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Дългото забавяне на политическите и икономическите реформи в 
България в началото на 90-те години създаде сериозен институцио-
нално-правен дефицит, който доведе до значително нарастване на 
корупционния потенциал в обществото и до кризата в края на 
1996 и началото на 1997 г. Поради остротата на политическите, 
икономическите и социалните проблеми през този период корупцията 
не привличаше силно общественото внимание и не беше обект на 
изследване и оценка. След 1997 г. тя постепенно се наложи като 
важна тема в обществения, политическия и икономическия живот на 
България. С началото на политическата стабилизация и ускоряването 
на икономическите реформи се интензифицира и мащабното прераз-
пределяне на национално богатство. Корупционните практики се 
превърнаха в ключов механизъм както за получаване на конкурентни 
предимства в този процес, така и за натрупване на капитали и 
трансфер на ресурси от държавния/публичния сектор към частния. 
Множество организирани престъпни интереси заеха силни позиции 
в икономическия и политическия живот на страната, стремейки се 
да ги запазят и разширят чрез използване на корупционни практики 
на всички равнища в държавата. Разпространението на корупцията 
стана видимо, трайно дестабилизира институциите и деформира 
политическия процес.

В тази обстановка българското гражданско общество стана 
инициатор на публичния дебат за корупцията, а редица непра-
вителствени организации поставиха антикорупцията в центъра на 
своята дейност. Водеща роля в този процес от 1997 г. досега 
играе антикорупционната Коалиция 2000. Тази инициатива обедини 
за първи път неправителствени организации, представители на 
държавни институции и медии за ограничаване на корупцията. В 
нейните рамки бяха развити уникални инструменти, механизми и 
практики на публично-частно партньорство в търсенето на конкретни 
антикорупционни решения. Освен инициативно и активно гражданско 
общество постигането на напредък в антикорупционните реформи 
предполага още две важни предпоставки, които бяха създадени 
след 1997 г. Първо, реформистки ориентирано правителство, което 
признава съществуването на корупционни проблеми в страната и води 
проактивна антикорупционна политика. Второ, силна международна 
загриженост за ограничаване на корупцията като основно изискване 
за приобщаването на България към НАТО и Европейския съюз. В този 
контекст редица международни институции, сред които се откроява 
Американската агенция за международно развитие, насърчиха и 
оказаха практическа подкрепа на антикорупционните реформи.

УВОД
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Противодействие на корупцията в България чрез публично-
частно партньорство

Коалиция 2000 е един от най-известните примери за 
публично-частно партньорство в областта на антикорупцията в 
Югоизточна Европа. Тя е основана през 1997 г. от български 
неправителствени организации с цел да създаде платформа за 
сътрудничество на публични и частни институции. Коалиция 2000 
съчетава приноса и усилията на различни обществени групи 
независимо от тяхната политическа и/или институционална 
принадлежност. Коалицията е създала Система за мониторинг 
на корупцията (СМК), която е специален инструмент за 
диагностика на корупцията. [...] Коалиция 2000 е разработила 
и изпълнила и инициатива за най-добри антикорупционни 
практики на местно равнище. [...] Антикорупционната инициатива 
насърчава участието на гражданското общество за прилагане 
на механизмите за граждански контрол над държавата особено 
по отношение на изпълнението на Националната стратегия за 
противодействие на корупцията за периода 2001 – 2004 г.

Примерът на Коалиция 2000 доказва, че при наличие на 
решителност гражданите могат да настояват за по-добро 
управление и да надделеят над корумпираните.

Източник: The World Bank, Building Market Institutions in South Eastern Europe, Washington 

DC, 2004, p. 76.

Като цяло през периода след 1997 г. е постигнат значителен 
напредък по отношение на идентифицирането на проблемите 
и практиките, свързани с корупцията в българското общество. 
Осъществени са и редица конкретни политически, икономически и 
административни мерки, които постепенно дават осезаемо отражение 
върху размера на корупцията в страната. Основната тенденция, 
характерна за периода след 1997 г., е постепенното намаляване 
на корупцията. Данните на международната антикорупционна 
организация Трансперънси Интернешънъл (ТИ) за периода 1998 – 
2004 г. показват, че България от страна със системни корупционни 
проблеми (индекс по-малък от 3) се превръща в страна с умерена 
степен на разпространение на корупцията (индекс 4.1). България 
се намира в по-благоприятна позиция от редица други страни, 
включително настоящи членки на Европейския съюз. Например 
стойността на индекса за разпространение на корупцията на ТИ 
през 2004 г. за Словакия и Латвия е 4.0, за Полша тя е 3.5, а за 
Румъния – 2.9. България регистрира по-добри стойности на индекса 
за разпространение на корупцията в сравнение със страни от 
Централна и Източна Европа с подобно равнище на БВП на човек 
от населението.

