло всички значими партии имат в своите устави правила за
вътрешнопартийни демократични процедури. Трябва, разбира се, да бъде отбелязано,
че във фрагментирана партийна система каквато е българската, съществуват малки и
дори средни по размер партии, които са свързани с определена бизнес личност, а тя от
своя страна се случва да бъде уличена и дори осъдена за престъпления, например
укриването на данъци.
Няколко партии, главно от старата десница, често организират предварителни
избори при подбора на кандидати, партията СДС дори избира националното си
ръководството с общо гласуване на всички свои членове.
ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
До колко е ефективно вътрешнопартийното демократично управление на
практика?
Оценка: 25
Формално всички значими партии следват предписаните в уставите им
демократични процедури при избора на ръководни кадри или утвърждаване на
документи.
Важно е да се отбележи, че в последното десетилетие партийната политика се
доминира от лидери и популистки послания, и в много по-малка степен от идеологии.
Твърдението е вярно за всички партии, особено за партиите основани след 2000 г. 611
Традиционните леви и десни партии от 90-те са по принцип по-близо до
идеологическите ценности. В партийната система установена след 2001 година
доминират етничните деления, противопоставянето по разделителната линия старинови партии и множество клиентели и мрежи за патронаж.612
АГРЕГИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
В каква степен партиите агрегират и представляват съответните социални
интереси в полето на политиката?
Оценка: 50
Като цяло партиите представляват повече или по-малко отчетливо изразени
групови социални интереси. В многопартийната система има и партии, които нямат
угризения публично да декларират участието си в клиентелни мрежи и тесни
корпоративни интереси.
От създаването си през 1990 година ДПС неотменно е избирала един и същи
политик за свой лидер. В рамките на кампанията преди парламентарните избори през
2009 година той изпрати посланието, че той е този, който разпределя порциите
(финансовите средства) в държавата. 613 Подобно послание мобилизира значителна
подкрепа за партия „Атака” и победилата на изборите партия ГЕРБ.

611

Това е единодушното мнение на всички интервюиране експерти.
Виж първият параграф.
613
“Аз съм инструментът във властта, който разпределя порциите на фирмите в държавата. Искам да сте
много наясно с този въпрос.” е посланието от предизборното събрание в с. Сатовча. Виж
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=162023 като и http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2251531
612
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В много общини местната политика се доминира от бизнес лидери, в отделни
случаи и от криминални групировки, дори мрежи за трафик на хора, разпространение
на наркотични вещества и пране на пари.614
Основателят на политическа партия „Лидер”, получила 3,26% от действителните
гласове, е осъден на първа инстанция за укриване на данъци и пране на пари.615
Присъдата се обжалва.
Усилията на прокуратурата да докаже корупция в действията на няколко
министри от предишното правителство все още не са постигнали осъдителна присъда.
На първа инстанция присъдите по гледаните дела са оправдателни.616
АНТИКОРУПЦИОНЕН АНГАЖИМЕНТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
В каква степен политическите партии отделят необходимото внимание на
публичната отговорност и борбата с корупцията?
Оценка: 25
Обичайно политическите партии огласяват значими послания за противодействие
на корупцията и в полза на почтеността. Действителният ефект от подобни послания е
възприеман като недостатъчен или неубедителен или несъответстващ на заявените
ангажименти.
Добра илюстрация би била посланието срещу купуването на гласове на
последните избори. Посланието бе изречено (изписано) хиляди пъти в предизборни
клипове и кампании за почтеност, в които се включиха множество популярни личности
и самите кандидати. По закон посланието срещу тази банална, но ефективна форма на
политическа корупция, присъства във всеки печатен или аудио или телевизионен клип.
В света на практическата политика на ожесточена конкуренция партиите заплатиха на
стоици хиляди наблюдатели за неположено в общия случай усилие. Законът позволява
на всеки регистриран кандидат да упълномощи по двама свои наблюдатели във всяка
избирателна секция, в която се използва бюлетината на кандидата.
Въпросът разбира се е много по-сложен и има отношение към цялата съдебна
система и функционирането на право прилагащите институции. През последните три
години стойността за България на Индекса за възприятие на корупцията на
Transparency International се понижава. През 2011 дори достига най-ниската си стойност
от 3,3 за последните 10 години. Страната заема 86 позиция в глобалното подреждане,
което е най-ниското за страна член на ЕС.617
Световният корупционен барометър определя като най-корумпирани за България
сектори съдебната система, следвани от политическите партии и парламента.618
ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки:
1. Законът за политическите партии следва да разписва ясна процедура за
трансфер на бюджетната субсидия за политически партии. Министерството на

614

Виж: А. Цонева, Рисковете пред честното и свободно протичане на местните избори 2011 г., в
Изборния процес в България. Основни дефицити и рискове. Риск монитор, София 2011
615
http://www.btv.bg/news/bulgaria/zakonired/story/786399161-Osadiha_Kovachki_na_tri_godini_uslovno.html
616
Дела се водят срещу бивши министри на отбраната, на социалните въпроси, на здравеопазването и др.
617
http://www.transparency.bg/en/researches/corruption-perception-index/index-2010/ . След 2007 година
страна е загубила 10 позиции в световното подреждане, а самия индекс, 0,5 пункта от стойността си.
618
http://www.transparency.bg/media/cms_page_media/16/GCB_2010_BG_FINAL.pdf
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финансите следва да публикува данни относно разпределението на субсидиите за
партиите на всяко тримесечие.
2. Централната избирателна комисия или Министерство на правосъдието следва
да поддържат регистър на електоралните партии, за да не бъде упражняван
„процедурен” шантаж срещу неудобни партии чрез използване на различни съдебни
процедури.
3. Изборният кодекс следва да бъде преразгледан, за да бъдат ефективно
предотвратени административните нарушения, купуването на гласове и
контролираният вот.
4. Регистрираните за участие в избори партии и кандидати следва да приемат
етични правила относно осъществяването на предизборните си кампании.
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МЕДИИ
Рамката за свободните медии в България е зададена от Конституцията от 1991 г619.
Заедно със стандартната защита на свободата на словото, свободата на пресата, и
забраната на цензурата, в ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на
Конституцията е предвидено, че до приемането на законите по отношение на
електронните обществени медии (Българската национална телевизия (БНТ) и
Българското национално радио (БНР) и Българската телеграфна агенция (БТА)),
Народното събрание следва да упражнява пряк контрол и да има регулаторни функции
спрямо тях. Тази разпоредба служи като правно основание за продължителния период
на държавна намеса в работата на обществените електронни медии през 90-те години.
Периодът след приемането на новата конституция до края на 90-те години се
характеризира, от една страна, с бързото разпространение на частната преса и частните
радиа и телевизии, а от друга - със запазването на държавния монопол в сферата на
наземното телевизионно излъчване. Пълната независимост на пресата от страна на
държавата е конституционно призната с решение на българския Конституционен съд
(КС),620 което обаче не обхваща електронните медии, поради суверенното право на
държавата върху радиочестотите и специалните й отговорности да защитава
конституционното право на достъп до информация.
МЕДИИ
Обща оценка: 45,83/100
Индикатор
Капацитет
62,5/100

Управление
33,33/100

Роля
41,66/100

Закон

Практика

Ресурси

75

75

Независимост

50

50

Прозрачност

25

25

Отговорност

50

25

Механизми за почтеност

50

25

Разследване и разкриване
на случаи на корупционни
практики
Информиране на
обществото за
корупцията и последиците
от нея
Информиране на
обществото за проблеми в
управлението

619

25

50

50

ДВ бр. 56/13.07.1991 г.
КС Решение № 7/1996 г., Тълкуване на чл. 39, чл. 40 и чл.41 от Конституцията, ДВ, бр 55/1996 г.. За
пълния списък на решенията на КС, свързани с медиите, включително всички законодателни актове,
свързани с медиите, виж Смилова, Смилов и Ганев, 2010.
620
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Този различен статут е отговорен за значителните различия по отношение на
регулаторните режими на двата вида медии. Така пресата се регулира не от специален
закон, а се прилагат общите разпоредби на Търговския закон621. За електронните медии,
от друга страна, са предвидени много по-строги разпоредби: в момента регулацията им
е зададена от Закона за радиото и телевизията622 от 1998 (изменян почти 30 пъти). Не
съществува специален закон за обществените електронни медии („Закон за публичното
радиоизлъчване“ беше приет през 2009 г.623, но беше изцяло отменен от новото
правителство в началото на 2010 г.624). Законът за радиото и телевизията регулира както
обществените електронни медии, така и частните чрез специален независим медиен
регулаторен орган - Национален съвет за радио и телевизия (НСРТ), преименуван през
2001 г. на Съвет за електронни медии (СЕМ). Броят на членовете на СЕМ е
първоначално девет души, като те са политически назначени - пет се излъчват от
парламентарната квота, а останалите четири - от тази на президента на Републиката. От
2010 г. броят на членовете е намален на пет души. Два отделни режима са въведени за
частните електронни медии: лицензиране (за наземни електронни медии) и регистрация
(за кабелни и сателитни електронни медии). По отношение на процедурата по
лицензиране, CEM е отговорен за издаване на лиценз на програмата (по отношение на
общия профил и съдържанието на програмите), а държавната Комисия за регулиране на
съобщенията издава технически лиценз за използване на радиочестотите.
РЕСУРСИ (ЗАКОН)
До каква степен правната рамка предоставя благоприятна среда за различни
независими медии?
Оценка: 75
Конституцията на Република България от 1991 година задава правната рамка за
свободните медии в България. Тя защитава свободата на словото, свободата на пресата
и забранява цензурата. Правната рамка за работата на електронните медии в България
не поставя твърде много препятствия пред създаването и съществуването им в
страната.
Изключени от кандидатстване за издаване на лицензи са физически и юридически
лица, които: не могат да докажат източника на своя капитал; са в несъстоятелност през
последните 5 години; са включени в списъка на лицата, които не могат да покрият
банковите си кредити; такива, на които е бил отказан лиценз за създаване на частна
охранителна фирма и на последно място - тези, които са включили рекламата в обхвата
на своята търговска дейност625 (това ограничение отпадна в началото на 2010 г.626).
Всички тези ограничения са разумни и по никакъв начин сами по себе си не
предоставят неблагоприятна среда за развитието на разнообразни и независими медии.
Но фактът, че радиочестотният спектър е ограничен ресурс, налага строги ограничения
върху броя на лицензиите, които се издават. По този начин лицето, което иска да
получи лиценз, трябва да участва в конкурс. Отново, това само по себе си не би било
проблем, стига процедурите за издаване на лицензи да са справедливи и
безпристрастни. И все пак, фактът, че и в момента хората, отговорни за провеждането
621

ДВ бр. 48/18.06.1991 г.
ДВ бр. 138/24.11.1998 г.
623
ДВ бр. 37/19.05. 2009 г.
624
ДВ бр. 12/12.02. 2010 г.
625
Чл. 105 (4) от ЗРТ.
626
ДВ бр. 12/ 12.02. 2010
622
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на конкурсите, са политически назначени, поражда сериозни опасения за
разнообразието и независимостта на медиите в страната. Една от положителните черти
на регламента, все пак е, че отрицателно решение на СЕМ (на всеки етап на
конкурсната процедура, включително и дисквалифициране още в първия етап) може да
бъде обжалвано (и често се обжалва) пред Върховния административен съд.627
Що се отнася до влизането в журналистическата професия, не съществуват строги
регулации, нито има някакви изисквания за формално образование или квалификация.
Така достъпът е напълно свободен, което увеличава броя на журналистите и води до
силна конкуренция между тях. Тази конкуренция обаче не повишава качеството на
журналистическия продукт, нито пък засилва плурализма и разнообразието на медиите,
тъй като практиките, свързани с автоцензура и търговия с влияние, са широко
разпространени. Те са засегнати по-подробно по-надолу в текста.
В заключение, правната рамка като цяло осигурява благоприятна среда за
различни независими медии, особено през годините на прехода. Проблемът не е
толкова в самата правна рамка, която в общи линии е задоволителна, а в нейното
прилагане - много от играчите в областта работят извън обхвата й или я отхвърлят с
времето.628 Въпреки това, след присъединяването към ЕС и особено по отношение на
процеса на преминаване към цифрово излъчване, правната рамка става все по-малко
адекватна. За това свидетелстват 29 изменения на водещия нормативен акт в областта:
Законът за радиото и телевизията, предназначен за аналоговата ера и несъвместим с
новата цифрова реалност. Основен недостатък на действащото законодателство,
особено по отношение на печатните медии, е липсата на ефективно приложими
правила, регулиращи собствеността на медиите. Липсата на ясно определени прагове на
концентрация на медиите е по-нататъшен значим пропуск в регулирането на двата вида
медии.629
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
До каква степен има разнообразни и независими медии, които предоставят
различни гледни точки?
Оценка: 75
Медийният пазар в България се характеризира с изобилие на медийни
организации, със свръхконцентрация в столицата и умерено разпространение извън
нея. В момента вестникарският пазар се характеризира с висок брой на ежедневниците
на глава от населението и с ниска циркулация (общо 436 през 2009 г. с обща
циркулация от 355 милиона копия). Около половината от вестниците се публикуват в
столицата, което е 88% от общия тираж на вестниците в страната.
Има два обществени национални телевизионни канала и четири регионални. От
2000 г. насам има също частни наземни национални телевизии. През 2006 г. кабелните
и сателитните телевизионни програми са почти 200, без да броим многобройните
чуждестранни програми. Въпреки големия брой на регистрираните програми обаче,
националният пазар за реклама в радио и телевизия е относително концентриран в
програми с лиценз за излъчване в националния ефир. През последните години данните
за рекламните приходи показват, че националните медии са изправени пред нарастваща
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конкуренция от електронните медии, излъчвани чрез кабел или сателит или на местно
ниво.
По отношение на радиоизлъчването, към декември 2009 г. е имало 311
лицензирани радио програми - три с национално покритие (две обществени и една
частна). Налице е значителна концентрация на радиоизлъчване в големите градове и
свръхконцентрация в столицата София. Има и 18 радио - мрежи, излъчвани в големите
градове.
Въпреки очевидното на пръв поглед множество и разнообразие от медии, една
забележителна черта на българските медии е липсата на истинско разнообразие. От
една страна, е налице нарастваща концентрация на собствеността на медиите в ръцете
на няколко големи играча в областта - участието на някои политически партии и някои
свързани с тях търговски банки в този процес се сочи като основен фактор за
намаляване на медийното разнообразие. От друга страна, самите медии, особено в
последните години, започнаха да произвеждат тавтологично съдържание, идентични
медийни формати и т.н. - по този начин, въпреки че има явно разнообразие на
съдържанието, разликите са само привидни и маргинални - съдържанието е едно и
също.630
Значението на интернет нараства в местния медиен пазар. Повечето печатни
медии предоставят цялото или части от своето съдържание онлайн безплатно, много от
тях предлагат и постоянно обновявани новини. Докато продажбите на националните
вестници намаляват драстично през последните две години, докладите за уеб-трафика
показват, че техните онлайн версии стават изключително популярни сред българските
интернет потребители.
Различните медийни организации като цяло представляват целия политически
спектър, въпреки че има ясна тенденция през последните години определени медийни
групи да отразяват в по-голяма степен работата на правителството, отколкото на
опозицията. Според някои анализатори в медиите това се отнася за изданията на Нова
българска медийна група. Конформизмът на някои от основните частни медии се
обяснява с важността на държавното финансиране (чрез държавно спонсорирани
реклами) за оцеляването на медиите по време на икономическа криза, когато приходите
от реклама са спаднали значително.631
Различните социални интереси и групи в обществото като цяло са представени в
медиите, но все още има какво да се желае. Малцинствата и особено тези от ромски
произход не са адекватно представени: въпреки че имат собствени местни печатни и
електронни медии и тиражи, видимостта и въздействието на програмите е слабо.632 По
отношение на достъпността за по-бедните групи от населението (пенсионери,
безработни, ниско квалифицирани работници) достъпни са само таблоидите, а достъпът
до по-сериозната преса е значително по-ограничен. Достъпът до кабелна и сателитна
телевизия и радио е широко разпространен (достъп до кабелна телевизия имат повече
от 80% от населението), като средната месечна такса е 10 евро или по-малко.
Различните медии работят в различна финансова среда - местните и регионалните
печатни медии като правило получават по-малко адекватни финансови ресурси, докато
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Мненията в целия абзац са на интервюираните наши „вътрешни” експерти.
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на 20 август 2011.
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централните вестници и списания са по-добре обезпечени финансово. По отношение на
предоставянето на финансиране за журналистически разследвания широко застъпена
практика е това да се остави на ентусиазма и инициативата на самите журналисти, без
сериозна подкрепа (финансова, административна, правна и т.н.) от страна на
редакционните екипи. Единственото изключение е когато редакторите възприемат
разследването като оръжие в медийната война с конкурентите - в такива случаи
моралната, финансова, административна, правна и всяка друга подкрепа е щедра.633
В случая с българските медии в последно време връзката между финансова
стабилност и независимост на медиите е по-скоро обърната. С колкото по-малко
финанси разполага една медия, толкова по-вероятно е тя да си позволи да бъде
независима. Случаят с Re:TV беше посочен като пример за комерсиална телевизия,
която макар и финансово недостатъчно обезпечена (тя фалира само година след
началото на дейността си), успя да поддържа много независима редакционна линия.
Тъй като няма изисквания за квалификация или специално образование за влизане
в журналистическата професия, ниските професионални стандарти не трябва да бъдат
изненада за никого. Ниското качество на журналистическата продукция, отчасти
дължаща се на прекалено либералната система за влизане в професията, е отбелязано от
групата журналисти и медийни експерти, интервюирани за Индекс за устойчивост на
медиите за 2011 (MSI 2011).
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен има правни гаранции за предотвратяване на неоправдана
външна намеса в работата на медиите?
Оценка: 50
Конституцията гарантира правото на мнение като основно човешко и гражданско
право, което присъства във всички форми на политическа свобода и е предпоставка за
нейното съществуване. Това право е гарантирано от три члена в Конституцията, които
обхващат т.нар. комуникационни права: свобода на изразяване на мнение (чл. 39),
свободата на пресата и другите средства за масово осведомяване (чл. 40, ал. 1634), както
и правото на информация (чл. 41). Има строго изброени ограничения на свободата на
медиите - в случаите на "накърняване на добрите нрави, призоваване към насилствена
промяна на конституционно установения ред, извършване на престъпления или
подбуждане към насилие" след съдебно решение масмедийни материали могат да бъдат
конфискувани (чл. 40, ал. 2).
Правото на информация е защитено от чл. 41, ал. 1: "Всеки има право да търси,
получава и разпространява информация." Ограничения се допускат когато са
застрашени правата и доброто име на другите, националната сигурност, обществения
ред, народното здраве и морала, както и длъжностни лица и държавните тайни. През
1996 г. Конституционният съд направи задължително тълкуване на тези три члена.635
Отчасти като резултат от това решение, Народното събрание прие през 1998 г. нов
Закон за радиото и телевизията, в който независимостта на електронните медии от
политически и икономически натиск е гарантирано (чл. 8); на тях се предоставя
правото да получават информация от държавните институции (чл. 13); свободата им от
цензура е защитена (чл. 9) и т.н. Създава се специален регулаторен орган - Национален
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Мнението, изразено в този и в следващия абзац, е на база проведено интервю с наш „вътрешен”
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Решение на КС №7/1996, тълкуване на чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Конституцията, ДВ бр. 55/1996.
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съвет за радио и телевизия (НСРТ), който трябва да гарантира съблюдаването на този
закон от електронните медии. По-голямата част от членовете му (пет от девет) се
назначават от парламента. Тази разпоредба бе атакувана пред Конституционния съд636,
тъй като осигурява контрола на Народното събрание върху медиите, въпреки че чл. 20,
ал. 2 декларира, че "в своята дейност, Съветът се ръководи от обществените интереси,
като защитава свободата и плурализма на словото и информацията и независимостта на
радиото и телевизията."
В резултат на силна застъпническа кампания от граждански организации637 в
средата на 2000 г.638 е приет Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Въпреки че не е перфектен, той задава процедурата, която трябва да бъде следвана от
гражданите (и журналистите) за достъп до обществена информация. ЗДОИ не изисква
от страна на гражданите да докажат, че имат законов интерес за получаване на
обществена информация. Достъпът до обществена информация може да бъде
ограничен само когато исканата информация е класифицирана (регулирана от Закона за
защита на класифицираната информация от април 2002 г.639) или в случай на държавна
или друга служебна тайна, както е определено от закона (чл. 7, ал. 1). Два члена в
закона (чл. 18 и чл. 19) се занимават с достъпа на гражданите до официална
информация на средствата за масово осведомяване. Те имат за цел да се гарантира, че
гражданите могат да си съставят собствено мнение, като се избягват опитите за
манипулация и дезинформация от страна на средствата за масово осведомяване. Тези
разпоредби са уникална черта на българското законодателство в тази сфера. Друга
силна страна на закона е, че той постановява ясни административни и наказателни
процедури, които трябва да бъдат предприети срещу административни органи, които не
предоставят достъп до обществена информация.
По отношение на редакционната независимост, измененията на Закона за радиото
и телевизията през 2010 г.640 (чл.11) дадоха допълнителни гаранции за свободата на
словото и независимостта на журналистите от външен и вътрешен натиск641. Въпреки
това, със следващото изменение броят на членовете на СЕМ беше намален на пет
(назначени от президента – двама и от Народното събрание - трима), което дава
възможност за увеличаване на политическото влияние в регулирането на електронните
медии.
Пресата, за разлика от електронните медии, не е законово регламентирана - по
отношение на нейното съдържание или по друг начин. Напротив, въпросът е изцяло
оставен на кодекси за саморегулиране на поведение на журналистите. През 2004 г. бе
подписан Етичният кодекс на българските медии, приложим както към електронните
медии, така и към пресата. Подписалите кодекса декларират, че ще спазват общите
636
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принципи на истинност, прозрачност, недопускане на дискриминация и за личната
неприкосновеност и достойнство. Има раздели, които гарантират независимостта на
медиите от политически и икономически натиск, както и такива, които регулират
отношенията в рамките на и между медиите. За страните, подписали Етичния кодекс на
българските медии,642 съществува авторитетен саморегулиращ се орган - Националния
съвет за журналистическа етика, който е отговорен за прилагането на кодекса. Но не
всички медии са подписали Етичния кодекс - броят на неподписалите расте.643 По този
начин по-голямата част от пресата в страната „се радва“ на пълна свобода от
регулиране. Това обаче не защитава, нито пък гарантира, редакционната им
независимост.
Клеветата и обидата остават престъпления (макар и броят на присъдите да е
относително малък). През април 2011 г. въведените изменения в Наказателния кодекс644
направиха възможно лишаване от свобода от една до четири години плюс глоби,
вместо предишните глоби, за журналисти и писатели, които разпалват омраза,
пропагандират дискриминация (на расова, етническа, религиозна, сексуална, социална,
семейна, инвалидност и друга основа) и подбуждат към насилие. Медийни анализатори,
организациите на гражданското общество и международни организации се
противопоставиха на този ход като опит за налагане на контрол и ограничаване на
свободата на изразяване в медиите и в интернет (чрез определяне на ‚дискриминация‘
твърде широко и чрез налагане на несъразмерни санкции, дори и за "защитаване", а не
само за "подстрекаване" към омраза и насилие въз основа на дискриминация).
Цензурата в страната е конституционно забранена (в чл. 39, ал.2). В Закона за радиото и
телевизията също е включен текст, който обявява такива практики за незаконни.
Журналистите имат право да не разкриват своите източници на информация. Това
е така по силата на конституционни разпоредби (чл. 40 и чл. 41) и чл. 10 от
Европейската конвенция за правата на човека, част от нашето законодателство
(съгласно чл. 5, ал.4 от Конституцията). Конкретни текстове в защита на правото на
журналистите да не разкриват своите източници на информация се съдържат и в Закона
за радиото и телевизията (чл. 15). Според него нито операторите, нито журналистите са
длъжни да разкриват източниците си, освен ако няма съдебно производство на
засегнато лице. В случаите, когато източникът на информация изрично е поискал да не
бъде разкриван като такъв, журналистите са длъжни да уважат молбата му. ЗДОИ също
съдържа текст, който защитава правото на журналистите да не разкриват източниците
си, когато последните са поискали да останат анонимни.
Има различни регулаторни режими за лицензиране на електронните медии. В
момента лицензите за електронните медии се предоставят от два органа - Съвета за
електронни медии, независим медиен регулаторен орган, издаващ лиценз за
съдържанието, а техническите лицензи за използване на радиочестотите се издават от
Комисията за регулиране на съобщенията, телекомуникационен регулатор, част от
държавната администрация. Водеща роля в лицензирането на електронните медии в
момента изпълнява СЕМ: той е отговорен за иницииране на процедурата по
лицензиране и за разглеждане на офертите. Процедурата по назначаване на членовете
на СЕМ, в която парламентарното мнозинство и президентът назначават кандидатите
без консултации с гражданското общество, без ясни критерии и справедливи и открити
правила, е постоянен източник на спорове. Тези практики често компрометират
решенията на този регулаторен орган.
25

