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Налице са перспективи за купуване на гласове, породени от три основни причини, които са факторите като бедност, избирателната система и естеството на политиката в държавата.
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Abstract: The purpose of the current paper is to
give a brief overview of the main forms of corruption, trends for violations, as well as the measures
for fighting electoral corruption. The current prospects for buying votes are due to three main reaСъществуването на съвременната демократична държава е невъзможно без периодични свободни избори и без внимателно разработени изборни процедури. Трайно негативно отражение
върху изборния процес в България продължават да имат контролираният вот и купуването на
гласове. Тези престъпления представляват не само нарушение на основни политически права на
гражданите, но рефлектират деструктивно върху

sons, which are factors such as poverty, the electoral system and the nature of politics in the country.
Keywords: corruption, vote buying, controlled voting, political elections, voters

политическата система на страната. Механизмите за подкупване и оказване на натиск върху избирателите придобиват все по-системен характер и
компрометират доверието в изборния процес. На
практика дори и при готовност на институциите за разследване на сигнали, не способстват за
ефективното разкриване и санкциониране на този
тип нарушения, поради липса на политическа воля и институционална компетентност.
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Изборите в различни форми на обществото служат като политически инструмент par excellence за установяване
на справедлива легитимност при достъп до определени ресурси и за колективно споразумение относно подходящи кандидати за тях.1
Изборният процес е функция на
законодателството, което урежда основните аспекти на организирането и
провеждането на избори, но също така
и на качеството в работата на институциите, които имат ангажименти за неговото прилагане, и на действията на
политическите субекти.
Качеството на изборния процес е показателно
за начина, по който функционира представителната демокрация в едно общество и за степента на
доверие на гражданите в политиките, осъществявани от представителните институции. Същевременно, най-важен принос към демократичността,
прозрачността и общественото доверие в изборния процес имат фактори от социално-структурен
характер като политическа култура, нива на гражданско и политическо участие, социално доверие
и др. От тази гледна точка изминалите няколко
години не дават съществени основания за увереност, че ключовите проблеми в изборния процес
в България ще бъдат преодолени в краткосрочен
план и чрез прилагането на законодателни и процедурни мерки и инструменти.
В процеса на изборите на почти всички етапи и нива са възможни следните основни форми
на корупция:
 използване на административни ресурси;
 подкупване (разпространение) на субектите
на изборния процес (избирателна корупция);
 незаконно финансиране на предизборни кампании и кампании за референдум;
 незаконно осъществяване на информационно подпомагане на предизборни кампании и
кампании за референдум от медиите от съществен и/или нематериален интерес.1
Тенденции при нарушенията в изборния процес 2009 – 2017 г.
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Диаграма 1. Източник: Асоциация „Прозрачност
без граници“

През 2012 г. Транспарънси интернешънъл
(асоциация „Прозрачност без граници“) публикува подробен анализ на прозрачността и почтеността в изборния процес.2
От анализа става ясно, че прокуратурата започва 77 разследвания и седем души са задържани за изборна измама. Постигнатите споразумения за решаване на делата са довели до една
присъда, с която са наложени глоба и пет месеца
лишаване от свобода за това, че на петима гласоподаватели е платена сумата от 7,50 EUR за всеки
от тях; седем други обвиняеми са получили условни присъди.3
Малко преди изборите през 2013г. прокуратурата открива избирателни бюлетини, които не са
включени в отчетностите, в печатница, собственост на общински съветник от водеща политическа партия. Откритието поражда спекулации
в деня преди провеждането на изборите, когато
агитирането е забранено от закона.
Корупцията в изборния процес намира израз в използването на статута на субектите в изборния процес, злоупотреба с длъжностно положение и власт, даване на подкуп, получаване на
подкуп, незаконна употреба на официално положение на физическо лице в личен план в противоречие със законните интереси на обществото
и държавата, групови интереси или в интерес на
трети страни с цел получаване, предоставяне на
ползи от съществен и нематериален характер или
обещание по време на изборите процес.4

Прегледът на предизборните програми на
партиите за избор на 44-то Народно събрание,
проведени на 26 март 2017 година, откроява очевиден отказ на политическите формации да се ангажират с определени теми.5
Партиите демонстрират явен отказ да се ангажират също с проблемите за неефективния контрол върху финансирането на политическата дейност и въвеждане на всеобхватна политика за
закрила на лицата, докладващи за корупция в администрацията. Само в една програма е декларирано намерение за ограничаване на „черните каси“ в политиката чрез въвеждане на по-ефективни
механизми за контрол върху финансирането на
политическата и предизборната дейност. Пак само в една програма е разработено предложение за
въвеждане на всеобхватна политика за закрила на
лицата, докладващи за корупция в администрацията чрез въвеждането на механизми за обезщетяване на лицето, подало сигнал по отношение на
всички категории рискове и за налагане на санкции на органа, предприел репресивни мерки към
лицето, подало добросъвестно сигнал.
Наличие на конкретни антикорупционни ангажименти по основни раздели в % от предизборните програми на всички партии и коалиции

Диаграма 2. Източник: Асоциация „Прозрачност
без граници“

Най-голям дял на конкретни мерки партиите
предлагат по отношение темата за прозрачност на
обществените поръчки (33%), назначенията във
всички органи на власт и управление (29%).5
Създаването на независим антикорупционен
орган със специфични правомощия да дефинира,
координира и отчита изпълнението на държавна политика за превенция на корупцията се поддържа от една четвърт от участващите в избори-