Спадът на абсолютния брой осъществени корупционни сделки 
е значителен – около два пъти. Ако през 1998 г. средномесечният 
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брой на признатите от пълнолетните български граждани участия 
в корупционни взаимодействия е в интервала 180 – 200 хиляди 
месечно, през 2004 г. той варира около 80 – 90 хиляди. Това 
намаление се усеща по-чувствително по отношение на „малката” 
корупция, която се проявява при взаимодействието на гражданите 
със служителите в държавната администрация. В същото време 
корупцията в стопанската сфера продължава да бъде сериозен 
проблем, а антикорупционните реформи в бизнес сектора все 
още се извършват с по-бавни темпове. Като цяло равнището на 
разпространение на корупцията в тази сфера е над два пъти по-
високо, отколкото сред българското население. След регистрирано 
намаление на корупционните действия и натиск в сферата на бизнеса 
през периода 2000 – 2002 г. през последните две години те запазват 
своите равнища. Трябва все пак да се отбележи намаляващият дял 
на българските фирми, които са участвали в корупционни сделки.

В края на 2004 г. беше регистрирана стагнация и дори леко 
увеличение в реалното разпространение на корупцията в сравнение с 
достигнатото в началото на годината равнище. Това е сериозен сигнал, 
че предприеманите досега антикорупционни мерки изчерпват 
своя потенциал. Новите предизвикателства пред антикорупционните 
усилия на държавата и гражданското общество вече са свързани 
преди всичко с преодоляване на структурните и институционалните 
дисфункции, осигуряване на ефективно функциониране на 
правосъдната и правоохранителната система, подобряване на 
качеството на предоставяните публични услуги за населението и 
бизнеса, които да ограничат по-радикално възпроизводството на 
корупционните практики.

Антикорупционните реформи в публичната сфера се характеризират 
с постигането на напредък в ограничаването на корупцията и 
определени проблеми при тяхната реализация. Сред тях могат да се 
откроят няколко акцента:

• България вече разполага с относително изградена национална 
антикорупционна инфраструктура вследствие от продължителен 
процес, започнал през втората половина на 90-те години 
по инициатива на гражданското общество и с подкрепата на 
международни институции и организации. В резултат на граждански 
инициативи бяха разработени и приети първите стратегически 
документи за противодействие на корупцията, на чиято основа и 
в изпълнение на поетите международни ангажименти постепенно 
започна въвеждането на антикорупционни правни инструменти 
и институционални механизми, включително специализирани 
антикорупционни комисии към всяка от трите власти. Този процес 
получи допълнително ускорение с приемането на страната в НАТО 
и с напредването на преговорите за членството й в ЕС.

• Предприетите от правителството действия са насочени главно към 
ограничаване на „малката” корупция на по-ниските етажи на 
държавната власт и в по-малка степен съдържат конкретни 
мерки за противодействие на „голямата” политическа корупция. 
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Политическата корупция прониква и в трите власти в различни 
степени и форми, като засяга представители и на управляващи, 
и на опозиционни партийно-политически елити. Поради това 
разкриването и доказването на този вид корупция е по-трудно и 
изисква специфични средства. Както показва практиката в други 
страни обаче, дори прилагането на специални мерки невинаги 
гарантира успех в ограничаването на политическата корупция. 
Опасенията, че такава политика може да доведе до серия от 
неконтролирани разкрития, засягащи широк кръг висши политици, 
до голяма степен обяснява непоследователността и ограничената 
ефективност на антикорупционните мерки в тази сфера.

• България отбеляза съществен напредък по отношение създаването 
на модерна наказателноправна уредба на престъпленията, 
свързани с корупция. В същото време обаче, практическото 
приложение на тази уредба до голяма степен е възпрепятствано 
от непоследователните и недостатъчни реформи в областта на 
наказателния процес. Върху слабата ефективност на органите 
на съдебната власт в противодействието на корупцията оказват 
влияние множество фактори: честите промени в процесуалното 
законодателство, свързани с прехвърляне на правомощия и функции 
между различни органи; липсата на достатъчна координация между 
отделните звена на съдебната власт и другите компетентни органи, 
ангажирани в противодействието на престъпността и корупцията; 
липсата на работещи механизми за обмен на информация между тях; 
наличието на вътрешна корупция; връзките на отделни представители 
на тези институции с организираната престъпност и др.