http://www.mediaethics-bg.org/index.php?do=17&lang=bg
Влиятелната Нова медийна група България отказа да го подпише (същото се отнася до мнозинството
таблоиди – най-популярните печатни медии в страната).
27
Чл. 162, Изменения в наказателния кодекс, ДВ бр. 33/2011.
26
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Във връзка с регулирането на съдържанието в медиите, Законът за радиото и
телевизията от 1998 г. и Етичният кодекс на българските медии от 2004 г. съдържат
разнообразни правни разпоредби и правила за саморегулиране, целящи да гарантират,
че съдържанието на медиите отговаря на стандартите за отговорност, качество,
обективност и плурализъм. Всички оператори - обществени и частни - имат
задължението да включат в своите програми телевизионно и радио съдържание,
произведено в електронните медии. Изискванията за обществените оператори са пообширни и по-строги: за предоставяне на политическа, икономическа, културна,
научна, образователна и друга обществено значима информация, гарантиране на достъп
до националните и световните културни ценности, популяризиране на научните
постижения, насърчаване на българското и европейското културно наследство,
гарантиране плурализъм на мненията, повишаване на толерантността и взаимното
разбирателство в обществото и др.645 Също така обществените електронни медии са
предмет на по-строги изисквания в областта на рекламата. Освен това националните
обществени оператори са пряко отговорни да информират гражданите за събития от
обществения живот. Дори и търговските електронните медии са длъжни да предоставят
поне частичен достъп до важни обществени събития за широката общественост.646 Има
строги правила, които се прилагат за всички електронните медии, относно
позиционирането на продукти, рекламата в детски предавания, реклама на алкохол и
тютюневи изделия и др. СЕМ следи спазването на тези правила.
Пресата, както вече посочихме, не е правно регламентирана по отношение на
своето съдържание поради строгата конституционна забрана за цензуриране на пресата,
която забранява всякаква регулация на съдържанието й. По този начин регулирането е
оставено изцяло на кодекса за саморегулиране на поведението на журналистите и
Етичния кодекс на българските медии, които бяха обсъдени по-горе.
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен на практика медиите са свободни от неоправдана външна
намеса в работата си?
Оценка: 50
Практиката на медийния регулатор СЕМ е критикувана още от самото му
създаване през 2001 г. за това, че е политически зависим (тази критика се отнася и за
периода 1998- 2001г., когато органът носи името НСРТ)647. Един от основните
прерогативи на този орган - назначаването на генералните директори на обществените
електронни медии (БНТ и БНР), винаги привлича вниманието на обществеността и на
политическите и медийните анализатори.648 За всички е ясно, че този процес е силно
28

Чл. 6, ал.2 и ал.3 от ЗРТ.
Чл. 21(3.1) от ЗРТ.
30
Има две решения на Конституционния съд, които уреждат този въпрос. Едното оспорва политическите
назначения в НСРТ (в ЗРТ от 1996 г.), а другото отхвърля първото решение с мотива, че е неоснователно
(през 1998 г.). През 2010 г. Европейската комисия наблюдаваше дейността на СЕМ. В своето заключение
тя отбеляза, че политическата независимост на СЕМ не е гарантирана, като за основна причина за това
заключение са посочени критериите и правилата за назначение.
(http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=800180)
31
Всяко ново парламентарно мнозинство разпуска стария СЕМ и назначава нов като по този начин се
освобождава от политически неудобните членове и назначава такива, които са политически поприемливи. Това се случи през 2001 г. (когато СДС загуби от БСП) и през 2010 (когато ГЕРБ намали
числеността на членовете на СЕМ от девет на пет). СЕМ назначава генералните директори на
обществените електронни медии (и на няколко пъти техните мандати биват предсрочно прекратявани). В
допълнение Законът за радиото и телевизията не поставя ясни критерии за подбор на кандидатите за
съответните постове. Кандидатите представят своите „концепции” за развитие на медията, а членовете на
29
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политически зависим. Единственото назначение, което се характеризира с
професионализъм, е това през 2010 г., като основен критерий за подбор тогава беше
спечелването на открит конкурс. И все пак, фактът, че преди решението броят на
членовете на СЕМ беше намален от девет на пет души от новото мнозинство в
парламента, предизвиква оправдана загриженост от засилено политическо влияние
върху регулатора. Въпреки че е отдавна установена практика за всички нови
парламентарни мнозинства да обновяват състава на СЕМ чрез въвеждане на нови
разпоредби в Закона за радиото и телевизията, измененията от 2010 г. са особено
тревожни, тъй като намаляването на броя на членовете естествено ги прави поподатливи на политически натиск. По отношение на друг основен прерогатив на СЕМ лицензирането на електронните медии, практиката в тази сфера също е спорна.
Даването на лицензи на електронните медии в страната се определя като цяло от
преценката на регулатора649. Като се има предвид политическото назначаване на
членовете на СЕМ, тази преценка естествено не е политическа безпристрастна.
Историята на лицензиране на електронните медии свидетелства за добре
установената практика на политическа намеса в него. След периода на регулаторен
вакуум, което доведе до разпространението на медии, работещи без лицензи и често в
нарушение на авторското право, Законът за радиото и телевизията от 1998 г. трябваше
да сложи край на тази практика чрез предоставяне на ясни и изпълними правила за
задължително лицензиране на всички радио и телевизионни оператори. Въпреки това,
конкурсите за лицензи бяха ръководени директно от държавна комисия, пряко
отговорна пред кабинета. Като цяло процедурата по лицензиране беше силно
критикувана както от операторите, така и от гражданското общество за това, че не е
прозрачна и е податлива на политическо влияние. Много от важните решения, взети от
регулаторния орган, бяха обжалвани в съда. Измененията на Закона за радиото и
телевизията650 през 2001 г. подобриха процедурата по лицензиране, но въпреки това
самият процес на лицензиране беше блокиран за повече от пет години. Лицензите от
1998 г. на регионалните наземни оператори бяха продължени при неясни условия,
оставяйки ги заложници на променящата се - често политически мотивирана - воля на
органа, отговорен за удължаване на старите лицензи. Последвалата несигурност
увеличи пазарната стойност на вече лицензираните национални телевизии, което
засили господстващото им положение на пазара. Това породи опасения от наличието на
преки интереси, стоящи зад блокирането на процеса на лицензиране. След 2005 г.,
новата управляваща коалиция обеща да "нормализира" лицензирането на електронните
медии. Въпреки това тя използва процеса на дигитализация като мотив за прехвърляне
на отговорностите, свързани с издаването на лицензи, от независимия СЕМ към
Комисията за регулиране на съобщенията - част от държавната администрация.
Последваха редица спорни търгове за издаване на лицензи, което е сред основните
причини за наказателната процедура срещу България, започната от Европейската
комисия в началото на 2011 година. През 2010 г. управляващото мнозинство
СЕМ ги оценяват. В периода от 1998 до 2010 г. решенията за назначения биват вземани на затворени
срещи и с тайно гласуване. Едва през 2010 г. се обявява открит конкурс с публични изслушвания.
Решенията на СЕМ често са обжалвани пред Върховния административен съд (такъв е случаят и с
последното решение на СЕМ за назначаване на генерален директор на БНТ, виж на:
http://bnt.bg/bg/news/view/33774/flameCandle70x80px.swf).
32
Решенията на НСРТ и по-късно на СЕМ са постоянно обжалвани пред Върховния административен
съд – ВАС. Така през 2001 г. новото парламентарно мнозинство назначава нов СЕМ, който от своя
страна отнема лиценза на „Нова телевизия”, считана за близка до предишното правителство. „Нова
телевизия” обжалва решението пред ВАС – две години й отнемат да си върне лиценза обратно, с което
се превърна във втората частна телевизия с национален обхват.
33
ДВ бр. 96/2001.
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възстанови водещата роля на СЕМ в предоставянето на лицензи, но намалявайки броя
на членовете на СЕМ от девет на пет души, се опита да запази контрола над медийния
регулатор.651
Този кратък преглед на практиката на медийния регулатор, свързана с издаването
на лицензи, показва, че политическата намеса и зависимост е една от основните му
характеристики. Изразявайки загриженост, че свободата на медиите в страната
намалява след присъединяването към ЕС, Европейската комисия възложи
мониторингов доклад, за дейността на СЕМ. Предварителните заключения са, че СЕМ
се проваля в задачата си да бъде независим от държавата медиен регулатор.652
Цензурата не е широко разпространена в медиите – това е конституционно забранено –
и обикновено тази разпоредба се съблюдава. Въпреки това съществуват значителни
съмнения относно редакционната независимост на БНТ (и в по-малка степен - на БНР),
което е по-скоро резултат на автоцензурата на генералните директори и членовете на
редакционните колегии на обществените електронни медии в страната. Причината е
очевидна - зависимостта им от политически обвързания СЕМ.
Автоцензурата обаче е основен и задълбочаващ се проблем не само за
обществените електронни медии (засягащи както управителните органи, така и
журналистите там), но и за пресата и търговските електронни медии 653. Причините в
тези случаи обаче често са различни - не толкова политическа, колкото икономическа
зависимост. На пренаселения медиен пазар, характеризиращ се с непрозрачна
собственост и източници на финансиране, в условия на финансова криза, намаляващи
тиражи и силна конкуренция на рекламния пазар, обикновено собствениците са тези,
които оказват натиск върху журналистите да следват благоприятна за инвеститорите
редакционна линия654 в съответните медии. Автоцензурата е отговорът. Тя е и
отговорът на някои медии срещу агресивния стил на част от съвременните български
политици, които обвиняват журналистите, че не са обективни при отразяване дейността
на правителството, когато последните им задават неудобни въпроси или ги
критикуват.655 Фактът, че правителството харчи сериозни суми за реклама в пресата и
електронните медии, може също да бъде източник на натиск върху редакционните
34