те формации, а конкретни стъпки за ограничаване
на корупционните рискове чрез превенция на конфликта на интереси предлагат едва една пета от
всички формации.
Една от най-тревожните тенденции, регистрирани в наблюдението на местните избори, проведени през есента на 2015 г., както и на изборите за
народни представители от 26 март 2017 г. е свързана с нарастване на високия дял на сигналите за
контролиран вот. Този дял е по-висок в сравнение
с регистрираното при последните четири поредни избори от 2014 г. насам. По-съществено безпокойство буди фактът, че продължава да се засилва
възприятието за по-интензивен натиск върху избиратели в определени райони на страната от работодатели и от представители на местни власти.
Доклад на Асоциация „Прозрачност без граници“ във връзка с изборите за 44-то Народно събрание, проведени на 26 март 2017 година показва тревожно висок дял на случаите на контролиран
вот и опитите за незаконно въздействие върху избирателите. Този дял е значително по-висок от
констатираното в рамките на предходни изборни
процедури и надхвърля 18,21%.5 Въпреки че през
последните няколко години става все по-трудно
констатирането на „купуване на гласове“ този тип
нарушения в изборния ден, тяхното присъствие в
изборния процес не трябва да се подценява. Сред тях следва да се откроят
спецификите на явлението, които правят прякото регистриране на подобни
престъпления особено трудно, както и
тенденцията да се мобилизират други
форми на въздействие, които не могат
да се проследят в изборния ден.
Усъвършенстването на избирателната система е от изключителна важност за справедлив изборен процес.
Прилагането на съвременни технологии, процесът на идентификация, основан на биометрични данни и автоматизирана
система за преброяване на гласовете, помагат за
правилното протичане на изборите.
Има няколко основни метода за борба с корупцията в областта на изборния процес:
• повишаване нивото на правна култура на субектите на изборния процес;
• създаване на ефективен механизъм за обществено наблюдение на изборния процес, включително интервюта с граждани на изхода на
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избирателните секции в деня на изборите и паралелно броене на изборните резултати от опозиционните сили и обществените институции;
• повишаване нивото на професионализъм на
членовете на изборните комисии, юридическата грамотност на кандидатите, техните пълномощници, упълномощени представители по
финансови въпроси, наблюдатели и представители на медиите, отразяващи предизборната кампания;
• подобряване на действащото избирателно законодателство и правоприлагане.
В последния случай си струва да се отбележи, че това подобрение трябва да бъде качествено, а не количествено. Тъй като изборното законодателство много често се изменя, не винаги е от
конструктивен характер, което е една от причината за появата на корупция в тази сфера. Навременното откриване на корупция в изборния процес
изисква професионалната работа и на правоприлагащите органи.
Под външен натиск през февруари 2013 г. Изборният кодекс и Законът за административните нарушения и наказания са изменени в отговор
на някои неизпълнени препоръки на GRECO. В
Изборния кодекс са въведени норми, които целят
да възпрепятстват редица нарушения, например,
предвиден е специален режим на отпечатване и
съхранение на изборните книжа като мярка срещу
подмяната на бюлетини, въведени са допълнителни изисквания за контролни номера на бюлетините като мярка срещу изнасяне на бюлетини извън
секциите (т.нар. „индианска нишка“), предвидено
е сканиране и копиране на протоколите с изборните резултати като мярка срещу промяната на действителните изборни резултати в секциите).
Наказателният кодекс съдържа раздел, посветен на престъпленията против политическите
права на гражданите, включително купуването на
гласове. През февруари 2013 г. е увеличен минималният размер на наказанието лишаване от свобода за организиране на купуване на гласове.6
В компетентността на специализираното звено за противодействие на корупцията е включено разследването на престъпленията срещу 20
политически права на гражданите (купуване на
гласове, нарушаване на тайната на вота и др.),
извършени от лица, заемащи висши държавни
длъжности или в съучастие с такива лица. Ограничени са възможностите за регистриране на на66

блюдатели от организации, които нямат политически характер, като вече наблюдатели могат да
изпращат само НПО, защитаващи гражданските
права. За пръв път е предвидено членове на избирателните комисии да не могат да бъдат осъдени
лица. Повишава се прозрачността в работата на
ЦИК, като вече е заложено да се излъчват и работните заседания.
Пълната липса на увереност в способността
на българския политически елит да промени настоящото неблагоприятно социално-икономическо положение и тоталното отчаяние на мнозинството от хората за подобряване на живота им, са
основните причини за ниската избирателна активност у нас. Високото ниво на корупция в България отдавна не е изненада, но когато става дума
за изборно гласуване, това вече е голям проблем.
И в случая не говорим за т.нар. „традиционна корупция“ (ежедневна, малка, голяма), а за мнозина
- разпределението на парите под масата за различни избори, финанси, реклами и услуги. В рамките
на предизборната кампания (и преди нея) десетки милиони лева циркулират като скрит оборот,
който не е включен в никакви официални партийни отчети, поради простия факт, че никой не търси отговорност за харченето на изборната кампания от партийни фондове. Разбира се, причините
за това са различни, но една от тях е най-натрапчива: огромна част от българските политически
партии се превърнаха в търговски дружества, за
които партизанството означава безплатен труд на
хората за партии, а не обратното – работа на партията за хора чрез институции.
Следователно, е необходимо да се възобновят
електоралните европейски представи на партиите
като политически участници, предназначени да
решават техните проблеми, а не като машина за
печелене на пари за партийни лидери и елити. Основният въпрос, който трябва да стои пред политическата класа преди всеки вот е, могат ли партиите да бъдат позиционирани без да прибягват
до корупционни способи, за да спечелят гласа на
суверена.
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