• Броят на наказателните дела за корупционни престъпления е 
много нисък както в сравнение с общия брой наказателни дела, 
приключени от съдилищата, така и в сравнение с резултатите 
от проучванията на реалния брой корупционни сделки. Докато 
средномесечният брой на корупционните сделки през 2003 г. е 
около 100 000, броят на осъдените за подкуп и престъпления 
по служба лица е 75. За първата половина на 2004 г. това 
съотношение е около 80-90 000 към 71. Държавата упражнява 
ефективно наказателната си политика главно по отношение на по-
маловажните случаи на корупция, докато тежките случаи, които 
в много по-голяма степен засягат обществения интерес, остават 
ненаказани. Така например за периода от началото на 2002 до 
средата на 2004 г. само по 7 дела за подкуп съдът е наложил 
наказание лишаване от свобода за повече от 3 години и само в 
един от тези случаи наказанието надхвърля 10 години.

• Успешното противодействие на корупцията и организираната 
престъпност е невъзможно без антикорупционни реформи в 
съдебната власт. Ролята на съдебната система като последна 
инстанция за решения по преразпределението на националното 
богатство и власт създава предпоставки за значителен корупционен 
натиск върху нея. Намаляването и предотвратяването на 
вътрешната корупция в съдебната власт е ключов фактор за 
противодействие на корупцията в обществото като цяло. Честите 
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и до голяма степен инцидентни и под влияние на външни фактори 
частични реформи не могат да осигурят необходимата ефективност 
на работата на съдебната система и резултатно противодействие 
на вътрешната корупция. Това се дължи както на заложения в 
конституционната уредба модел и структура на съдебната власт, 
така и на съпротивата на немалка част от магистратите срещу 
реформите и желанието им за запазване на статуквото. 

• Министерството на вътрешните работи е една от държавните 
институции с ключово значение в разкриването и наказването 
на корупцията. Поради това противодействието на корупцията 
в самото министерство е от решаващо значение за неговата 
ефективност срещу корупцията в останалите звена на държавната 
администрация. Като цяло въпреки високата секретност в работата 
на министерството то предоставя на обществото най-много 
информация по отношение на вътрешните си антикорупционни 
мерки сред останалите държавни институции. Някои очевидни 
резултати от предприетите стъпки са, че през периода 2003 – 2004 г. 
МВР обявява най-много вътрешно разследвани и най-много 
предадени на прокуратурата свои служители.

• Реформите в административното, гражданското и търговското 
право показват определен напредък в посока към създаване на 
неблагоприятна за корупция правно-институционална среда. Това 
до голяма степен се дължи както на международните ангажименти 
на страната в контекста на присъединяването й към НАТО и ЕС, така 
и на натиска на гражданските антикорупционни инициативи. Сред 
основните проблеми на законодателната реформа продължават да 
бъдат темповете и качеството на промените и тяхното ефикасно 
прилагане.

• Въвеждането на омбудсман като извънсъдебен механизъм за защита 
на човешките права и институция с наблюдаващи и контролни 
функции в противодействието на корупцията бе инициирано и се 
подкрепя от Коалиция 2000 от началото на 1998 г. Подготвено бе 
предложение за правна рамка за установяване на институцията 
на национално и местно равнище, основни положения от което 
бяха включени в приетото законодателство. Макар че Народното 
събрание не успя да избере национален омбудсман, благодарение 
на сътрудничеството на Коалиция 2000 и други граждански 
организации с местните власти, бе отбелязан сериозен напредък 
на общинско равнище – през 2004 г. в седем общини бяха 
избрани и успешно работят обществени посредници.