За по-изчерпателно описание на процеса за издаване на лицензи в България виж Смилова, Смилов и
Ганев (2010).
35
в.168 часа, 03/08/2011, (http://www.168chasa.bg/Article.asp?ArticleId=800180) , самият доклад все още не
е обществено достояние. Медийни експерти също анализираха този проблем (Божилова 2011:
http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/svetlana-bozhilova/2011-03/blgarskiyat-model-na-medijnaregulaciya/).
36
По данни на индекса за устойчивост на медиите Индекси 2010 и 2011 г. Всички доклади за България
от 2002 г. насам могат да се намерят на: http://www.irex.org/resource/bulgaria-media-sustainability-index-msi
37
Това беше и заключението на медийния експерт проф. Нели Огнянова и на журналиста Алексей
Лазаров, които дискутираха практиките на търговия с влияние и ефекта им върху качеството на медиите
в страната, виж http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/klub-obektiv/2011-04/mediite-mezhdutrgoviyata-s-vliyanie-i-monopolite/.
38
В българския контекст този въпрос не е проучен в достатъчна степен. Има отделни анализи в подкрепа
на тази теза, но те не са достатъчно задълбочени и подкрепени със сериозни проучвания.. Показателна за
забелязаната тук тенденция е реакцията на редакторите на в. „Дневник“ и в. „Капитал“ на провокативния
въпрос на министър-председателя Бойко Борисов. На 30.05.2010 г. в прес - съобщение премиерът попита
редакторите на националните медии, дали те са притискани от правителството. Всички редактори
отрекоха. В. „Дневник“ и в. „Капитал“, собственост на медийната група“ Икономедиа“, публикуваха
статии, в които, след отричането за директен натиск от страна на правителството, все пак подчертаха, че
на медийния пазар съществува натиск, главно поради неуспеха на държавата да го регулира. Този провал
е основна причина за практиките на автоцензура и за по-пряката политическа и икономическа
зависимост на някои медии.
http://www.dnevnik.bg/analizi/2010/05/30/908992_redakcionen_natisk_i_natiskane/ и
http://www.capital.bg/blogove/za_medii/2010/05/31/909318_zavisiat_li_mediite_ot_vlastta/)
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колегии.656 Така, въпреки че сплашването на журналисти не е често срещана и широко
разпространена практика (ако все пак присъства, то се среща по-често в местните
медии), журналистите понякога се страхуват да изразят критиките си спрямо
правителството и срещу някои бизнеси.657
Макар че няма случаи на насилие срещу журналисти през 2009 г. и 2010 г., през
февруари 2011 г. бе поставена бомба пред централата на вестник „Галерия”
(специализиран в публикуване на конфиденциална информация, включително и
такава, засягаща членовете на правителството), която нанесе материални щети в
предполагаем опит за сплашване на неговите редактори и журналисти.
Един от основните проблеми в тази област е снизходителността на съответните органи
(полиция, прокуратура и съдилища) при преследването на престъпления срещу
журналисти. Налице е също и липса на чувствителност сред обществото за заплахите за
гражданските им свободи, каквито са сплашването и престъпленията срещу
журналисти.658
Достъпът до обществена информация е гарантиран от закона, а все повече и
повече обществена информация е на разположение в интернет (парламентът и
кабинетът вече своевременно предоставят богата информация за дейността си). И все
пак някои публични институции бързо се научават как да участват в процедурни
маневри, за да забавят и възпрепятстват опитите на медиите и гражданите да получат
обществена информация. Разликите в приложението на закона от различни институции
са поразителни. Докато достъпът до обществена информация рядко бива открито
отказван (в резултат на силна застъпническа кампания от неправителствени
организации, които спечелиха поредица от съдебни битки за създаване на високи
стандарти на достъп до обществена информация), предоставяният достъп често е до
маловажна информация, а до важната информация такъв не се дава.659 Така на практика
се блокира достъпа до значителна обществена информация. Това, разбира се, пречи на
работата на журналистите, но като цяло няма дискриминация между различните
категории – тези на свободна практика и акредитираните журналисти имат равен
достъп до информация.
Решението да се ограничи свободния достъп до търговския регистър (големи
бизнес асоциации инициираха промяната с аргумента за защита на личните данни), в
сила от 2012 г., също може да има негативен ефект върху независимостта на медиите.660
Ограниченията на публично достъпната информация за фирмите в България ще
направи още по-трудно да се оповестява информация за собствеността на медиите,
което е трудно дори и сега, при все още по-либералния режим.
Един много важен въпрос, свързан с медийната независимост, беше подчертан по
време на публичното обсъждане с експертите от консултативния съвет на екипа. Той
отново се отнася до натиска върху медиите, идващ от политически и бизнес кръгове.
Докато такъв натиск винаги е присъствал по време на целия преход, той добива поголямо значение през последните три години на икономическа криза. Проблемът е, че
когато няма "свежи пари" и когато липсват нови инвестиции в медиите, държавата и
39

Според информация, публикувана във в. „Капитал“ от 02.09.2011 г., в момента държавата е втория найголям рекламодател в печатните медии. В регионалните медии делът на държавно финансираната
реклама е между 30 и 50% от всички приходи:
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/09/02/1149712_slon_v_medien_magazin/ Авторите
на тази статия също така посочват опасностите, които се крият в засилването на позициите на държавата
като рекламодател на медийния пазар.
40
Според индексите за устойчивост на медиите MSI 2010 и MSI 2011.
41
Това са заключенията на вече цитираните доклади за устойчивост на медиите MSI 2010 и MSI 2011 г.
42
Това е заключението на интервюираните специалисти за доклада за устойчивост на медиите MSI 2011.
43
http://mediapool.etaligent.net/show/?storyid=178328
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някои мощни икономически групи (използвайки медиите за търговия с влияние) се
превръщат в основни играчи на медийния пазар. Това се отнася най-вече за държавата,
която чрез европейските структурни фондове и свързаните с тях дейности за
информиране и публичност, е основен източник на „свежи пари“ за медиите. Беше
оповестено, че всяко министерство, което е бенефициент на структурните фондове на
ЕС, разпределя чрез частни PR-агенции между 3 и 4 млн. лв. за такива дейности. Тези
средства се разпределят по усмотрение на съответните министерства и като правило
отиват в медиите, които са благосклонни към правителството при условие, че ще
продължат благоприятното отразяване на дейността на правителството. Тези фондове и
съпътстващите ги практики бяха идентифицирани от експертите като основен източник
на корупционни практики и инструмент за влияние върху медиите.661
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, които осигуряват прозрачност в
дейността на медиите?
Оценка: 25
Два правни акта се занимават с въпроса за прозрачността в дейността на медиите:
Закона за радиото и телевизията и ЗДОИ. Първият изисква от електронните медии
(частни и обществени) да разкриват информация за дейността си в изискваните от
закона случаи (чл. 13, ал. 3). Те трябва да записват всички свои програми и да
съхраняват записите в продължение на три месеца и, ако това бъде поискано от СЕМ,
да предоставят необходимата информация в случай, че дадена жалба е стартирана от
ищец в съдебен процес (чл.14). ЗДОИ съдържа раздел, специално посветен на достъпа
до обществена информация за средствата за масово осведомяване. Такава обществена
информация е ограничена до собствениците на медии и финансовите резултати на
техните медийни дейности, лицата в управителните или контролните органи на
медиите, редакционните съвети, журналистите, както и принципите и вътрешни
механизми, използвани за
гарантиране обективността на публикуваната или
излъчената информация (чл.18 от ЗДОИ). Въпреки това, при осигуряването на достъп
до обществена информация от този вид, принципът на прозрачност трябва да бъде
балансиран срещу този на икономическата свобода, на правото на неприкосновеност на
личния живот, на неразкриване на търговски тайни и на тези източници, които искат да
останат анонимни (чл. 19).
Въпреки че по времето на прехода по-голямата част от вниманието беше насочено
към обществените електронни медии (поради основателни опасения за политическата
им зависимост), основен проблем в този период (и належащ проблем все още) е
собствеността на частните медии. Този проблем е особено актуален по отношение на
пресата. Една от основните характеристики на пазара на пресата в България е липсата
на специални правила за собствеността и на правила, гарантиращи прозрачност на
печатния пазар като цяло. Това отдавна се възприема като основен проблем, но едва
през септември 2009 г. Съюзът на издателите в България поиска от правителството да
предприеме активни стъпки за регулиране на собствеността в печатните медии,
изясняване произхода на инвестицията, предотвратяване на прекомерната медийна
концентрация и т.н. През ноември 2010 г., с изменение на Закона за задължително
депозиране на копия на всички печатни и други произведения662, най-накрая беше
приета разпоредба, изискваща редакторите да публикуват имената на лицата, които
44

Тази информация, подкрепяща наблюденията. беше публикувана наскоро във в. „Капитал“, цитирана
по-горе: http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/09/02/1149712_slon_v_medien_magazin/
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ДВ бр. 87/2010 г.
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притежават вестници и списания. Както показа скандалът от 2011 г. със сделката за
ежедневниците „Труд” и „24 часа” (ВАЦ, дългогодишен собственик на тези
ежедневници, продаде своята медийна компания в България в края на 2010 г., но стана
ясно, че двама от новите собственици са подставени лица, а реалните собственици
започнаха да претендират за собствеността само няколко месеца след сделката), това
решение имаше и своите ограничения. Въпреки скандала, държавната антимонополна
комисия (Комисията за защита на конкуренцията) позволи концентрация на медийния
пазар, произтичаща от тази сделка.
Ситуацията е малко по-различна по отношение на електронните медии - в тази
област съществуват правила за собственост, но има какво още да се желае. По същество
и тук се прилагат общите за страната антимонополни правила. Тъй като българският
Закон за защита на конкуренцията663 не забранява монопола664, концентрацията или
господстващото положение на пазара сами по себе си, а само злоупотребата с
последното, независимата Комисия за защита на конкуренцията е тази, която решава
дали такава злоупотреба е налице. Законът също така не поставя стриктни ограничения,
отвъд които господстващото положение се счита за неприемливо. По този начин изцяло
в прерогативите на държавната Комисия за защита на конкуренцията е да реши това.
Показателно за силната позиция на собствениците на медии по отношение на
правителствата в периода след 2001 г. е това, че не бяха въведени ограничения за
собствеността нито за еднолично притежаваните медии, нито за тези, които са
съвместна собственост, въпреки тенденцията на изграждане на квази-монополи (през
1996 г. ВАЦ купи двата най-големи ежедневника и най-популярния седмичник в
страната) и на медийни империи (Нова българска медийна група в момента притежава
най-големите таблоиди, някои от най-популярните седмичници и национални
телевизии). Съществуващите правила имат за цел само предотвратяването на
монополизирането на пазара, а концентрацията на собственост не се тълкува като
такава заплаха. Няма стриктни ограничения върху пазарните дялове, дяловете на
разпространението и аудиторията, дяловите приходи от реклама на медийния пазар или
на дялове от капитала в медийната компания. Прекалената концентрация и
непрозрачността на медийната собственост е основна заплаха за независимостта и
прозрачността на медиите.
Проблемите с прозрачността и концентрацията на собствеността на медиите,
както и гаранциите за лоялна конкуренция на медийния пазар, са сред най-големите
предизвикателства, които дългоочакваният Закон за аудио-визуални медийни услуги
трябва да реши. Той трябва да замени настоящата разнородна смесица от правила
(„индианско одеяло”, ако използваме любимата метафора на проф. Г. Лозанов) какъвто
е Законът за радиото и телевизията с неговите над 29 изменения. Въпреки че работната
група с мандат от кабинета на ГЕРБ, която трябваше да предложи концепция за този
нов закон, е представила своя доклад на правителството още в края на януари 2011 г.,
този доклад все още не е внесен за обсъждане в Народното събрание.

663

ДВ бр. 102/2008 г.
Монополите са разрешени само когато са установени със закон, съгласно чл. 18, ал 4 от
Конституцията.
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ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен на практика има прозрачност в медиите?
Оценка: 25
Прозрачността в медиите е един от най-големите проблеми в сферата. По
отношение на печатните медии едва през ноември 2010 г. бяха въведени разпоредби,
изискващи оповестяване на техните реални собственици. Въпреки това, дори в този
кратък период след въвеждането им, вече е ясно, че те не гарантират ефективно
прозрачността на собствеността на медиите. Става въпрос за посочения скандал с
участието на собствениците на Медийна група "България Холдинг" (т.е. ежедневниците
"Труд" и "24 часа”), които ги придобиха в края на 2010 г. от предишните им
собственици ВАЦ. Оказа се, че двама от новите собственици са били само марионетки,
зад които са стояли неясни корпоративни интереси.
Друга важна демонстрация на неадекватността на текущите нормативни актове в
тази област е собствеността на „Нова българска медийна група ”, която в продължение
само на няколко години, считано от 2007 г., успя да придобие най-тиражния
ежедневник („Телеграф“), някои влиятелни вестници („Политика”, „Експрес“,
„Монитор”), както и национален телевизионен канал. Физически собственик на групата
е бивш директор на ДП „Български спортен тотализатор”, чийто син е депутат от
партия ДПС. Кредит за покупките е предоставян от Корпоративна търговска банка
(КТБ), което води до спекулации кой в действителност е собственик на медийната
група. По-интересен е фактът, че в относително малката банка КТБ са депозирани ½ от
парите на българските държавни фирми.665 Самата медийна група е критикувана за
това, че винаги отразява в благоприятна светлина правителството – както предишното,
така и настоящото.666 Този и други подобни случаи показват, че сега действащият
регламент за собствеността на медиите не допринася особено за въвеждане на
стандарти на прозрачност в тази област.
Собствеността на частните електронни медии се регулира от Закона за радиото и
телевизията. Там има известни ограничения по отношение на собствеността , но, както
се оказва, някои от тях – тези за притежаване на електронни медии от рекламни
агенции например, са били системно нарушавани от основните играчи в областта без
никакви последствия. През май 2010 г. Красимир Гергов, дългогодишен основен играч
в бизнеса с реклама в България, призна667, че е притежавал акции на БТВ още от
началото на дейността на първата национална частна телевизия в България през 2000 г.,
когато притежаването на телевизионни или радио оператори от рекламни компании е
било изрично забранено от Закона за радиото и телевизията. БТВ в момента държи 62%
от пазара на мултимедийна реклама в страната, което обуславя нейното господстващо
665

Тази информация беше дадена от финансовия министър след запитване от страна на Съюза на
издателите в България.
http://www.dnevnik.bg/pazari/2010/05/16/901692_polovinata_ot_parite_na_durjavnite_firmi_sa_v/.
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След изборите през 2009 г. медийната група смени позицията си за една нощ – от открит критик на
Бойко Борисов и неговата партия ГЕРБ, вестниците притежавани от тази медийна група се превърнаха в
най-големия защитник на премиера и новото правителство. Както конкурентите им от „Икономедиа“ го
определят – „За Бойко Борисов – само добро или нищо”
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/mediina_sergiia/2009/08/07/767454_za_boiko_borisov__samo_dobro_ili_nishto/
Серия от публикации срещу новата медийна империя във вестниците на Икономедиа беше причина
антитръстовата комисия да глоби последните за нечестна конкуренция и накърняването на доброто име
на конкурента. В момента „Икономедиа „обжалва това решение.
667
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положение на медийния пазар. Едно от най-спорните изменения на Закона за радиото и
телевизията през 2010 г. беше именно премахването на това ограничение.
Председателят на Парламентарната комисия по медии Даниела Петрова, която
предложи противоречивото изменение, тогава оправда този ход като премахване на
мъртва буква668 в закона. Критиците на поправката видяха в тази законодателна
инициатива ясен пример за защита на корпоративни интереси, което води до опасна
хоризонтална концентрация и увеличаване на вертикална интеграция в медийния
пазар.669
Нито печатните, нито частните електронни медии предоставят лесно информация
за служителите си, редакционните си политики и отчетни практики. Проследяването на
собствеността на медиите е изключително трудно дори и с помощта на Търговския
регистър, а от 2012 г., когато достъпът до регистъра бъде допълнително ограничен,
получаването на тази жизненоважна информация ще бъде допълнително затруднено.
Една от малкото победи в тази област беше извоювана през 2010 г., когато Съюзът на
издателите успя да получи информация от Министерството на финансите за това къде
държавните компании държат депозитите си. Както се оказа, ½ от парите на
държавните фирми са депозирани в споменатия по-горе инвеститор в Нова Българска
Медийна Група - Корпоративна търговска банка.670 Този факт може да обясни защо е
имало промяна в редакционната линия на изданията на групата след смяната на
правителството.671 Друга добре пазена тайна са истинските цифри за тиражите (на
печатния пазар) и приходи в реално изражение672 от реклама (в случая и на двата вида
медии)673.
Също така има проблеми с прозрачността на обществените електронни медии.
Например, официално не може да се намери доклада на Вътрешната комисия по етика
на БНТ, в който бяха повдигнати обвинения за тежки финансови нарушения на бивши
директори и борда на обществената телевизия през април 2010 г. Докладът предизвика
скандал в средите на медиите и доведе до разследване674. Докладът изтече и беше
публикуван на сайта на бивш служител на БНТ, вместо на официалния сайт на
телевизията.675 Практика на БНТ и БНР е рядко да разкриват информация за своите
дейности и за плановете си за реформи, а още по-малко – да публикуват тази
информация на своите уебсайтове. Въпреки че настоящите ръководни органи на
обществените електронни медии предприемат активни стъпки за увеличаване на
достъпа до информация за съответните медии (включително и на официалните
уебсайтове), е рано да се каже дали тези действия ще се превърнат в една устойчива
практика.
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http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2010/01/28/849234_otpadna_tekstut_anti-gergov_v_zakona_za_radio_i/
Нели Огнянова 2010 г., в. Култура бр. 5 от 10.02.2010 http://www.kultura.bg/bg/article/view/16613
670
http://www.dnevnik.bg/pazari/2010/05/16/901692_polovinata_ot_parite_na_durjavnite_firmi_sa_v/.
671
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/sedmicata/mediina_sergiia/2009/08/07/767454_za_boiko_borisov
_-_samo_dobro_ili_nishto/
672
Често цитираните приходи от реклама се изчисляват на база на официалните рекламни тарифи. Много
често обаче това не са стойностите на действителните договори с рекламните агенции – щедро се
предлагат отстъпки (често обвързани с ограничения да не се рекламира в конкурентни медии, което
поражда опасения за монопол) и те не се отразяват в докладите за приходите от реклама.
673
http://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2011/02/04/1037485_svobodno_padane/
674
http://www.monitor.bg/article?id=268833.
675
http://reporter.blog.bg/novini/2010/05/18/goliamoto-iztochvane-na-bnt.547315
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ОТГОВОРНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват правни разпоредби, които гарантират, че
медиите са отговорни за своята дейност?
Оценка: 50
В момента пресата е напълно нерегулирана от страна на държавата – не
съществува Държавен съвет за печата например, който да съблюдава дейността на
медиите и да гарантира, че те са отговорни пред обществото. Въпросът е оставен
изцяло на Наказателния кодекс, където има разпоредби срещу клеветата и
оклеветяването, както и разпоредби, забраняващи дискриминацията и речта,
подстрекаваща към омраза.
През 2004 г. бе подписан Етичен кодекс на българските медии, а с него беше
създадена и Комисия за етика в пресата. Тя трябва да контролира спазването на
Етичния кодекс от пресата и е създадена в рамките на неправителствената организация
„Съвет за журналистическа етика”.
По отношение на електронните медии СЕМ е регулаторния медиен орган, който
има широки правомощия да упражнява надзор както върху дейността на обществените
електронни медии, така и върху частните електронни медии. Той има правомощия да
назначава директорите и управителните съвети на БНТ и БНР, да контролира дейността
на БНТ и БНР (както и на всички други електронни медии в страната) в съответствие с
изискванията на Закона за радиото и телевизията, включително тези, отнасящи се до
регулиране на съдържанието, разкриване на собственост, организация и т.н. БНТ и БНР
представят годишните доклади за дейността си пред СЕМ. Сметната палата също
упражнява надзор върху финансовата дейност на обществените електронни медии,
както и върху СЕМ.
Съществува право на отговор, регулирано от Закона за радиото и телевизията –
всички електронни медии са длъжни да запазят в продължение на три месеца записи на
всичките си програми и да ги представят на СЕМ при поискване, ако е подадена жалба.
Те трябва да осигуряват всякаква друга необходима информация на СЕМ (за
разкриване на източниците на своята информация, ако информаторът предпочита да
остане анонимен) в случай на съдебни спорове. Електронните медии са длъжни да
коригират погрешната информация своевременно, по ясно забележим и достъпен
начин. Същите разпоредби съществуват и в Етичния кодекс на българските медии, като
по този начин те са приложими и към пресата (с важната уговорка обаче, че далеч не
всички медии в страната са го подписали).
ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен медиите могат да бъдат държани отговорни на практика?
Оценка: 25
От началото на своята дейност през 2001 г. СЕМ непрекъснато е обвиняван не
само в политически зависими решения, но и в невъзможност да упражнява ефективно
мандата си и да осигури надеждни гаранции за отчетност на електронните медии. Това
се потвърждава и от доклада на Сметната палата676, която провери дейността на СЕМ за
2007-2008 г. и заключи, че медийният регулаторен орган не е независим и контролът му
над лицензираните и регистрираните телевизионни и радио оператори не е бил
ефективен. За целия период са проверени само 14 (от общо 560) програми и въпреки че
676

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/11/20/819079_smetnata_palata_sem_ne_e_nezavisim_i_raboti_neefekti
vno/.
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са установени нарушения на лицензите, не са били взети санкции или други
административни мерки.
Неправителствената организация "Съвет за журналистическа етика" (с две
подкомисии - за пресата и за електронните медии) също е критикувана за неефективна
и пасивна дейност в прилагането на саморегулаторния Кодекс за етика в медиите677.
Членове им заседават веднъж или два пъти годишно и много рядко решават да започнат
процедура по своя собствена инициатива. Броят на решенията на двете комисии е
наистина малък (под 20), въпреки многобройните нарушения на Етичния кодекс от
страна на подписалите го.
Обществените електронни медии имат свои етични комисии , които не са
публикували доклади за своята дейност, нито пък – доскоро678– самите БНТ и БНР
бяха публикували подобни доклади. Докладите на БНТ в момента са публикувани на
уебсайта им, а СЕМ ги ревизира. Не е ясно какво се случва, ако СЕМ е критичен към
доклада - тук има пропуск в закона.
Частните електронни медии и пресата не разполагат с ефективни вътрешни
етични комисии. Институцията на медийния омбудсман не е въведена в българските
медии.
Обикновено се дава право на отговор, но в регионалните и местните медии то е
по-слабо изразено. Отговорът често бива публикуван по начин, правещ го слабо
забележим.
Както печатните, така и най-големите електронни медии с национално покритие
имат своите блогове и форуми, които са особено активни в случая с централните
печатни медии. БНТ също използва форуми за комуникация с аудиторията си679.
Доколко ефективно се използват тези канали е трудно да се прецени, тъй като не са
налични количествени данни по този въпрос.
МЕХАНИЗМИ ЗА ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
До каква степен съществуват разпоредби, гарантиращи интегритета на
служителите в медиите?
Оценка: 50
Има разпоредби в Конституцията, в Закона за радиото и телевизията и в
Наказателния кодекс, целящи да гарантират законово интегритета на служителите в
медиите. Правото на свобода на изразяване и свободата на мнение не може да бъде
използвана в ущърб на правата и доброто име на другите (чл. 39, ал. 2 от
Конституцията). Клеветата и клаузите за обида, както и разпоредбите относно защитата
срещу дискриминация и речта, подстрекаваща омраза в Наказателния кодекс, също
служат за тази цел. Законът за радиото и телевизията съдържа разпоредби, очертаващи
принципите, които трябва да се спазват от частните и обществените електронни медии
(чл. 10), като сред тях са и изискванията за медийна почтеност.
В допълнение към правната уредба, през 2004 г. Етичният кодекс на българските
медии предостави ясни правила за саморегулиране, насочени към укрепване
интегритета на медиите в страната. Въпреки това, както вече бе подчертано,
присъединяването към кодекса е доброволно, а броят на подписалите го - ограничен.
На практика не съществуват отделни етични кодекси на отделните медии или ако има те не са видими и ефективни, тъй като не се прилагат (като правило медиите, освен
обществените електронни медии, нямат вътрешни етични комисии).
677

http://www.irex.org/resource/bulgaria-media-sustainability-index-msi.
http://nellyo.wordpress.com/2009/04/25/bnt-4/
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http://bnt.bg/bg/productions/about/76/po_sveta_i_u_nas.
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МЕХАНИЗМИ ЗА ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен интегритета на служителите в медиите е гарантиран на
практика?
Оценка: 25
Има още много какво да се желае за подобряване стандартите за почтеност в
българските медии. В индекса за устойчивост на българските медии за 2010 и 2011 г.
(MSI 2010 и MSI 2011) това е индикаторът събиращ най-малко точки, като тенденцията
е низходяща.680
Липсата на стриктно спазване на стандартите на журналистическа етика и
почтеност в медиите в страната е обща тенденция681, която е най-очевидна в случая с
таблоидите и някои регионални и местни печатни медии. Таблоидите (но не само)
изрично отказват да подпишат Етичния кодекс на българските медии и нямат вътрешни
редакторски етични кодекси, нито пък имат етични комисии. Трябва да се отбележи
обаче, че след скандала с медийния анализатор Васа Ганчева през май 2011 година (тя
беше уличена, че е приемала пари за по-благоприятно отразяване на дадена
телевизионна програма в критичния си коментар в най-популярния таблоид „Уикенд”),
позицията на вестника е, че няма такава практика и като резултат договорът й с
таблоида беше прекратен.682
Лесното влизане в професията не допринася за повишаване на етичните стандарти
там, както и финансовата криза, която не позволява на собствениците да инвестират в
медийната грамотност на своите служители. Ниските стандарти683 засягат не само
журналистите, но също така собствениците и редакторите на местните и регионални
печатни медии, които често стават лесни жертви на корпоративен натиск, идващ от
легитимни и нелегитимни бизнес среди. Често правото на отговор не се прилага в тези
медии, което излага аудитория им на едностранна, необективна и манипулираща
информация.
Търговията с влияние е все по-често срещана практика сред българските
журналисти.684 Според доклада на Държавния департамент на САЩ за 2010 г. относно
правата на човека в България685, търговията с влияние е един от основните проблеми
пред независимостта на медиите в страната. Един от специалистите, интервюиран за
целите на доклада ни, цитира проучване, проведено от него и колегите му, според което
до 50% от българските журналисти приемат плащания "под масата" за своите
публикации и материали. Сред българските журналисти е практика да се приемат
пътувания, разходите за които се покриват от фирми, чиито дейности и продукти
съответните журналисти след това отразяват.686 Сред мнозинството от журналисти и
редактори липсва усещането, че приемането на такива "подаръци" е неприемлива
форма на търговия с влияние.687
680
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http://www.irex.org/resource/bulgaria-media-sustainability-index-msi.

http://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2009/10/09/797531_predatelstvoto_na_mediite/?sp=2#storystart.
682
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=369152.
683
This is stressed by the panelists in MSI reports for 2010 and 2011, at http://www.irex.org/resource/bulgariamedia-sustainability-index-msi.
684
http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/klub-obektiv/2011-04/mediite-mezhdu-trgoviyata-svliyanie-i-monopolite/
685
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154417.htm
686
Журналистът и икономистът Йордан Матеев е един от журналистите, които говорят открито по тази
тема, виж неговата статия „Корупция и журналистика” http://e-vestnik.bg/11214.
687
Алексей Лазаров, заместник - редактор на в. „Капитал“ и член на Комисията за етика в печата,
свидетелства за това: един рекламодател предложил да рекламира във вестниците на“ Икономедиа груп“,
но само при условие да бъде отразяван в положителна светлина. Той бил много изненадан, когато
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Времевият натиск, претоварването в работата и недостатъчните финансови
ресурси на някои медии са сред цитираните причини често да не се разчита на различни
източници на информация.688 Те, заедно с корпоративния натиск, упражняван от
собствениците и техните политически и бизнес приятели, са сред основните причини за
това някои журналисти често да не представят и двете страни по даден проблем. Както
беше подчертано от експертите, които интервюирахме, тази практика се среща по-често
в регионалните и местните медии, макар че присъства и на ниво централни медии.
Тенденцията към таблоидизиране на основните медии отчасти е причина за
разпространяване на такива практики и в така наречените сериозни медии.
РАЗСЛЕДВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА СЛУЧАИ НА КОРУПЦИЯ
До каква степен медиите са активни и успешни в разследването и разкриването
на случаи на корупция?
Оценка: 25
В работата на медиите в страната разследващата журналистика е слабо
застъпена.689 Въпреки че има някои разследващи журналисти и програми, те често се
занимават с маловажни въпроси или не отиват твърде далеч в разследването, особено
когато съществува риск да засегнат интересите на собствениците на медията или на
техните политически и бизнес приятели. Разследващата журналистика в програмите на
обществените електронни медии е пример в това отношение - тя се занимава основно
с маловажни случаи, такива с малък обществен отзвук. Политиците от управляващите
мнозинства (и свързаните с тях бизнес кръгове) рядко са обект на разследване. Това
важи и за някои от частните електронни медии и пресата, които често предпочитат да
отправят своите критики към предишните правителства и осигуряват по този начин
медиен комфорт за тези, които са на власт.690
Когато разследващата журналистика се цели в корупцията по високите етажи, в
конфликтите на интереси и т.н., то това често е в рамките на "медийни войни" между
конкурентни медии. В такива случаи разследващите журналисти получават цялата
необходима им подкрепа - финансова, административна, правна и т.н. от редакционната
колегия. В други случаи обаче работодателите им си затварят очите и оставят
журналистите да се защитават сами дори и в съдебни битки, в които те са обвинени в
клевета. Като цяло на разследващата журналистика се гледа с подозрение сред
гилдията, а разследващите журналисти се считат за "проблемни" и често са изтласквани
в периферията на професията, ползвайки се с много малък престиж и без поддръжка това е мнението на интервюирания специалист по този въпрос.691
Медийната война на "Икономедиа" срещу Нова Българска Медийна Група през
редакторите отказали да приемат офертата му. Друг рекламодател пък се оттеглил, след като един от
собствениците на съответната компания бил отразен в негативна светлина.
http://www.bghelsinki.org/bg/publikacii/obektiv/klub-obektiv/2011-04/mediite-mezhdu-trgoviyata-s-vliyanie-imonopolite/. Скорошен скандал със свалянето от ефир на телевизионно предаване, след като основният
рекламодател в тази медия е бил отразен в негативна светлина е индикация за същата тенденция:
http://www.capital.bg/blogove/za_medii/2011/07/18/1125358_zapiski_po_edin_skandal/.
688
http://www.irex.org/resource/bulgaria-media-sustainability-index-msi.
689
И двамата наши интервюирани изразиха такова мнения. Маргарита Михнева, изтъкнат разследващ
журналист , която е била съдена и уволнявана от работа по множество поводи е много по-крайна. Според
нея „В България няма разследваща журналистика” http://www.econ.bg/news/article174245.html.
690

Преглед на тази негативна тенденция беше публикуван във в. „Капитал“ през октомври 2009 г. под
заглавие „Предателството на медиите”
http://www.capital.bg/biznes/media_i_reklama/2009/10/09/797531_predatelstvoto_na_mediite/?sp=2#storystart.
691
Това е мнението на нашия „вътрешен” медиен експерт и член на СЕМ, интервюиран за изследването.
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2009/2010 г. и разследванията срещу тях от страна на журналисти от в. „Капитал“ е
случай, който може да подкрепи изказаното по-горе твърдение. Тази "война" между
конкуренти може би е една от причините в края на 2010г. държавната КЗК да глоби
„Икономедиа“ за публикации, насочени срещу конкурентната медийна група Нова
Българска Медийна Група и инвеститора й Корпоративна търговска банка. Решението
на КЗК беше критикувано от неправителствените организации, работещи в сферата на
човешките права, за създаване на опасен прецедент – „създаване на нездравословна
среда и заплаха за медиите в страната."692
Две скорошни решения на Европейския съд за правата на човека693 от април 2011
г. са ново важно развитие в тази област. Те са първите случаи, в които България е
осъдена за нарушение на чл.10 (свобода на изразяване) от Европейската конвенция за
правата на човека срещу български журналисти, осъдени в началото на 2000 г. за
клевета. Тези решения на Европейския съд за правата на човека може да имат
положителен ефект върху съдебната практика в делата за клевета срещу журналисти в
страната. Това може да намали натиска върху журналистите, допринасящ за
автоцензурата сред тях - в момента те неохотно разследват случаите на корупция по
високите етажи поради страх от повдигане на обвинения за клевета.694
ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ЗА КОРУПЦИЯТА И НЕЙНОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
До каква степен медиите са активни и успешни при информирането на
обществеността за корупцията и влиянието й в страната?
Оценка: 50
Напоследък корупцията е сред основните теми в медиите (което е така още от
началото на 2000 г.). Едва ли има новинарски бюлетин или програма, където въпросът
не е засегнат, с дълги репортажи за обвинения в корупция, които обаче рядко се
доказват по-късно в съда. Преекспонирането на корупцията в медиите може да има
обратен ефект: първо, това може да породи цинизъм и апатия695 вместо да повиши
информираността на гражданите и да ги стимулира да бъдат бдителни и да не се
692

Това е мнението на влиятелния адвокат по човешките права Александър Кашъмов (Програма Достъп
до информация)
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/01/07/1021653_v_reshenieto_ima_sushtestveni_prop
uski/. Бойко Боев, защитник на човешките права от базираната в Лондон организация „Член 19”, изразява
подобна позиция
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/01/07/1021649_komisiiata_e_podhodila_formalno/.
693
Първото дело е Касабова срещу Република Българияhttp://sim.law.uu.nl/sim/caselaw/Hof.nsf/233813e697620022c1256864005232b7/d4722af60f3c0fdbc125787100
343c72?OpenDocument;
А второто – Божков срещу Република България
http://sim.law.uu.nl/SIM/CaseLaw/hof.nsf/2422ec00f1ace923c1256681002b47f1/61aa3d6784d4da12c12578710
0334495?OpenDocument.
694
Адвокатът на един от българските журналисти, Александър Кашъмов, заявява, че тези случаи могат да
бъдат положителен прецедент и да имат благоприятен ефект за свободата на изразяване и за свободата на
пресата в страната http://www.desant.net/show-news/22157/.
695
За сходно наблюдение виж доклада на Центъра за либерални стратегии „Съдебната власт: независима
и отговорна” http://cls-sofia.org/uploads/files/Projects%20files/1162302147__final_report_bg.pdf.
Един от авторите, Даниел Смилов, мотивира по-нататъшната необходимост от изследване на съдебната
система в България, цинизма и прекомерните разновидности на корупционни практики, които от своя
страна подкопават успешната реформа. Несъответствието между възприеманата и действителната
корупция е добре изследван в доклада на Центъра за изследване на демокрацията от 2007 г.
„Антикорупционни реформи в България: основни резултати и рискове”
http://www.csd.bg/artShow.php?id=8559.
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примиряват с такива обществени практики; второ, тя може да бъде използвана за
политически
цели
от
страна
на
популистки
политически
играчи.
Въпреки преекспонирането на темата в медиите, същевременно има съществен
недостиг на образователни телевизионни и радио програми, които да обясняват на
обществеността как да разпознава и да реагира адекватно на корупционните практики.
ИНФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО ПО ВЪПРОСИТЕ НА
УПРАВЛЕНИЕТО
До каква степен медиите са активни и успешни в информирането на
обществеността за дейностите на правителството и на другите участници в
управлението?
Оценка: 50
Отразяването на политиката и управлението са друга основна част от работата на
медиите в страната. Политиката присъства в сутрешните блокове на основните
национални телевизии и това често отблъсква части от обществото, апатични към
проблемите на политиката. Въпреки постоянното присъствие на политически теми в
медиите, това не допринася за подобряване на качеството на тяхното отразяване.696
Телевизионните програми и статии в пресата често се превръщат в безкритични канали,
в които политици просто отправят своите послания към обществеността в условия на
медиен комфорт.697
Налице е и тенденция за недостатъчно качествено отразяване на дейността на
парламента, кабинета, както и на други високопоставени държавни институции.
Отчасти това се дължи на таблоидизацията и тенденция към превръщането на медиите
в "инфотейнмънт" - смесица между забавление и източник на информация.698 Понякога
например за обществеността е трудно да разбере кога даден проектозакон само се
обсъжда от Министерски съвет или от съответната парламентарна комисия, дали е
гласуван на първо четене в парламента или е бил окончателно приет. При поднасянето
на информацията често се използват неясни термини, които не внасят достатъчно
яснота за важните детайли, а фокусът е насочен върху това, което шокира и това, което
лесно привлича вниманието на зрителя.
Така наречената „ресорна журналистика”, където журналистите се специализират
в отразяването на само една държавна институция или на една област на политиката,
може да се окаже лек за тази негативна тенденция: качественото отразяване на
събитията като че изисква именно специални знания и опит. Въпреки това, при
придобиване на тези специални познания, журналистите у нас често установяват силни
лични контакти с обектите на техните репортажи и понякога губят безпристрастността
си. Това е един от начините за превръщането на медиите в говорители на съответните
политици, държавни служители и институции.699