• Осигуряването на по-бързи, по-качествени и достъпни 
административни услуги доведе до известно намаляване на 
корупционните практики в тази сфера. Постепенното въвеждане 
на нови информационни технологии създава предпоставки 
за радикална промяна в административното регулиране и 
обслужване на населението. Независимо от това процедурите по 
административно обслужване на бизнеса и гражданите все още 
не са облекчени чувствително. 
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Намесата на държавата в икономиката поражда множество 
конфликтни точки между частния и обществения интерес, които 
при липса на институционален и административен капацитет и 
традиции създават благоприятна среда за корупция. Корупцията 
изкривява пазарните правила, води до намаляване на ефективността 
и ползата от публичните услуги и създава мотивация за преминаване 
в скритата икономика. Нерегламентираните бизнес доходи от своя 
страна са източник на корупционен натиск и създават условия за 
образуването на порочен кръг „корупция – скрита икономика – 
корупция”. Най-рисковите сфери в това отношение са митническата 
и данъчната система, регулативните режими, приватизацията и 
обществените поръчки.

• Успоредно с макроикономическата стабилизация, нарастващата 
международна интеграция, либерализацията на икономиката 
и началото на редица структурни реформи в България бяха 
предприети конкретни мерки, насочени към ограничаване на 
скритата икономика и създавания от нея корупционен натиск. 
Най-непосредствен и осезаем ефект имаха действията за 
задължителна регистрация на трудовите договори, въведени от 
Министерството на труда и социалната политика. Индексът на 
скритата икономика на Коалиция 2000 отчете, че през периода 
1998 – 2004 г. делът на скритата икономика в БВП на страната 
намалява от около 1/3 на приблизително 1/4.

• Най-труден е напредъкът на мерките за намаляване на скритата 
икономика, които засягат установени механизми на политическа 
корупция. В това отношение запазването на безмитните магазини 
по сухопътните граници на страната беше сериозен неуспех 
на политиката за противодействие на скритата икономика 
и корупцията. Тези магазини са един от основните канали за 
незаконен внос на акцизни стоки в страната. Създадената от тях 
незаконна печалба се използва за поддържане на инфраструктурата 
на скритата икономика и за корупционно осигуряване на нейната 
политическа защита.

• Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000 
идентифицира Агенция „Митници” като една от институциите 
със съществен дял корумпирани служители. Изнесените от 
Коалиция 2000 данни, че за периода 1998 – 1999 г. вследствие 
на корупция и контрабанда държавният бюджет губи над  
1 млрд. долара годишно само от търговията с ЕС, се превърнаха 
в централна тема на политическия дебат на изборите през 
2001 г. В края на 90-те години общественият натиск и най-
вече постепенното нормализиране на икономиката доведоха до 
свиване на корупцията в митниците. В самата Агенция „Митници” 
бяха предприети серия от мерки, които намалиха корупционния 
натиск върху митническите служители и ограничиха възможностите 
за митнически нарушения като въвеждането на Българската 
интегрирана митническа информационна система (БИМИС) и 
експертната помощ на международните консултанти от „Краун 
ейджънтс”.
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• Данъчната система остава силно засегната от корупция и е една 
от сферите, в които институционалните реформи все още не са 
завършили. Според самите данъчни служители най-много случаи на 
корупция има при извършването на оперативния данъчен контрол, 
а най-големи като размер са корупционните сделки, свързани с 
извършваните данъчни ревизии. В това отношение успоредно със 
създаването на Агенция по приходите и постепенното намаляване 
на преките подоходни данъци са необходими конкретни стъпки 
за чувствително опростяване на данъчните процедури, въвеждане 
на кодекси за етично поведение, подобряване на работата на 
звената за вътрешен контрол и др.

• Значителен потенциал за ограничаване на скритата икономика и 
корупцията се съдържа в намаляването на административната и 
регулативната тежест на държавата. Действията на правителството 
в тази насока бяха съсредоточени най-вече в намаляване на 
броя и облекчаване на лицензионните, разрешителните и регис-
трационните режими. Положителният антикорупционен ефект от 
тези мерки беше ограничен, тъй като основният проблем, който 
генерира корупционни плащания от бизнеса към държавната 
администрация, е не броят, а начинът на въвеждане и прилагане 
на режимите. В това отношение приемането на Закона за огра-
ничаване на административното регулиране и административния 
контрол върху стопанската дейност е стъпка в правилната посока. 
Антикорупционният ефект от неговото приложение все още не 
може да се оцени обективно.