696

Медийният експерт Орлин Спасов описва новите отношения между медии и политика в последните
две години като „състояние на постоянна политическа кампания” с негативни ефекти върху качеството и
политическата независимост на медиите. Виж „Медии и политика: падението на четвъртата власт?” в
Медия и политика, Фондация Медийна демокрация 2011 г. http://www.fmd.bg/wpcontent/uploads/2011/01/mediite-i-politikata.pdf.
697
Пак там.
698
Пак там.
699
Тази опасност беше посочена от „вътрешния” експерт, интервюиран за този доклад.
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ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършените изследвания и анализи могат да бъдат формулирани
следните препоръки:
1. Необходимо е да се преустанови практиката за преждевременно прекратяване
на мандата на СЕМ от всяко ново правителство.
2. При избирането на членовете на СЕМ следва да се въведе отделна квота за
гражданското общество, а политическите назначения следва да бъдат широко
обсъждани и съгласувани.
3. Финансовата независимост на медиите от държавата трябва да бъде
гарантирана от държавно независим фонд за радио и телевизия.
4. Необходимо е да се подобри качеството на журналистическото образование,
както и да се въведат програми за медийна грамотност в общия курс на средното
образование. Следва да се правят повече образователни програми по темата с
корупцията.
5. Престъпленията срещу журналистите трябва да са ефективно разследвани и
наказвани.
6. Органите за саморегулация в сектора могат да разработят система за оценяване
на качеството на медиите, която да използват за етикиране на медийните продукти и да
осведомят обществеността кои медии произвеждат надеждни, добре проучени и
документирани продукти.
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ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
България е страна с активно участие на гражданския сектор в антикорупционните
дейности: има редица влиятелни организации, работещи в тази област. Независимо от
това все още има някои нерешени проблеми в сектора, които включват ограничено
финансиране (особено частно), риск от превземане на неправителствения сектор от
държавни служители и политици чрез използване на административни ресурси, като
цяло ниво ниско на прозрачност на финансирането, съмнения за конфликт на интереси,
нисък административен капацитет. Организациите на гражданското общество, или поне
някои от тях, все още са в състояние да функционират като коректив на
правителството, като източник на нови идеи и инициативи, но все пак възникват все
повече и повече въпроси, касаещи отговорността и отчетността на неправителствените
организации за политиките, които те спонсорират.
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
Обща оценка: 52,08/100
Индикатор
Капацитет
56,25/100

Управление
50/100

Роля
50/100

Закон

Практика

Ресурси

75

25

Независимост

75

50

Прозрачност

NA

50

Отговорност

NA

50

Механизми за почтеност

NA

50

Отчетност и отговорност
на управлението

50

Реформа на политиката

50

РЕСУРСИ (ЗАКОН)
До каква степен правната
гражданското общество?
Оценка:75

рамка

осигурява

благоприятна

среда

за

Правото на сдружаване е гарантирано от Конституцията (чл. 44 от Конституцията
от 1991 година). Асоциациите могат да преследват различни цели, но не могат да
извършват политическа дейност или да си поставят политически цели. Конституцията
също така забранява на всяка организация дейност, насочена срещу суверенитета,
териториалната цялост и единството на нацията; подбуждане към расова, национална,
етническа или религиозна омраза; застрашаване правата и свободите на гражданите,
както и организации с тайни или военизирани структури или такива, които преследват
целите си чрез принуда (чл. 12, ал. 2). Тези ограничения са добре дефинирани в
съответните правни текстове и не оставят твърде голяма свобода за интерпретация. На
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1 януари 2001 година влиза в сила специален закон за юридическите лица с
нестопанска цел700, който прави разлика между организациите, работещи в обществена
и в частна полза. Той описва детайлно правата и задълженията на първите, а оставя
вторите до голяма степен нерегулирани. Като цяло неправителствените организации в
обществена полза трябва да следват стриктни правила за прозрачност и обществена
отговорност: техните финанси трябва да бъдат докладвани и могат да бъдат одитирани
(когато техния оборот надхвърля 1 млн. лв. годишно), те представят на обществеността
годишни доклади за дейността си и т.н. И двата вида организации трябва да се
регистрират в Окръжния съд, но само тези, работещи в обществена полза, трябва да се
регистрират и в специален Централен регистър на неправителствените организации,
който се управлява от Министерство на правосъдието.701 Дейността на този регистър е
обект на сериозни критики – той често е бавен и неефективен и не извършва
наблюдение на неправителствените организации.702 След регистрацията организациите
подават своите годишни финансови отчети, които са публични и по принцип са
достъпни на уеб-сайта на регистъра (но често се публикуват със значително
закъснение там). Регистрираните организации по принцип могат да получават дарения
(с данъчни облекчения), да използват кредити и да се ползват от други преференции,
както и да кандидатстват за пряко държавно или общинско финансиране – когато
такова е предвидено в националното законодателство (чл. 4 от закона).
Преобладаващото мнозинство от всички неправителствени организации в
страната работят в обществена полза (между 92% и 94% в периода 2006-2008 г.)703.
Процедурите за регистрация са относително опростени и лесни за следване
(обикновено не е необходима специална консултация с юрист, за да се подготвят
документите и да се изпратят до окръжните съдилища). Съдиите са добре подготвени и
отзивчиви. Обжалването на решението на съда трябва да бъде подадено в рамките на
седем дни от уведомлението и се разглежда от Окръжния апелативен съд, чието
решение може да се обжалва пред Върховния апелативен съд. Неговото решение е
окончателно, което обаче не означава, че не може да бъде стартирана нова процедура
по регистрация на съответната организация. Разходите, свързани с регистрацията, са
относително малки – между 150 и 200 лв. (около 100 евро), необходимите документи са
малко на брой и не са трудни за подготвяне, самата процедура е бърза. Законът също
така позволява съществуването на нерегистрирани, неформални граждански
организации.704
Неправителствените организации в България са свободни да организират
застъпнически кампании и да критикуват правителството при условие, че тези дейности
не са част от политическа кампания, целяща спечелване на избори. В данъчните закони
има някои разпоредби, които облагодетелстват неправителствените организации,

700

ДВ. Бр. 81/6.10. 2000 г.
„Закон за юридическите лица с нестопанска цел: въпроси и отговори“ Български център за
нестопанско право (БЦНП), 2011 г.: http://www.bcnl.org/bg/articles/988-закон-за-юридическите-лица-снестопанска-цел-въпроси-и-отговори-2011.html.
702 „
Наблюдение и оценка на дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска
цел”, БЦНП 2010 г., http://www.bcnl.org/bg/articles/933-оценка-на-дейността-на-централния-регистър-наюлнц-софия-2010.html
703
Според информацията на Националния статистически институт (НСИ) и Министерството на
правосъдието, цитирани в доклада “Развитие на гражданското общество в България – тенденции и
рискове”, Център за изследване на демокрацията (ЦИД) 2010 г.,
http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=15422.
704
Преглед на законодателството за юридически лица с нестопанска цел. Основни критерии, БЦНП 2009
г. http://www.bcnl.org/bg/articles/951-преглед-на-законодателството-за-юлнц-софия-2009.html.
701
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работещи в обществена полза.705 Всички данъкоплатци могат да приспаднат от своите
облагаеми доходи дарения, които са направили на регистрирани неправителствени
организации, работещи в обществена полза (за отделни граждани до 5%, а за бизнеса –
до 10% от данъчната основа). Неправителствени организации, регистрирани в
Централния регистър, са освободени от общински данък върху наследство и дарения;
всички неправителствени организации не плащат ДДС за тези кампании и дейности,
които са пряко свързани с прокламираните цели на организацията; приходите от
нестопански дейности са изцяло освободени от данъци. Въпреки съществуването на
такива разпоредби те не са достатъчни да гарантират благоприятна финансова среда за
дейностите на неправителствения сектор в България.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
До каква степен неправителствените организации имат адекватни финансови и
човешки ресурси, за да функционират ефективно?
Оценка: 25
Основната тенденция в следприсъединителния период на оттегляне на чужди
донори, съчетана с ефектите на икономическата криза и проблемите с усвояването на
европейските фондове, има обратен ефект върху финансовата жизнеспособност на
неправителствените организации в България. Това е видно и от резултатите за
финансова жизнеспособност на сектора, дадени от индексите за стабилност на
неправителствените организации от 2008 и 2009 г. – 4,1 и 4,4 (вторият резултат е найниския от 2001 г. насам)706. 2009 г. е описана по-скоро като година на оцеляване,
отколкото като година на развитие за неправителствения сектор в страната.707
По-нататъшното оттегляне на чуждестранни донори също е важен фактор, имайки
предвид, че през 2008 г. 40% от средствата на неправителствените организации са
идвали от чуждестранни донори (което само по себе си е значителен дял, сравнено с
нивата от предприсъединителния период – 75% от финансирането на
неправителствения сектор тогава идваше от външни донори).708
Финансовата криза от своя страна доведе до внезапен спад в даренията за
неправителствените организации (които възлизаха на 15% от приходите през 2008 г.709)
– спад между 30% и 50% според данни на обществени фондации.710 Друг фактор, който
допринася за затруднената ситуация са проблемите, свързани с европейските фондове в
България. Програмата на ЕС за развитие на гражданското общество беше прекратена в
края на 2008 г., като това остави редица неправителствени организации без
финансиране за 2009 г. В същото време Оперативна програма „Административен
капацитет“ не обяви нито един конкурс за грантове за неправителствените организации
през 2009 г., в сравнение с повече от 28 млн. долара за предходната година.711 В
допълнение, тези неправителствени организации, които успяха да получат европейско
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финансиране, се сблъскват със сериозни проблеми с ликвидността, тъй като тези
програми изискват от тях първо да покрият разходите със собствени средства и едва
след това те да бъдат възстановени.712 Проблемите с административния капацитет при
управлението на фондовете на ЕС в България, както и честите проблеми със закъснели
плащания, оставиха много местни неправителствени организации в тежко финансово
положение (особено тези, чието цялостно финансиране беше от ЕС).713
Ситуацията с държавното финансиране за неправителствения сектор също е
сложна. Докато през 2008 г. до известна степен се забелязваше увеличение на
държавното финансиране, тази подкрепа бе все още минимална и често беше свързана
със сериозни проблеми. Един от идентифицираните проблеми е конфликтът на
интереси – изчислено е, че в края на 2008 г. ¾ от депутатите и министрите в
правителството и повече от 90% от общинските кметове членуват в управителните
съвети на неправителствени организации714. Напливът от европейските фондове за
сектора също допринесе за фактическото превземане на гражданския сектор от
икономически и политически сили, понякога със съмнителна репутация. В допълнение,
основната част от държавното финансиране е под формата на директни субсидии към
традиционно подкрепяните от държавата организации и само малка част се дава на
конкурентна база като грантове. За 2010 г. конкурентното финансиране е по-малко от
1,5% от държавната помощ за неправителствения сектор, в сравнение с 17% през 2005
г., когато конкурентното предоставяне на грантове беше въведено.715 Директната
субсидия се разпределя по непрозрачен начин, без да се наблюдава харченето и да се
оценява ефективността. Дори и конкурсните грантове се разпределят без ясни критерии
или стриктни изисквания за квалификацията на членовете на съответната комисия и
реално не се извършва мониторинг на постигнатите резултати от финансираната
неправителствена организация 716.
Експертите на неправителствения сектор, членове на екипа, отбелязаха, че има
значителна разлика между центъра и периферията по отношение на капацитета (и като
следствие от това – и в ролята им в сектора). Също така бе изразено мнението, че
колкото повече се отдалечават от центъра, толкова повече ресурсите (финансови и
човешки) на неправителствените организации намаляват, понижава се прозрачността, а
също така намалява и влиянието им във взимането на обществено значими решения.
Важно е, също така, да се отбележи и негативното влияние на европейските структурни
фондове на местно ниво. Почти няма община в страната, която да не се оплаква, че тези
европейски програми са ликвидирали неправителствените организации на местно ниво.
Не съществуват механизми за разпределяне на средства за неправителствените
организации на местно ниво, а европейските програми като цяло достигат до местно
ниво717 (ако все пак го достигнат, ефектът е едва забележим). Единствената подкрепа,
която местните власти оказват на неправителствените организации, е предоставяне на
помещения за офиси.
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Диверсификацията на финансирането е недоразвита: проектно-ориентираните
организации не си поставят за цел да привличат корпоративни и частни дарения, докато
организациите, разчитащи на дарения, като цяло не кандидатстват за грантове.718
По отношение на човешките ресурси ситуацията в сектора също е сложна.
Резултатът 30,6 от 100,719 е относително нисък, което означава, че намирането на
служители е проблематично за неправителствените организации. Голям брой от тях
работят с доброволци, като те са значително повече от постоянните служители.
Въпреки че това е положителна тенденция, използването на доброволци в работата на
неправителствените организации в България е недостатъчно развито. Едва сега
доброволчеството започва да възниква като практика и в момента няма правна рамка за
него.720
Заетостта в сектора е непостоянна и е с променлива натовареност (поради
проблематичното финансиране на сектора): голяма част от персонала работи на
временни договори и за различни организации, тъй като повечето неправителствените
организации в страната са проектно-базирани. През 2006 г. 37% от неправителствените
организации нямат постоянно наети служители, а в 40% от случаите, където е имало
такива, организациите са поддържали между 1 и 4 служители.721
През 2008 г. около 36% от приходите в сектора са дошли от търговски дейности,
генериращи печалба. Няма преференциални данъци и други насърчителни политики за
организациите на гражданското общество (по-специално по отношение на дейности,
които не са свързани пряко с основните дейности или сферата на дейност на
организациите – за последните все пак има ограничени преференциални политики).
Имайки предвид дълбоката икономическа криза, приходите от тези дейности не биха
могли да компенсират недостига от други източници на финансиране. Драстичен
растеж на икономическата активност в сектора е отчетен между 2000 и 2008 г.: между
9% и 36% от приходите в сектора са в следствие на растежа, който нараства 12 пъти в
абсолютно изражение. През 2008 г. за първи път приходите от икономическа дейност са
повече от получените грантове. Тъй като не е посочена информация за годините, в
които финансовата криза се разрази – 2009 и 2010 г., е трудно да се прецени дали тази
тенденция се е запазила.
Мнозинството от гражданските организации, които са експертно базирани,
разполагат с добре обучен екип с опит в проектната дейност, което позволява на част от
служителите да „мигрират” от неправителствения сектор към консултантския бизнес,
частния сектор и политическите партии. През 90-те години, особено в
неправителствения сектор, работят добре образовани и компетентни хора с висока
квалификация.722 Концентрацията на добре обучени и високо квалифицирани
служители в някои от неправителствените организации е дори по-висока от тази в
публичната администрация в сходни сектори. Там устойчивостта на човешките ресурси
е висока.723
Тези наблюдения се отнасят само до шепа добре изградени централни
неправителствени организации и мозъчни тръстове. Като цяло заетостта в сектора е поскоро непостоянна и някои от местните и по-слаби организации не успяват да задържат
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добре обучените и опитни служители. В заключение трябва да се подчертае, че
повечето проблеми, свързани с правната среда на дейността на гражданските
организации в страната, се дължи на слабото приложение на законите и главно поради
ниското ниво на административен капацитет в някои институции.724 Правната практика
на административните съдилища, регистриращи граждански организации, не е
унифицирана и често е противоречива (някои съдилища искат документи, доказващи,
че членовете на управителния съвет не са осъждани, въпреки че такъв сертификат не се
изисква по закон).725 По отношение на ниския административен капацитет като пречка
пред гражданските организации, лошото управление на европейските структурни
фондове е показателен пример: в някои случаи процедурите се сменят няколко пъти по
време на изпълнението на програмата. Програмни администратори са изисквали
документи, които не са изискуеми от дадената програма, което е водело до закъснения,
объркване и до финансови проблеми за организациите.726 Друга пречка включва
Централния регистър за граждански организации в обществена полза към
Министерството на правосъдието: дейността му често е критикувана поради
неефективност, лошо управление и липса на прозрачност, което подкопава
обществената му роля.
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
До каква степен има правни гаранции за предотвратяване на неоправдана
външна намеса в дейностите на организациите на гражданското общество?
Оценка: 75
Гражданите в България могат да формират и да се обединяват в групи независимо
от политическата идеология, вероизповедание или цели, които преследват. Те могат да
регистрират асоциации и фондации по Закона за юридически лица с нестопанска цел;
съгласно Закона за изповеданията те могат да регистрират църкви, религиозни
организации и общности; съгласно Закона за политическите партии те могат да
формират политически партии и коалиции. След предварително одобрение от
съответната църква е възможно също така да се регистрира гражданска организация,
целяща да популяризира съответната религия. Все пак последната не може да развива
дейности, равностойни по обхват на извършваните от основните религии в страната.
Гражданите също така могат да изберат да формират неформални, напълно
нерегистрирани, организации.
Допустимата държавна намеса в целите и дейността на гражданските организации
е разумна и ясно разписана в Конституцията. Не съществуват разпоредби, уреждащи
държавното участие в управителните съвети на гражданските организации или
задължително държавно участие в срещите на гражданските организации. За да се
избегне конфликт на интереси, държавните служители са задължени да декларират
своето членство в управителен съвет на гражданска организация, която участва в търг,
за който отговаря съответният държавен служител. В Закона за конфликт на интереси,
който влезе в сила през 2009 г.727, има строги ограничения за членството в управителни
съвети на граждански организации от страна на високопоставени държавни служители.
Все още създаването на т.нар. политически притежавани неправителствени
организации е възможно, тъй като разпоредбите в закона не обхващат всички държавни
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служители, а само високопоставените, и не засягат членовете на общинските съвети
(след изменението в закона от началото на 2009 година).
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен гражданското общество съществува и функционира без
неоправдана външна намеса?
Оценка: 50
Независимостта на гражданските организации не е пряко заплашена.
Зависимостта им е индиректна и тя идва главно от разчитането на държавно
финансиране. В годините след членството в ЕС гражданският сектор се оказа „в плен”
на лица, свързани с правителството и местните власти, и дори с някои „сиви”
бизнеси.728
Българският неправителствен сектор възникна и се разви благодарение на дарения
и в този смисъл той е обект на външни влияния по отношение на приоритетите на
съответния донор. Това обаче не означава, че дейностите в сектора са зависими или че
има силен външен натиск. Подобна зависимост и натиск съществуват в някои
подсектори – сферата на социалните услуги е добър пример за това. Зависимостта там
идва от държавната администрация – чрез финансирането на тези дейности.
Същевременно обаче подсектора на организациите, наблюдаващи спазването на
законите, този на мозъчните тръстове и най-вече добре изградените организации в тези
сектори, са независими и поддържат своята необвързаност с държавната
администрация и политическите партии. Това е възможно главно поради факта, че те
разчитат на чужди донори. Оттук слагането под общ знаменател на всички видове
граждански организации по отношение на независимостта им би било неоправдано.
Рисковете, свързани с намеса в работата на гражданските организации от страна
на държавни и други участници в процеса, като цяло не са директни – не са
констатирани устни или друг тип заплахи. Степента, в която може да се говори за
подобни рискове, е свързана с държавното финансиране (или европейско, което отново
е управлявано от държавно-спонсорирани агенции). То се осъществява от организации,
близки до правителството, които в повечето случаи са създадени с единствената цел да
източват (европейски и други) фондове.729 Държавните помощи се разпределят по
непрозрачен и напълно спорен начин, без да има механизъм за оценка или мониторинг,
без ясни процедурни правила и критерии.730 Тези практики дават възможност за
използване на държавните процедури за даване на субсидии за оказване на влияние в
сектора и също така се превръщат в източник на корупция. Другият риск идва от това,
което се описва като „процес на завземане на неправителствените организации ” от
действащи държавни служители и местни политици. Те използват свързани с
държавата ресурси, за да основават, финансират и управляват своите собствени
организации.731
Откакто високопоставените държавни служители нямат право да притежават
фирми или да членуват в управителните съвети на корпорации, изглежда те са
намерили законен източник на доходи в създаването на неправителствени организации.
Данните, цитирани в доклада на ЦИД от 2010 г. показват, че в края на 2008 г. ¾ от
всички народни представители и министри в периода 2005-2009 г., както и
председатели на държавни агенции и 90% от всички кметове, са членове на
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управителни съвети на граждански организации. Политически притежаваните
неправителствените организации в България се изчисляват на между 9% и 13% от
всички граждански организации. С влизането в сила на Закона за конфликт на интереси
от 2009 г. се очакваше, че тези практики ще бъдат обуздани, но режимът беше отслабен
още в началото на 2009 г. с промените в закона, които изключиха от обхвата на
приложение представителите на малките общини и местни държавни служители с
нисък ранг.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен има прозрачност в сектора на гражданските организации?
Оценка: 50
75,9% от гражданските организации заявяват, че дават обществено достъпна
информация за своята организация и дейности, включително и финансови доклади.732
Към момента само 14,1% от тях публикуват тази информация на своите сайтове, докато
повече от половината изтъкват, че тази информация е достъпна при поискване т.е. може
да бъде намерена в техния офис.733 Значителна част от гражданските организации
нямат работещи сайтове и само някои от тези с работещи такива качват информация за
своята дейност и финансовите си доклади. Поради това не може да се говори за голяма
прозрачност в сектора.
Публичният регистър към Министерство на правосъдието предоставя онлайн тази
информация за организациите, които са изпратили своите доклади. Тя обаче е непълна
(често промените в управителните тела не се съобщават, основните дейности на
организациите, годишните финансови отчети и периодите на дейност на гражданските
организации не се обявяват или са неточни) и не се обновява редовно. Публичният
регистър е обект на критики за своята мудност и неефективност.734 Според някои
критици735 това прави безсмислено, от гледна точка на неефективната работа на
публичния регистър, официалното разграничение между нестопански организации в
обществена и в частна полза. Някои критици отиват по-далеч като твърдят, че
съществуването и на публичния регистър е безсмислено, както поради своята
неефективност, така и заради малкото привилегии, които организациите в обществена
полза получават при условие, че се регистрират в него.736 Ясно е, че проблемите с
функционирането на публичния регистър намаляват прозрачността на гражданските
организации.
Гражданските организации трябва да полагат повече усилия за водене на
отчетност и да позволяват по-голям обществен контрол над своите дейности. Това би се
отразило добре на имиджа на сектора, имайки предвид, че слабата видимост на
дейностите на гражданските организации и непрозрачността на източниците им на
финансиране са сред основните причини за слабата видимост на сектора, според
изследване от 2005 г.737 Според резултатите от това изследване гражданските
организации не реализират гражданския интерес и тяхната легитимност е спорна.
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Налице е значителна пропаст между заявената мисия на гражданските организации и
мандата на гражданите.
По-скорошни изследвания също потвърждават тази тенденция. В обширно
изследване, проведено от Институт „Отворено общество“ – София през 2009 г., само
22% от гражданите заявяват, че имат доверие в сектора. Според изследване, проведено
за индекса на гражданското общество на CIVICUS през пролетта на 2009 г., повече от
51% от анкетираните не са знаели неправителствена организация или не са могли да
посочат такава, на която вярват, докато други 10% не са имали доверие на нито една.
Анализът на индекса за стабилност на неправителствените организации идентифицира
като причини за относително ниската популярност на сектора ниското ниво на доверие,
„липсата на положително медийно отразяване на дейността на неправителствените
организации и недостатъчните опити на самите организации за подобряване на
връзките с обществеността, както и някои негативни събития като схеми за извличане
на печалба, маскирани като благотворителни дейности”.
Поради това гражданските организации са „непознатото лице в обществената
сфера”738: огромното несъответствие между самооценката на сектора (75,9% от
гражданските организации вярват, че техните дейности са прозрачни) и слабата
обществена видимост и доверие в него би трябвало да накарат представителите на
сектора да работят за подобряване на прозрачността и видимостта, като увеличат
разбирането сред обществеността за своята мисия и дейности.
ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен гражданските организации са отговорни пред своите
поддръжници?
Оценка: 50
Гражданските организации считат за демократични и прозрачни вътрешните си
методи за мениджмънт и управление (93,5%). Над 90% от изследваните организации за
индекса на Civicus се управляват от борд на настоятелите, управителен съвет или
надзорен съвет. По отношение на процеса за вземане на решения, 33,1% от
отговорилите твърдят, че тяхната организация се управлява от избран мениджър, други
25,8% се управляват от избран попечителски съвет и 20% - от избран директор.
Въпреки това, в случая с България, наличието на такава структура не е гаранция за
стратегическата устойчивост на организацията и за функционирането на вътрешна
система за управление. Сред гражданските структури доминира схващането, че
процесът и принципите на вземане на решения са демократични. Оценката от 71,7 от
100, която индексът за гражданските организации дава на практиките на демократично
взимане на решения, се разминава с външната оценка (тази на широката общественост)
за възприятие на демократичната отговорност на сектора.
Като цяло може да бъде идентифицирана положителна тенденция в организациите
на гражданското общество по отношение развитието на правила и стандарти за работа,
както и на стандарти за управление. Така гражданските организации считат средата, в
която работят, за демократична като изключим отделни случаи на насилие и
нетолерантност. Гражданските организации в България се възприемат за демократично
отговорни към своите избиратели739. Съмненията за конфликт на интереси и корупция
повдигат въпроси за легитимността на дейностите на гражданските организации, както
беше отбелязано в доклада на ЦИД от 2010 г.740
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Ниските резултати на обществено доверие в сектора, цитирани в предходния
параграф, трябва да бъдат коректив за представителите на сектора, които понякога си
дават твърде високи самооценки. Очевидно е необходимо да се направи още много по
отношение на отваряне към обществото, както и по отношение на отговорността на
съответните граждански организации.
ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
До каква степен почтеността на гражданските организации е осигурена на
практика?
Оценка: 50
Индикаторът на Civicus за възприятие на ценностите на гражданското общество
2008-2010 г. като цяло показва, че гражданските организации в страната възприемат
себе си като допринасящи за развитието на устойчиво и зряло гражданско общество:
оценката е 51,3 от 100, което е сравнително добър резултат. Същевременно обаче
прилагането на етични стандарти в работата на гражданските организации често е
трудно осъществимо на практика и тук има още много какво да се желае.
Въпреки че гражданските организации в България смятат, че имат утвърдени
ценности, съществуват значителни, свързани с корупция проблеми, които повдигат
въпроси за легитимността на дейностите на гражданските организации. 36,4% от
респондентите описват корупционните практики в гражданското общество като
„обичайни”, 20,2% отговарят, че те са „широко разпространени” и 34,9% смятат, че те
са „изолирани случаи”. Мнозинството от гражданските организации изразяват опасения
от начина, по който функционира гражданското общество в България. Зависимостта от
правителствени структури, злоупотреби, незаконно източване на европейски фондове и
процедури за обществени поръчки са сред примерите, където неправителствените
организации участват в престъпни схеми, цитирани от респондентите. Има сериозни
предизвикателства по отношение на почтеността на сектора на гражданското общество,
свързани с конфликт на интереси и липса на прозрачност.741
Въпреки че имаше съгласуван опит от страна на някои централни граждански
организации (Институт „Отворено общество “ - София и Българският център за
нестопанско право бяха инициатори) да бъде изработен и приет подробен етичен
кодекс в сектора (бяха изработени първоначални проекти, които бяха представени и
обсъдени в периода след 2000 г.), до този момент такъв не е приет. Оттук и
относително ниската оценка на Civicus индекса, оценяващ до каква степен
гражданските организации се ръководят от кодекс за поведение в своите практики, не
трябва да учудва никого – само 32,6% от тях отговарят, че имат кодекс на поведение,
който е обществено достъпен.
Очевидно са необходими повече опити за изграждането на рамка на поведение,
чрез приемане на етичен кодекс и кодекс на поведение, валиден за всички граждански
организации в страната.
ОТЧЕТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО
До каква степен гражданското общество е активно и успешно в това да държи
правителството отговорно за неговите действия?
Оценка: 50
През 2009 г. вече са налице сигнали за по-положителна реакция от страна на
държавата по отношение на участието на неправителствените организации във
вземането на решения: всички решения на Министерски съвет са публични и достъпни
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онлайн, сайтът на Народното събрание е значително подобрен - съдържа много поизчерпателна информация (включително предаване на живо на парламентарните сесии,
стенограми на дискусиите в постоянните комисии, публикуване на проектозакони и
др.) и тя се обновява своевременно.742 Това дава възможност на гражданските
организации да наблюдават отблизо дейностите на държавните органи и да ги държат
отговорни.
Вече споменатият Закон за конфликт на интереси беше иницииран и с идеята да
се спре директната намеса на политици в работата на неправителствените организации
(политици, високопоставени държавни служители и техни роднини след приемането му
не могат да участват в управителните тела на неправителствени организации), като по
този начин те станат по-независими и способни да държат политиците отговорни за
техните действия.
Има някои положителни и няколко негативни примера за връзки между
правителството и неправителствените организации. Министерството на околната среда
и водите включва представители на неправителствени организации в работните си
групи и веднъж месечно провежда целодневни срещи с неправителствените
организации. По този начин организации, работещи в сферата на околната среда, имат
възможност да наблюдават отблизо работата на правителството в този сектор, поради
което може да се твърди, че до голяма степен те държат правителството отговорно за
действията му в този сектор. Тези организации са най-добри и по отношение на
мобилизирането на граждани за съпротива срещу политики, които са в разрез с
европейските стандарти за околната среда.743
Същевременно обаче съществува и негативна страна – Министерството на
правосъдието се опита, за първи път, да не допусне наблюдатели на Българския
хелзински комитет да инспектират българските затвори744. Това е знак за нежеланието
на правителството да бъде държано отговорно от страна на гражданските организации
в сфера, която е изключително важна – правосъдие и съдебна власт, постоянен
източник на критики срещу българските правителства в предприсъединителния процес
на страната към ЕС, а и след него.
Гражданските организации в страната играят важна роля в контролирането на
публичните политики, подобряването на прозрачността на правителствата (чрез
инициативи на организациите, които наблюдават спазването на законодателството) и
във включването на гражданите в механизмите за взимане на решения.745 Гражданските
организации са относително успешни в това, да държат правителствата отговорни. В
допълнение на това трябва да се отбележи, че публичните политики в ключови сфери
(като защита на малцинствата, прозрачност, достъп до обществена информация, защита
на човешките права) са създадени с участието на най-активните граждански
организации в тези сфери. По отношение на инициативи за политики се цитира Закона
за достъп до обществена информация от 2000 г. (резултат от силната застъпническа
кампания на група от неправителствени организации, водена от Фондация „Програма за
достъп до информация“) и поправките в закони, свързани с достъпа до обществени
услуги за хора с увреждания, а по отношение на конкретни законодателни идеи –
такава е въвеждането на 10% плосък данък.746
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Като цяло не може да се направи заключение, че гражданските организации са
особено успешни в това да държат правителствата отговорни за техните действия.
Както показват данните на индекса за гражданските организации 2008 – 2010 г., както
вътрешното възприятие за оказване на въздействие (на представителите на граждански
организации), така и външните експерти дават относително ниски оценки по
отношение индикатора държане на правителството отговорно за справянето с
корупцията, безработицата и бедността, основните проблеми на обществото през 2009
г.: резултатите са съответно 29,6 и 35,6%. Общият резултат на „Възприятието за
въздействие” (включващ както вътрешното, така и външното възприятие за дейностите
на гражданското общество по различни индикатори за измерване на влиянието) също е
относително нисък - 43,6 от 100.747 Това показва, че гражданските организации все още
имат да извървят дълъг път преди да докажат себе си като надеждни защитници на
обществените интереси.
РЕФОРМА НА ПОЛИТИКАТА (АНТИКОРУПЦИЯ)
До каква степен гражданското общество е активно ангажирано
инициативите за реформа на политиките по отношение на антикорупцията?
Оценка: 50

в

В организационното проучване на индекса за гражданското общество 2008 – 2010
г. влиянието на сектора на гражданското общество върху двата основни социални
проблема – корупция и ниски доходи, получава ниски оценки – 29,1 и 30,1. Въпреки
това проучването за външното възприятие показва, че влиянието на гражданското
общество е много по-голямо по отношение на решаване на социалните проблеми
(бедност и ниски доходи) сравнено с корупцията (45,5 срещу 25,7). Във всеки случай и
двата резултата - 29,1 и 25,7 от 100 - са доста ниски и показват, че нито самите
граждански организации, нито експертите, оценяващи тяхната дейност, считат, че
инициативите на сектора по отношение на реформите в политиките за противодействие
на корупцията са адекватни.
Въпреки това тези резултати трябва да се поставят в контекста на относителния
неуспех на правителството и политическите партии да въведат ефективни мерки срещу
корупцията, както се изтъква от интервюиран от нас експерт. На този фон
организациите на гражданското общество в миналото са били сравнително много поактивни във формулирането на политики и законодателни идеи за борба с корупцията и
са били активни участници и коректив на политическите предложения на държавната
администрация. Подобренията в т. нар. Закон Кушлев (за конфискация на имущество,
придобито от престъпна дейност) бяха цитирани като добър пример за активното
участие на организации на гражданското общество, свързани с реформи на
корупционните политики.748. Множество граждански организации, които следят за
спазването и прилагането на законите, са посочени като наблюдаващи и оценяващи
нивата на корупция в обществото (Асоциация „Прозрачност без граници” – мониторинг
на инфраструктурни проекти и на публичното финансиране на политическите партии,
Център за изследване на демокрацията - разработване на индекс на корупцията,
Програма достъп до информация - въвеждане на стандарти на откритост и прозрачност
в дейността на държавната администрация и др.). Много граждански организации
участват в кампании за привличане на общественото внимание по проблемите,
свързани с корупцията.749
747