• Като цяло приватизационният процес в България през периода 
1997 – 2004 г. беше проведен непрозрачно, с множество и 
чести промени на правилата. Едва с приемането на Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол бяха отразени редица 
препоръки на Коалиция 2000 за намаляване на корупционния натиск 
в процеса на раздържавяване. Бяха премахнати преговорите с 
потенциален купувач, а откритите търгове и фондовата борса 
станаха приоритетни методи за приватизация, което доведе 
до съществено намаляване на корупционния натиск върху 
Агенцията за приватизация и до забележимо подобряване на 
резултатите от дейността є при малката приватизация. Опитите 
чрез законодателни и административни механизми да се 
разрешат текущо възникнали проблеми или политически 
неразбирателства в голямата приватизация повишиха правната 
несигурност на процеса, създадоха благоприятни условия за 
корупция и значително затрудниха неговата обективна оценка. 
Въвличането на прокуратурата и Върховния административен съд 
в приватизацията на Българската телекомуникационна компа-
ния и Булгартабак холдинг породи основателни съмнения за 
независимостта на съдебната система и наличието на сериозен 
корупционен и политически натиск върху нея.

• Обществените поръчки са основен канал за насочване 
на държавни средства към частния сектор и една от най-
податливите на корупция сфери. В различните икономически 
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сектори между 30 % и 50 % от спечелените обществени поръчки 
се съпровождат от корупционни плащания. Корупционната цена 
в масовия случай е в рамките на 3–10 % от сумата по договора. 
Констатираните и санкционирани от Сметната палата и Агенцията 
за държавен вътрешен финансов контрол нарушения на законовите 
правила за възлагане на обществени поръчки непрекъснато се 
увеличават, без да предизвикат желания възпиращ ефект. Честите 
законодателни промени в тази сфера не са съпроводени от 
адекватни мерки за въвеждане на публични стандарти за добри 
практики на централно и местно равнище и за подобряване на 
специализирания и гражданския контрол. 

Създаването на стопанска среда, свободна от корупция и скрита 
икономика, не може да бъде постигнато без активното сътрудничество 
на бизнеса. На фона на непрекъснато нарастващото значение на 
частния сектор в икономиката бизнесът и неговите асоциации все 
още не са достатъчно активни в антикорупционните реформи. 
Корупцията в частния сектор остава на равнища, сравними с 
корупцията в обществения сектор и е реална заплаха за стабилността 
на икономиката в случай на неблагоприятни външни шокове. 

Гражданското общество бе не само инициатор на обществения 
дебат по проблемите на корупцията, но има основна заслуга 
антикорупционните реформи да бъдат придвижени на качес-
твено ново стъпало. Ако през 1997 г. като основна задача на 
антикорупционните усилия се възприемаше повишаването на об-
ществената информираност за корупционните практики и проблеми, 
впоследствие целите се предефинираха в посока на конструиране и 
прилагане на ясно формулирани, практически ориентирани и конкретно 
насочени към отделните обществени сфери антикорупционни мерки, 
програми и политики. Това позволи да бъдат идентифицирани 
антикорупционните приоритети и специфичните инструменти в рамките 
на цялостната политика на демократични реформи. Гражданското 
общество формулира, разви и реализира идеята, че публично-частното 
партньорство е основен подход и механизъм на антикорупцията, 
чрез който се създават необходимите предпоставки за ограничаване 
на корупционните практики. В този контекст бяха разработени и 
редица антикорупционни мерки и инициативи в законодателството, 
политическия процес и публичната администрация.

• Системата за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 
2000 е първата по рода си в постсоциалистическите страни 
инициатива, съчетаваща значими изследователски възможности и 
мощен антикорупционен потенциал. Гражданският мониторинг на 
корупцията и преди всичко тримесечните корупционни индекси на 
Коалиция 2000 се превърнаха във важен и често използван източник 
на информация за реалните равнища, прояви и разпространеност 
на корупцията, както и в мерило за постигнатия напредък в 
нейното ограничаване. 

• СМК на Коалиция 2000 беше доразвита в методология за регионален 
мониторинг на корупцията в страните от Югоизточна Европа. Този 
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регионален мониторинг е осъществен в рамките на Инициативата 
за правно развитие на Югоизточна Европа (Southeast European 
Legal Development Initiative – SELDI), която стартира в края на 
1998 г. Тя обединява неправителствени организации, представители 
на правителствени институции в региона и експерти от различни 
страни на Югоизточна Европа (Албания, Босна и Херцеговина, 
България, Македония, Румъния, Сърбия и Черна гора, Хърватия). 
Приложените иновативни подходи и социално-технологични 
решения за конструиране и реализация на СМК, както и нейните 
практически осъществени антикорупционни функции я превръщат 
в уникален и надежден инструмент на комплексната стратегия 
за противодействие и ограничаване на корупцията не само в 
България, но и в други постсоциалистически общества в преход.