Civicus CSI 2008-2010.
Източникът е наш експерт, интервюиран за доклада.
749
Пак там.
748
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Всички тези добри примери (и тяхната сравнителна оценка на фона на провала на
други органи, които трябва да служат по-добре на антикорупционните цели) обаче не
могат да променят драстично факта, че гражданските организации не се възприемат
нито от самите себе си, нито от експертите като особено успешни в решаването на
проблема, идентифициран като един от най-сериозните за обществото - корупцията.
ПРЕПОРЪКИ
Въз основа на извършения анализ могат да бъдат формулирани няколко
препоръки относно правната рамка за функционирането на организациите на
гражданското общество в страната:
1. Необходимо е да се въведе по-ясно правно разграничение между стопански и
нестопански дейности на структурите на гражданското общество.
2. Организациите с нестопанска цел следва да се ползват с по-значителни
данъчни облекчения отколкото съществуващите към настоящия момент.
3. Необходимо е държавата да даде своя принос чрез гарантиране на финанси
ресурси, подпомагащи дейността на организациите, работещи в обществена полза.
4. Подобен тип обществено финансиране следва да се извършва преди всичко на
конкурентна база, с ясни правила за разпределяне на финансирането, с установени
механизми за контрол и оценка.
5. Необходимо е да бъдат ясно разписани правила за предоставянето на държавно
финансиране на организациите на гражданското общество - както чрез схемата за преки
субсидии, така и чрез конкурсна процедура.
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БИЗНЕС
С изключение на съществуващите механизми за почтеност, българският бизнес
сектор има относително добра рамка от закони и правила, насочени към осигуряване на
почтеност на участниците. За сметка на това, практиките по изпълнението и
прилагането на тази рамка са неудовлетворителни и като цяло не създават условия,
които да благоприятстват почтените и да санкционират физическите и юридическите
лиза, прилагащи съмнителни практики. Това важи с особена сила за вътрешните
механизми за почтеност в българските фирми. Същевременно, макар последователно
да поставят политиките против корупцията като един от основните приоритети за
държавата и да твърдят, че са силно ангажирани с тях, българските фирми са пасивни
при ангажирането или дори само с подкрепата на организации на гражданското
общество в борбата им против корупцията.
БИЗНЕС
Обща оценка: 40,28/ 100
Индикатор
Капацитет
62,50/ 100

Управление
33,33/ 100

Роля
25,00/ 100

Закон

Практика

Ресурси

75

50

Независимост

75

50

Прозрачност

75

25

Отговорност

50

25

Механизми за почтеност

25

0

Участие в
антикорупционни
политики
Подкрепа/
ангажираност с
гражданското общество

50
0

РЕСУРСИ (ЗАКОН)
В каква степен правната рамка осигурява благоприятна среда за създаване
и управление на собствен бизнес?
Оценка: 75
Съществуващата нормативна рамка, уреждащи стартирането на бизнес в
България, започва да се формира с началото на прехода. Тя е претърпяла многобройни
промени през годините, като в някои области се те се осъществяват по-интензивно,
отколкото в други.
Като цяло, формалните правила разрешават лесно стартиране на нов бизнес.
Изискват се четири процедури, които следват логическа последователност, отнемат

227

oколо 18 дни и струват сравнително малко.750 Първата процедура се състои във
вземането на решение да се създаде нов бизнес и неговото записване чрез нотариална
заверка на подписите на хората, които го представляват. Втората процедура се отнася
до откриването на банкова сметка на името на бизнеса и внесянето на изискуемия
капитал, който е на символичната сума от 2 лв. Третата процедура се състои в
регистрирането на търговския регистър, където документите, създадени при първите
две процедури, се добавят към стандартен формуляр. Последната процедура се състои в
регистрация за плащане на ДДС. Тази стъпка също не е особено сложна, като изисква
подаване на вече генерирани в процеса документи. За по-малки фирми, с годишни
продажби под 50,000 лв., това действие няма задължителен характер.
Съществуват само две законови ограничения върху дейността на фирмите: те
могат да осъществяват само законни дейности (т.е. не могат да извършват забранени от
закона дейности) и са ограничени в рамките на дейностите, изброени в собствените им
устави.
Търговският закон определя една добре дефинирана процедура относно
ликвидацията (доброволно затваряне) на фирмите, по силата на която фирмите заявяват
желанието си да затворят, започват процедура по ликвидация и след разплащане с
кредиторите остатъкът от активите се разпределя между собствениците.
По отношение на недоброволното затваряне (несъстоятелност), законовите
процедури в България са сравнително усложнени и бавни. Нужни са поне няколко
съдебни заседания –за установяване на неплатежоспособност, за установяване на
несъстоятелност и назначаване на временно управление, за формиране на комитет на
кредиторите и неговото приемане на временното управление, и няколко заседания за
приемане на оздравителни планове или процедури за разпродажба на активите.
Българското законодателство предвижда силна защита на имуществените права и
на договорите, включително на конституционно ниво. Тези права включват
интелектуалните права, които също така са разписани като част от процеса на
присъединяване на България към ЕС. Допълнителни законови гаранции произтичат от
членството на България към рамката на acquis communautaire на ЕС и към Конвенцията
за защита правата на човека и основните свободи.
В обобщение, правилата по стартиране, опериране и затваряне на бизнес в
България са ясни и лесни за прилагане, с възможното изключение на регулирането на
несъстоятелността, чиито съдебни процедури са сравнително усложнени.
РЕСУРСИ (ПРАКТИКА)
В каква степен отделните бизнеси са на практика способни да стартират
и оперират ефективно?
Оценка: 50
На практика стартирането на бизнес в България е сравнително лесно.
Фактическото изпълнение на четирите законови процедури отнема около 18 дни и се
равнява на много малък процент (около 1,5%) от средния годишен доход на човек.751
Първите две процедури по инкорпориране на бизнеса и отваряне на банкова сметка
отнемат най-много 2 дни и в зависимост от нотариалните такси са в размер до 20 лв.
Регистрацията в Търговския регистър може да се направи на хартия (за 160 лв.) или
онлайн (за 110 лв.), като отнема до 4 дни. Регистрацията по ДДС е най-дълга (около 12
750

Данните са от World Bank Doing Business, доклад за България за 2011:
http://doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Profiles/Country/DB11/BGR.pdf ,
стр. 11-12.
751
Пак там.
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дни), но е безплатна. Тези процедури се прилагат ефективно и зависят основно от
инициативата на самия бизнес, след което са предимно автоматични. Има две
изключения, които, макар и често срещани, понякога създават проблеми пред бизнеса.
На първо място, периодично се появяват логистични проблеми при онлайн
функционирането на Търговския регистър.752 Това се отразява негативно не толкова на
стартирането дейността на нова фирма, колкото на оперирането на съществуващи,
които обикновено използват Регистъра за осъществяване на важен документооборот,
особено при деклариране на данъци. Второто изключение е възможността
регистрацията по ДДС да отнеме повече от очакваното време, което може да е
придружено от изисквания за още документи, в случай че регистраторът поставя
въпроси относно новия бизнес.753
При отношенията с държавната власт, осъществяването на бизнес в България е
по-сложно на практика, отколкото на хартия. Това се дължи предимно на усложнения
при комуникацията с данъчните власти. Въпреки че данъчните ставки върху бизнеса са
сравнително ниски и данъчната основа е сравнително проста, на практика спазването
на правилата излиза скъпо. Средният български бизнес прави 17 плащания на година и
изразходва 616 работни часа само за да обслужва данъчните плащания.754
Проблеми има и при практическото приложение на правилата за закриване на
фирми, особено чрез процедура по несъстоятелност. В България това отнема средно 3,3
години, струва около 9% от остатъчната стойност на бизнеса, и води до възстановяване
само на 31% от експозициите на кредиторите.755
Общата оценка е, че на практика стартирането, оперирането и закриването на
бизнес в България изисква средно големи разходи на време и финансови средства.
НЕЗАВИСИМОСТ (ЗАКОН)
Доколко съществуват гаранции за предотвратяване на неоправдана намеса
в дейността на частни бизнеси?
Оценка: 75
В България съществува специален закон, гарантиращ липсата на външна намеса,
особено когато става въпрос за държавна намеса: Законът за ограничаване на
административното регулиране и административния контрол върху стопанската
дейност (2003). Целта на закона е да опрости отношенията между бизнеса и държавата,
като въведе три промени. Първо, 39 точно определени дейности са единствените с
лицензионен и разрешителен режим, като нови режими могат да се въвеждат само с
нормативен акт на парламента. Второ, законът въвежда изискване за „мълчаливо
съгласие“ и „обслужване на едно гише“ при предоставянето на административни
услуги. Трето, законът задължава парламента да следва процедури на задълбочени
предварителни оценки на въздействието на проектозаконите.
Процедурите по установяване на нов бизнес намаляват възможностите за външно
влияние до минимум. Такива възможности съществуват в по-голяма степен по
отношение на текущото опериране на бизнес, особено при връзките с данъчните
власти.
Въпреки законовото ограничение за правителство при въвеждане на лицензионни
и разрешителни режими, подобна възможност съществува за местните власти и те
752

Източник: проблемите на Търговския регистър са непрекъснато отразявани от българската бизнес
преса. Подобни проблеми са споменавани и от отделни бизнесмени в интервюта.
753
Източник: интервюта с бизнесмени; публикации в пресата.
754
Пак там, pp. 55-56.
755
Пак там, p. 71.
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много често я използват. В последните години са били идентифицирани повече от 1000
такива режима.756
Всички подобни режими, както и решенията и действията на изпълнителните
власти, подлежат на съдебен контрол. Това е гарантирано от Конституцията и
предвидените в нея възможности за такъв контрол.
Общата оценка е, че правните гаранции за предотвратяване на неоправдана
външна намеса в дейността на частни фирми съществуват, но поради необходимостта
някои от тях да се осъществяват чрез съдебен контрол са възможни забавяния.
НЕЗАВИСИМОСТ (ПРАКТИКА)
Доколко бизнес секторът е свободен от неоправдана външна намеса в
неговата работа на практика?
Оценка: 50
В действителност границата между държавата, в ролята й на доставчик на
регулации и публични услуги, и частните фирми в България не е ясно очертана и
съществуват много възможности за държавна намеса в дейността на частни бизнеси,
като те понякога биват използвани. Съдебният контрол върху актове на изпълнителната
власт съществува и е многократно утвърждаван от Конституционния съд, но нуждата
да се минава през съдебна процедура означава разход на време, който често е
значителен. Това означава, че на практика администрацията действително може да
влияе, като изправя бизнеса пред избор дали да приеме намесата или да поеме съдебни
разходи.
Най-разпространените форми на прекрачване на тази граница са фаворитизъм към
определени бизнеси, искане на неофициални плащания от бизнеса за административни
или правителствени служители, и нарушаването на процедурите за обществени
поръчки.757
През мандатите на последните две правителства зачестиха случаите на публично
разкриване на информация за получени от политици или правителствени служители с
високо положение „консултантски“ доходи, които са на стойност десетки и стотици
пъти по-големи от средната годишна заплата в страната.758 Много е вероятно подобни
доходи да представляват начин част от фирмите да придобият влияние чрез
политически и държавни механизми и по този начин да изкривят полето на
конкуренция в своя полза. Друг важен пример за фаворитизъм е разразилият се през
2009 година скандал с практиките на Агенция за пътна инфраструктура (разпоредител
със значителни бюджетни средства), според които, в явен конфликт на интереси,
фирми, ръководени от братята на ръководителя на агенцията, са изпълнявали големи
поръчки. В резултат на последвалото разследване от страна на ЕС, чиито фондове също
са били засегнати, бяха открити толкова сериозни индикации за фаворитизъм и
756