• Утвърдени бяха практики за участието на експерти на 
граждански организации при обсъждането и приемането на 
законопроекти, комплексни мерки и програми, насочени към 
превенция и ограничаване на корупцията. Създадени бяха и 
форуми на сътрудничество между неправителствени и бизнес 
организации за изработването на съвместни механизми за оценка 
и противодействие на корупцията. Редица неправителствени 
организации осъществяват граждански контрол върху специфични 
сфери, които концентрират корупционни практики и са обект на 
засилен обществен интерес.

• Очерта се трайна тенденция към разпространяване на 
антикорупционната дейност от центъра към периферията 
посредством активизирането на неправителствени организации 
в редица градове и общини. В страната се създават обществени 
съвети за превенция на престъпността и противодействие 
на корупцията на областно и общинско равнище. На местно 
равнище бяха апробирани и различни форми на публично-частно 
сътрудничество, насочено към прозрачност и отговорност на 
местната власт.

• Гражданското общество въведе в обществената практика и 
антикорупционното обучение като съществен елемент на 
гражданското образование. За пръв път от Коалиция 2000 бе 
инициирано антикорупционно обучение в средните и висшите 
училища в страната, както и в контекста на образователни 
курсове, организирани от граждански организации. Изготвени 
бяха антикорупционни учебни пособия и справочници както за 
специалисти, така и за по-широка аудитория.

• Нарастващо значение придобива мониторингът върху използва-
нето на предприсъединителните фондове на Европейския съюз. 
Програмирането и оценката на ефективността на управление на 
предприсъединителните фондове на ЕС в България трябва да бъдат 
една от приоритетните области за публично-частно партньорство 
между държавата и гражданското общество в бъдеще.
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Опитът на развитите страни в противодействието на корупцията 
показва, че не е възможно да бъдат постигнати устойчиви резултати 
в краткосрочен период. В същото време ограниченията на 
политическия цикъл изискват всяко правителство да постига видими 
антикорупционни резултати в рамките на своя мандат. Постигането на 
баланс между тези противоречиви на пръв поглед тенденции изисква 
координирани усилия на публичните институции и гражданското 
общество. Пример в това отношение е намаляването на скритата 
икономика в страната за последните 2-3 години. Същевременно в 
редица чувствителни области като съдебната система, органите за 
ред и сигурност, „голямата” приватизация не е постигнат осезаем 
напредък въпреки започналите антикорупционни реформи, а в 
други като здравеопазване и образование такива реформи тепърва 
предстоят.
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Системата за мониторинг на корупцията (СМК) е замислена и 
реализирана не само като изследователски инструмент за мониторинг 
и измерване на разпространението и динамиката на корупцията в 
страната, но и като съществен елемент на цялостната антикорупционна 
стратегия и план за действие на Коалиция 2000. В този смисъл СМК 
е първата по рода си в постсоциалистическите страни инициатива, 
съчетаваща значими изследователски възможности и мощен 
антикорупционен потенциал. Тя стартира в ключов за страната период – 
интензификацията на социалните и икономическите реформи след 
период на чувствително забавяне на обществените трансформации в 
първата половина на 90-те години на миналия век. В периода 1989 – 
1997 г. в българското общество беше натрупан значителен корупционен 
потенциал и ресурс, но поради перманентната политическа и 
икономическа стагнация той не привличаше силно общественото 
внимание и не беше обект на изследване и оценка. С началото 
на политическата стабилизация и ускоряването на икономическите 
реформи след 1997 г. се ускори и мащабното преразпределяне 
на националното богатство. В резултат корупционните практики се 
превърнаха в ключов механизъм както за получаване на конкурентни 
предимства в този процес, така и за натрупване на капитали и 
трансфер на ресурси от държавния/публичния сектор към частния. 
Разпространението на корупцията започна да става видимо и навлезе 
в политическия дневен ред на страната.

Дефиниция

Корупцията се интерпретира като злоупотреба с власт –
икономическа, политическа и административна, която води до 
лично или групово облагодетелстване за сметка на правата и 
законните интереси на личността, на конкретна общност или 
на цялото общество.