Реч на министър Петър Димитров при обсъждането на Програмата за по-добра регулация 2008-2009,
проведено в Министерския съвет на 17 март 2008.
757
Източник: Център за изследване на демокрацията, Доклади за оценка на корупцията, 1999-2009.
Достъпни чрез http://www.csd.bg/artShowbg.php?id=1340. Различни мониторингови доклади на
„Прозрачност без граници“ по отношение на процедури по приватизация и обществени поръчки са
достъпни чрез http://www.transparency.bg/bg/publications/. Общо изследване съсредоточено върху
обществените поръчки е „Корупционни практики в обществените поръчки в България“ на Прозрачност
без граници, http://www.transparency.bg/media/publications/Book_Public%20Procurement_2007.pdf. Всички
техни изводи се потвърждават и при интервюта с респонденти.
758
Много подобни случаи са съобщавани от българските медии. Просто търсене по термина
„консултантски услуги“, „консултантски договори“, „консултантски доходи“ в само една от позначимите български онлайн медии – dnevnik.bg – дава няколко десетки репортажа, от които повече от
дузина се отнасят до политици на власт.
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съмнителни практики, че основната част от финансирането на България от ЕС беше
суспендирано.759
Случаите, при които правителствени или административни служители искат
подкупи от фирмите се свързват с по-ниските нива на държавната йерархия, като
съществуват множество публикации по темата, отразени в национални и регионални
български медии.760 Случаите, които достигат до широката публика, обикновено са
тези, които завършват с арест, а това става когато съответните представители на
бизнеса решат да се обърнат към полицията. Броят на подобни случаи през последните
две години подсказва две неща за явлението. Първо, искането на подкупи вероятно е
много разпространено, след като толкова случаи получават публичност. Второ,
вероятно е бизнесмените да стават по-нетърпими към подобно изнудване и да реагират
по-често.
Поради факта, че разходите по обществени поръчки са в размер на около 9% от
националния доход през последните години761, способността на държавата да влияе
върху бизнеса през този канал е много сериозна. Голямото количество се съчетава с
непрекъснато установяваното впечатление, че обществените поръчки са израз на найкорумпираното взаимодействие на българския бизнес с държавата.762
Много специфичен пример за опит на държавата да разреши свой проблем за
сметка на бизнеса в една специфична ниша през 2010 година беше решението да се
национализират личните пенсионни сметки на две категории осигурени лица без
съгласието нито на осигурените, нито на пенсионните фондове, в които те имат сметки.
Това решение беше незабавно оспорено от представители на бизнеса и на гражданското
общество с твърдението, че очевидно нарушава както конкретни конституционни
норми, така и принципа за върховенството на закона. В крайна сметка правителството
осъществи в много умален вид първоначалния си план, който впоследствие беше
обявен за противоконституционен.763 Така фактически правителството наруши
върховенството на закона, за да постигне своя цел за сметка на един сектор от частния
бизнес.
Общата оценка е, че съществуват откъслечни случаи на външна намеса в работата
на частния бизнес сектор, които водят до определени, макар и не твърде значителни,
последствия за фирмите.
ПРОЗРАЧНОСТ (ЗАКОН)
Доколко съществуват правила осигуряващи прозрачност на дейността на бизнес
сектора?
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Повече детайли могат да се видят в главата за България на Freedom House, “Nations in Transit 2009”,
стр. 158: http://www.freedomhouse.org/uploads/nit/2009/Bulgaria-final1.pdf.
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Тези случаи имат тенденция да се отнасят предимно до данъчни служители – от най-високото ниво
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местни данъчни инспектори
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прокурори
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dkup/,). Тези конкретни случаи от една медия са сред десетки, докладвани от различни медии.
761
Данни от Агенцията за обществени поръчки: http://www.aop.bg/statistics.php.
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Последното потвърждение на този извод може да се открие в годишното изследване на Българска
Стопанска Камара „2010 г. през погледа на бизнеса“, където 66% от респондентите заявяват наличието
на корупционни практики в обществените поръчки. Обобщените резултати са налични на www.biabg.com. Изследването е използвано и в доклада за стълб „Публичен сектор“.
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Оценка: 75
Като страна-членка на ЕС, счетоводните стандарти и практики в България трябва
да изпълняват правото на Общността (така нареченото acquis communautaire).
Понастоящем законодателната хармонизация в тази област е пълна. В това отношение
правото на ЕС приема и съответно изисква изпълнение на основната част от
Международните стандарти за финансова отчетност (МСФО), но дава известно
усмотрение на отделните страни да решат кои компании трябва напълно да отговарят
на тях и кои компании могат да следват само националните стандарти.
Според детайлно изследване на Световната банка относно счетоводните и
одитните правила и практики в България764, правната рамка в тази област е относително
ясна. Възприетите от ЕС МСФО са задължителни за всички компании, изпълняващи
поне едно от следните три условия: активи по-големи от 8 милиона лв., годишни
продажби по-големи от 15 милиона лв. или повече от 250 заети лица. Тези прагове
важат независимо от формата на инкорпориране на фирмите или от това дали са
публични или не. Възприетите от ЕС МСФО са също така задължителни за всички
компании, чиито ценни книжа се търгуват публично или се държат от финансови
посредници, независимо от това дали достигат някой от трите прага или не. Същото
важи за всички банки, застрахователни компании, компании за допълнително
обществено осигуряване и фондове, управлявани от тях. Във всички тези случаи
годишните одити са задължителни и са публични първо чрез Търговския регистър и
второ чрез съответните надзорни органи: Комисията за финансов надзор и Българска
фондова борса – за всички публични компании, Комисията за финансов надзор – за
застрахователите и компаниите за допълнително обществено осигуряване и техните
фондове, и Българска народна банка – за банките.
Другите компании, по-малки и от трите прага и без задължително спазване на
възприетите от ЕС МСФО, могат да изберат да прилагат възприетите от ЕС МСФО или
Българските национални стандарти за финансова отчетност за малки и средни
предприятия, които са разработени от Министерство на финансите при спазване на
директивите на ЕС за финансова отчетност на предприятия и бизнес групи.
Националните стандарти са идентични с възприетите от ЕС МСФО със следните групи
изключения: малка група международни стандарти отсъства от националните
стандарти; друга група от националните стандарти са подобни, но малко различни от
международните; и за една по-голяма група стандартите са идентични, но изискванията
за оповестяване са малко по-ниски по националните стандарти. Независимо какво
изберат фирмите, независимият годишен одит е задължителен и е публичен чрез
Търговския регистър.
Гореспоменатите изисквания не важат за най-малките фирми. Тази възможност
съществува за фирми, изпълняващи всички от следните условия: активи под 1,5 млн.
лв.; годишни продажби под 2,5 млн. лв.; по-малко от 50 заети. Тези микробизнеси
могат да използват опростена форма на финансова отчетност и не са задължени да имат
годишен одит.
Професията на одитора в България е организирана от Института на
дипломираните експерт-счетоводители в България765. Той е разработил свой кодекс на
поведение и съответни свои органи, които да го прилагат. Поради сравнително строгите
наказания за счетоводители и одитори, предвидени в Закона за счетоводството и Закона
за одита, общата рамка за отчетност и одит на българските компании, които попадат в
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обхвата им, е много строга. Но, при този размер на българската икономика, праговете,
под които компаниите не са задължени да се одитират, са сравнително високи и
съответно много компании могат да използват опростено счетоводство и да не се
одитират. От друга страна, макар броят подобни компании да е голям, те представляват
малка част от общата стопанска дейност. Може да се заключи, че много голям дял от
общата стопанска дейност в България подлежи на строги правила за финансова
отчетност и публично достъпни одити.
Като цяло, правилата за оповестяване за българските бизнеси са широкообхватни,
особено по отношение на финансовата отчетност.
ПРОЗРАЧНОСТ (ПРАКТИКА)
Доколко е прозрачен бизнес секторът на практика?
Оценка: 25
Докато на хартия нивото на прозрачност на българските бизнеси е доста високо,
тяхната действителна прозрачност за обществото е много по-ниска. Това може да се
види ясно дори по отношение на прозрачността на самата собственост, доколкото за
много компании в България обществото не знае чия собственост са те в
действителност. Най-прозрачни в това отношение са компаниите, листвани на борсата
и финансовите посредници, където пълно разкриване не само се изисква, но и на
практика е постигнато. На практика, всички останали компании имат възможност да
скрият своите истински собственици.
По отношение на изпълняващите управленски функции в компаниите нивото на
прозрачност е по-високо поради публичния достъп до Търговския регистър, в който са
вписани имената на членовете на управителните и надзорните съвети. В момента се
обсъжда промяна в достъпа до Търговския регистър, като се предвижда той да стане
платен, което би намалило степента на прозрачност като повиши цената на нужната
информация.
Що се отнася до фактическото спазване на стандартите за финансова отчетност,
анализа на пропуските в спазването на счетоводните стандарти на Световната банка766
показва сравнително дълъг списък от пропуски. По отношение на 10 стандарта те са
значителни, но има още много стандарти, при които са забелязани по-малки пропуски.
Значими пропуски са открити дори в случаи на отчети на финансови посредници,
въпреки че те подлежат на най-строг режим на отчетност и отчетите им подлежат на
проверка не само от Националната агенция по приходите, но и от Министерство на
финансите и от различни надзорни органи. Набор от проблеми са идентифицирани и
при компаниите, отчитащи се по националните стандарти. Като цяло е установено, че
макар и никоя компания да не може да си позволи да не се отчита, в предадените
отчети се забелязват значителни слабости.
При одитните практики е установено, че в твърде много случаи одиторите се
позовават на националните стандарти поради факта, че голям брой отчети се подават по
тях, а не по възприетите от ЕС МСФО. Така одиторите изглежда слагат летвата на пониското ниво на националните стандарти, вместо на по-високото ниво на
международните.767
Тук е важно да се отбележи, че значителна част от пропуските вероятно се дължат
на обективните динамични процеси на промяна в самите национални и международни
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стандарти.768 Когато отчетните стандарти се променят, за компаниите е нужно време да
преструктурират вътрешната си счетоводна и отчетна организация и логистика, докато
постигнат пълно спазване и през това време отчетите имат пропуски по естествени
причини. През последното десетилетие и международните (в отговор на добре известни
световни счетоводни и одитни скандали), и националните стандарти претърпяха
няколко вълни от промени и поради това част от пропуските във финансовата
отчетност вероятно отразяват не толкова липсата на прозрачност, колкото нуждата от
време и стабилност на правилата.
Въпреки това, независимо дали се дължи на самите компании или на
променящите се и нестабилни счетоводни правила, фактическата финансова
прозрачност на бизнесите в България не е особено висока.
ОТГОВОРНОСТ (ЗАКОН)
Доколко има правила и закони уреждащи надзора върху бизнес сектора и
корпоративното управление на отделните компании?
Оценка: 50
Общата правна рамка на корпоративното управление в България е сравнително
изчерпателна и в много отношения следва международните добри регулативни
практики.769 Важно развитие в това отношение е приемането на Национален кодекс за
корпоративно управление770 през 2007 година, който впоследствие е възприет от
фондовата борса през 2009 година и става част от регулаторната рамка. Правата на
инвеститорите, и особено на миноритарните акционери, са добре защитени и
акционерите имат право да споделят печалбата и да водят съдебни дела.
Законите са ясни по отношение на изискванията за отчетност на мениджмънта на
компаниите и има адекватни правила за прокарване на интересите на други
заинтересовани групи, като заетите и кредиторите. Същевременно няма изискване за
поддържане на „социални“ баланси и за поддържане на специални отношения с
различните заинтересовани групи. Важен елемент на рамката е, че уредбата за защита
на вътрешни информатори едва прохожда в България и все още не е добре развита.
Законите и кодексът за корпоративно управление уреждат структурата и
отговорностите на управленските тела на фирмите, техния състав, задължения и
заплащане. Съществен дефицит в това отношение е недобре дефинираната роля на
надзорните съвети. Този пропуск позволява използването на непрозрачни и
непоследователни практики. Свързана с този проблем е и липсата на изискване към
институционалните инвеститори да разкриват своите стратегии и тактики на гласуване.
Това добавя още едно ниво на несигурност и непредвидимост в управленските
практики на компаниите.
Друга слабост на регулаторната рамка е недобрата обезпеченост със служители на
главното надзорно тяло в този сектор 771– Комисията за финансов надзор772, която се
допълва и от липса на отделен надзор върху фондовата борса (с тази задача също е
натоварена Комисията за финансов надзор). От друга страна, наличието на Централен
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Източник: собствени наблюдения и неформални разговори с експерт-счетоводители за скоростта на
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депозитар и на Търговски регистър дава възможност за по-добър достъп до
информация и са елементи, укрепващи правната рамка на корпоративното управление.
Като цяло може да се заключи, че правилата, отнасящи се до надзора върху
бизнес сектора в България, са добре разработени, но все пак в тях има редица пропуски,
които следва да намерят своето бъдеще решение.
ОТГОВОРНОСТ (ПРАКТИКА)
Доколко ефективно е корпоративното управление на практика?
Оценка: 25
Корпоративното управление е едно от най-слабите места в българската
икономика. Това ясно проличава от факта, че и при двете налични международно
признати измервания на конкурентоспособността индикаторите за този аспект на
бизнес средата са сред най-ниските за България. Изданието за 2011 на IMD’s World
Competitiveness Yearbook773 показва, че групата индикатори за „бизнес ефективност“ за
България е с най-голямо изоставане спрямо другите изследвани страни и конкретно по
отношение на практики на бизнес управление тя се класира на 56 място от 59 страни.
Световният доклад по конкурентоспособност на Световния икономически форум също
показва,774 че от 139 изследвани страни България се класира на 111 място по
ефикасност на корпоративните бордове и на 124 място по фактическа защита на
миноритарните акционери.
Прегледа на корпоративното управление на Световната банка775 установява, че
ролята на надзорните съвети не е добре развита на практика и те не успяват да играят
своята роля на надзорник на важните решения, на източник на насоки и на контрольор.
Назначаването на хора в бордовете не следва добрите практики, а конфликтите на
интереси са много разпространени в българските компании, особено в холдинговите
структури и по традиция не се докладват от директори и управители.
Допълнителна слабост на структурата на корпоративното управление в България е
фактът, че съдебната система не дава напътствия и разяснения. Тя досега не е дала
удовлетворителни тълкувания на термините „добра воля“, „база на пълна
информираност“, „дължимо проучване“. Съдилищата също така са проблем и при
прилагането на правната рамка, макар същевременно Българската Народна Банка и
Комисията за финансов надзор да имат ясни и добре разписани правомощия и да имат
репутация на стриктно прилагащи закона органи.776
Като цяло, фактическата отговорност на корпоративния мениджмънт в България
пред бордовете, акционерите и обществото е ограничена.
МЕХАНИЗМИ ЗА ПОЧТЕНОСТ (ЗАКОН)
Доколко съществуват механизми за осигуряване на почтеност на всички
деятели в бизнес сектора?
Оценка: 25
В България има три основни национални бизнес асоциации, обхващащи на
практика всички български компании чийто мащаб е по-голям от мащаба на микро
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IMD, “World Competitiveness Yearbook”, 2011. Данните за България са налични на
https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm.
774
World Economic Forum, “Global Competitiveness Report 2010-2011”, наличен на
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf. Данните за България са на
стр. 110-111.
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Световната банка, “Review on the Observance of Standards and Codes, Corporate Governance Country
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предприятията. Това са Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България (КРИБ)777, Българската търговско-промишлена палата (БТПП)778 и
Българската стопанска камара (БСК)779. Уставите и на трите асоциации включват
споменаване на етично поведение от страна на техните членове. Основно това се отнася
до почтена конкуренция и навременно предоставяне на информация. Въпреки това,
единствената от тези организации с разработен изричен етичен кодекс е БТПП.780
Нито едно от тези споменавания на почтеност, включително етичният кодекс на
БТПП, не засяга въпросите на корупцията и няма предвидени антикорупционни мерки.
Показателно е, че няма санкции за неприемливи практики – дори единственият етичен
кодекс не предвижда санкции при неспазване.781 Създадените от бизнеса документи
допускат антикорупционно тълкувание само косвено – чрез възможността
корупционните действия да бъдат тълкувани като нарушаване на честната конкуренция
и непочтено поведение между членовете на бизнес общността.
Националният съвет по корпоративно управление препоръчва на надзорните и
управителните тела на българските компании да приемат изрични кодекси за етика и
поведение. Въпреки това през 2008 се установява, че само незначителна част, дори сред
големите компании, са приели подобни кодекси.782 Нито държавната регулативна
рамка, нито вътрешните фирмени правила предвиждат механизми и процедури за
информиране за нередности.783 Така големите корпорации нямат вътрешни антикорупционни правила и съответни вътрешни механизми за справяне с този аспект от
тяхната дейност.
Съществуват само няколко правни норми по отношение на анти-корупционната
почтеност на фирмите в България. Първо, подкупът е криминализиран както за
вземащия, така и за даващия784, като е предвидена възможност за всяко от страните да
облекчи своето наказание като сътрудничи на следствието при изобличаване на другата
страна. Съществуващото законодателство предвижда сурови наказания в тези случаи,
но отговорността е стриктно персонална. Въпросът с корпоративната отговорност в
случаи на доказан подкуп е засегнат в Закона за административните нарушения и
наказания, но рамката в тази насока все още не е развита и рамката все още не е
развита.
България е страна по Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на
чуждестранни публични служители при международни бизнес сделки. Докладът за
напредъка в спазването на Конвенцията от страна на България от март 2011785
подчертава, че България изпълнява много от нормативните изисквания, но все още
остават сериозни празноти.786
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Последният пример на съществуваща нормативна база в областта на почтеността
на бизнеса е свързаността на много български компании с големи международни
бизнес групировки, които вече имат разработени правила и механизми за почтеност.
Много български компании, особено по-големите, са собственост на такива групи.787 В
тези случаи съществуващите правила за почтеност важат и за българските членове на
групата.
Съществуващите механизми за осигуряване на почтеност в бизнес сектора в
България са откъслечни и могат да имат само много ограничена роля.
МЕХАНИЗМИ ЗА ПОЧТЕНОСТ (ПРАКТИКА)
Доколко е осигурена почтеността на работещите в бизнес сектора в
България на практика?
Оценка: 0
Практическото приложение на стандартите за почтен бизнес е още по-трудно да
бъде установено. С много малко изключения, българските компании нямат вътрешни
правила за почтеност, освен в защита на самите себе си от конфликт на интереси и
опортюнизъм на заетите в компанията, а установените практики не се прилагат.
Малкият брой изключения включва вече споменатите дъщерни компании на
международни бизнес групи, в които подобни механизми и тяхното прилагане са
внесени отвън. Потвърждение на това, че в някои случаи подобни правила се следват,
се съдържа в честите оплаквания на представители на подобни компании с
чуждестранна собственост, че тяхното неангажиране с корупционни практики е
очевидна конкурентна пречка пред тяхната дейност в страната.
Законодателството по въпросите на конфликта на интереси и защитата на лица
сигнализиращи за нередности, както и неговото прилагане, са сравнително нови за
България развития. По отношение и на двете, високото ниво на концентрация на
собствеността в българските компании означава сравнителна липса на стимул тази
рамка да бъде съблюдавана на практика.788
Задълбочено търсене в документацията на българските бизнес асоциации, както и
получената информация от интервюта с представители на тези асоциации, показва
липса на публични черни списъци от компании, за които е установено използването на
непочтени практики. Броят на българските компании и бизнес асоциации, които са се
присъединили към международни пактове за почтеност789, е пренебрежимо малък.
Когато случаи на корупция се докажат, общите наказателни разпоредби за
вътрешен и международен подкуп се прилагат в действителност. Броят случаи, при
които обвинение в подкуп е довело до ефективна присъда се е увеличил от 35 през 2004
година до 130 през 2009 година.790 Недетайлните данни за 2010 година, както и
мониторингът на ОИСР за първата половина на 2010791година показват продължаващо
увеличение на тези случаи. Поне един от случаите е бил за подкуп в чужбина.792
В обобщение, действията на българския бизнес сектор в посока осигуряване на
почтеност на работещите в него, са недостатъчно убедителни и не се наблюдават
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видими усилия за прилагане на съществуващата рамка от правила, колкото и
ограничена да е тя.
УЧАСТИЕ В АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ
Доколко бизнес секторът е активен в ангажирането на правителството с
антикорупционни действия?
Оценка: 50
И трите български бизнес асоциации793 декларират висок приоритет на въпросите
за корупцията и борбата с нея. Като активни членове на националния тристранен
съвет,794 те са в позиция да повдигат въпроси за политики, да предлагат мерки и да
защитават позиции. Доколкото корупцията винаги присъства сред основните проблеми
пред бизнеса в България, те често използват този форум да оказват натиск върху
правителството да предприема действия в тази посока.795
Най-конкретно този натиск може да се проследи в последователните предложения
на бизнес асоциациите за промени в Закона за обществените поръчки. Както беше
споменато, обществените поръчки са една от областите, в които според бизнеса
проблемите с корупцията са най-големи и най-чести. Затова те, чрез тристранния съвет
и по други канали, редовно предлагат промени в съответното законодателство, които
обикновено са мотивирани основно с борбата против корупцията.
Броят български компании, подписали Глобалния пакт на ООН е 25796, което е
много малка част от компаниите в страната. От по-големите бизнес асоциации,
единственият член е БСК. Този начин на ангажиране с борбата против корупцията на
ниво политики все още не е популярен сред българските фирми.
Като цяло, българският бизнес настоява, че корупцията е проблем и че борбата с
нея е важна част от дневния им ред, но фактическото им ангажиране с тези въпроси не
изглежда да е сред основните им приоритети.797
ПОДКРЕПА/АНГАЖИРАНОСТ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Доколко бизнес секторът се ангажира и подкрепя гражданското общество
в неговата задача да се бори с корупцията?
Оценка: 0
В България има две публично известни инициативи на гражданското общество за
изследване и борба с корупцията: Асоциация „Прозрачност без граници” (клонът на
Transparency International в България), и Коалиция 2000 (коалиция от набор от
неправителствени организации и изследователи насочена към борба с корупцията).
Нито един от техните проекти не е бил финансиран или подкрепен от български
компании, с изключение на откъслечно участие на бизнесмени и представители на
бизнес общността в събития организирани от тези две организации. Имплицитно,
представители на бизнеса участват в различни анкети и проучвания на тези две
организации.
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КРИБ, БТПП и БСК.
Под официалното име Национален съвет за тристранно сътрудничество, този съвет е консултативен
орган, състоящ се от представители на правителството, на големите национално представителни
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е добре установен в процеса на създаване на политики и много закони изискват консултации в рамките
на съвета преди съответни законопроекти и политики да бъдат приети.
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Проверка на предишни и настоящи дейности на основните бизнес асоциации
показва, че те участват в само един проект, който макар и косвено е свързан с
корупционната тематика и с потенциално привличане на граждански организации за
участие. Той е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ и се реализира от БТПП. Целта е да се увеличи
знанието за и нетърпимостта към сивата икономика в страната. Доколкото последната в
много по-голяма степен използва корупционни практики и създава корупционен
натиск, толкова повече се засилва необходимостта от разработването на мерки и
предложения за борба с корупцията и противодействие на сивата икономика.
Задълбочено проучване сред организациите на гражданското общество и бизнес
асоциациите показва, че няма случаи на финансова подкрепа от страна на бизнеса за
инициативи от страна на гражданския сектор за борба с корупцията. Засега, подкрепата
от страна на бизнеса и на бизнес асоциациите е под формата, най-вече, на отделяне на
време за участие в съответни публични събития и полагане на усилия като партньори
на съответните инициативи.
Независимо от наличието на косвено ангажиране, бизнес секторът в България не
участва и не подкрепя гражданското общество в неговата задача да се бори с
корупцията.
ПРЕПОРЪКИ
По отношение на индикаторите за почтеност, българският бизнес сектор изостава
най-много както по отношение на рамката от правила, така и на практиките за
осигуряване на механизми за почтеност. Именно затова в тази област може да се
очаква, че предприети бъдещи действия могат да имат най-голям ефект. Част от
възможните препоръки в тази област включват:
1. Бизнес организациите в страната следва да изработят общи етични кодекси и
антикорупционни политики.
2. Необходимо е да се изработят такива кодекси от отделни фирми, особено от
по-големите.
3. Необходимо е да се въведе законово изискване за фирмите, участващи в
обществени поръчки, да имат такива кодекси като предпоставка за участие в
процедурите. Това може да се въведе както на национално, така и на европейско
равнище.
4. Законодателството за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности,
следва да се подобри.
5. Необходими са подобрения относно регулирането на конфликта на интереси.
6. Фирмите следва да бъдат насърчавани да назначават служители, които
отговарят за етичните норми и поведение, и имат съответните правомощия за контрол
при тяхното изпълнение.
7. Фирмите, които са уличени в плащане или получаване на подкупи, или други
неетични практики, следва да бъдат включени в т. нар. „черен списък”, който е
публично достъпен.
8. Бизнес организациите следва да включат в своите курсове за обучение темите
за етиката и почтеността, както и съответните фирмени политики и практики в тази
сфера.
9. Законодателната уредба, свързана с корпоративното управление, следва да
направи по-ясна ролята на надзорните съвети.
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