Източник: Чисто бъдеще. План за действие срещу корупцията, Коалиция 2000,  

С., 1998 г., с. 11.

В този контекст разработването и ефективната реализация на 
СМК бяха изправени пред сериозни предизвикателства и изискваха 
прилагането на иновативни подходи и социални технологии. Те бяха 

1. СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ НА КОРУПЦИЯТА НА  
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свързани с решаването на няколко основни проблема, гарантиращи 
нейното ефикасно функциониране.

Първо, корупцията получи широко разпространение, достигайки 
до най-високите етажи на държавната власт и прониквайки 
практически във всички сфери на обществения живот. Това наложи 
необходимостта от създаването на решителна антикорупционна 
коалиция, която включва представители на политическия елит, 
държавната администрация, гражданските организации, научната 
общност. За решаването на тази задача бяха обосновани, разработени 
и практически осъществени принципите на публично-частното 
партньорство при формирането на Коалиция 2000. Без обединяването 
и координирането на действията на всички заинтересовани страни 
антикорупционните усилия биха били обречени на неуспех.

Второ, в общественото съзнание и някои политически и научни 
среди битуваше представата, че опитите за противодействие на 
корупцията до голяма степен са безсмислени и непродуктивни. 
Съществуваха и силни скептични нагласи по отношение на 
възможността корупцията да бъде регистрирана и измервана. За 
преодоляването на скептицизма и недоверието беше необходимо да 
се разработят и обосноват прецизно теоретичните и методологическите 
параметри на СМК. За целта бяха използвани съществуващите 
изследователски постижения в тази област, разработките на 
Световната банка, Американската агенция за международно 
развитие, опита на международната неправителствена организация 
Трансперънси интернешънъл и др. Аргументирана беше тезата, че 
използването на комбинация от различни изследователски методи и 
техники за наблюдение и измерване на корупцията, основани на 
надеждни теоретични и методически предпоставки, провеждането на 
многократни представителни проучвания и съпоставянето на данните 
от различни източници (граждани, експерти, стопански ръководители 
и бизнесмени, служители в обществения сектор и др.), позволяват 
да се получат достоверни данни за разпространението и динамиката 
на корупционните практики.

Трето, наследеното отчуждение от държавата, подкрепено от 
слабостта и неефективността на новите демократични институции, 
доведоха до криза на доверието в тях и до увеличена толерантност 
към корупцията. До известна степен беше загубено и доверието в 
ефективността на колективните социални действия и възможността чрез 
граждански инициативи и контрол да се влияе върху функционирането 
на публичните институции. В този смисъл СМК трябваше да завоюва 
обществено доверие и да се утвърди като надежден, независим и 
авторитетен източник на обективна информация за разпространението 
на корупцията в страната. За постигането на тази цел и прилагайки 
принципите на публично-частното партньорство, беше формиран 
разширен Експертен съвет, включващ представители на научната и 
академичната общност, на влиятелни изследователски организации, 
на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Експертният 
съвет обсъждаше и утвърждаваше методиката и инструментариума 
на всички елементи на СМК, което създаде допълнителни гаранции  
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за тяхната надеждност и доверие в достоверността на предлаганата 
информация.

Началото на антикорупцията в България беше поставено през 1997 г. 
с изграждането на антикорупционната Коалиция 2000, основаваща 
се на принципите на публично-частното партньорство. През 
декември 1998 г. бяха публикувани първите данни от СМК и беше 
проведен първият обществено-политически форум на Коалиция 2000. 
Публичните и политическите реакции на представената информация 
за разпространението на корупцията в страната бяха нееднозначни и 
противоречиви. Те варираха от силен медиен интерес и принципна 
подкрепа от страна на част от гражданското общество, през мълчаливо 
внимание и умерен скептицизъм от страна на управляващите 
относно възможността за ефективно противодействие на корупцията, 
към пълно недоверие и отрицание на практическото значение на 
подобни инициативи. Изразявани бяха и мнения, че социалната и 
икономическата ефективност на СМК би била твърде ниска. В отговор 
на това бяха дефинирани, обосновани и практически реализирани 
няколко основни функции на мониторинговата система.

• Периодично публично представяне на информация относно 
мащабите и тенденциите в развитието на корупцията, както и 
на обуславящите я причини и предизвиканите от нея последици. 
По този начин СМК изпълнява функцията на надежден 
диагностичен и оценъчен инструмент за разпространението на 
различните видове и форми на корупцията в отделните сфери на 
обществения живот. Идентифицира се и степента на проникване 
на специфичните корупционни практики в различни институции, 
социо-професионални групи, икономически сектори и др. Следва 
специално да се отбележи, че за първи път разпространението 
на корупцията се измерва не чрез изследване на обществените 
оценки, мнения или представи, а чрез събирането на данни за 
реални корупционни действия и оказван корупционен натиск. Чрез 
тях се получава надеждна информация за броя и честотата на 
осъществените корупционни сделки и участието на служителите, 
гражданите, представителите на бизнеса в тях.

• Съществена функция на СМК е да отразява свързаните с корупцията 
нагласи, оценки и очаквания на обществеността и отделни 
икономически, политически, социални и професионални групи. 
„Субективната реалност” на представите за разпространението и 
практическата ефикасност на корупцията са също толкова значим 
фактор за нейното възпроизводство, колкото и „обективните” є 
измерения.

• СМК спомага за установяване на проблемните зони и 
приоритетите при осъществяване на реформи на държавното 
управление и реализация на антикорупционни политики и 
програми. В този случай корупционният мониторинг има 
съществено значение за формулиране на стратегията и тактиката 
на провеждане на подобни реформи и инициативи. Той доставя 
и информация, която може да се използва за оценка на 
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ефективността на провежданите реформи и осъществяваните проекти 
от различни правителствени и неправителствени организации. 
По този начин се осигурява обратна връзка към държавните 
институции и гражданските структури с оглед извършването 
на корекции в съдържанието и начините на провеждане на 
реформите и антикорупционните политики и проекти. Още по- 
съществено е, че корупционният мониторинг вече се използва и 
като ориентир и критерий за ефективността на антикорупционните 
усилия и инициативи на българското правителство и гражданското 
общество.

• Корупционният мониторинг осигурява данни и анализи за 
стимулиране на обществения дебат по проблемите на 
корупцията, повишаване на обществената нетърпимост към 
нея като елемент на демократичните ценности и практическото 
прилагане на механизми, осигуряващи прозрачност и доверие. 
Основна характеристика на първия етап на антикорупцията беше, 
че се инициира публичният дебат по проблемите на корупцията 
в българското общество. Той бе съществена предпоставка за 
формиране на обществено и политическо мнение в подкрепа на 
активната антикорупционна политика. Получените данни от СМК 
се използват и като съдържателен елемент на образователни и 
информационни антикорупционни кампании и програми.

• СМК на Коалиция 2000 беше доразвита в методология за 
регионален мониторинг на корупцията в страните от Югоизточна 
Европа. Този регионален мониторинг е осъществен в рамките на 
Инициативата за правно развитие на Югоизточна Европа (Southeast 
European Legal Development Initiative – SELDI), която стартира в 
края на 1998 година. Тази инициатива обединява неправителствени 
организации, представители на правителствени институции в 
региона и експерти от различни страни на Югоизточна Европа 
(Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Румъния, 
Сърбия и Черна гора, Хърватия). СМК беше приложена и в други 
страни в преход (Грузия, Молдова и др.). По този начин беше 
доказана наднационалната стойност на СМК и възможността тя 
да се използва като надежден инструмент за извършване на 
международни сравнения и оценки за разпространението и 
динамиката на корупцията в постсоциалистическите страни1. 

 
Приложените иновативни подходи и социално-технологични 

решения за конструиране и реализация на СМК, както и нейните 
практически осъществени антикорупционни функции я превръщат 
в уникален и надежден инструмент на комплексната стратегия за 
противодействие и ограничаване на корупцията не само в България, 
но и в други постсоциалистически общества в преход.

1 Доверието и доказаната надеждност на СМК я превърнаха в източник на обективна и 
авторитетна информация, използван както от български медии и държавни институции, 
така и от чуждестранни анализатори (например в-к „Файненшъл Таймс” от  
5.10.2004 г. в статия „България и Румъния получават одобрение за присъединяване 
към ЕС”).
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В следващото изложение се представят някои от основните 
резултати от приложението на СМК. Наличието на систематични данни 
за целия период 1998 – 2004 г. позволява да се очертаят тенденциите 
както в реалното разпространение на корупцията в страната, така и 
на обществените оценки и нагласи към нея. Опитът в изследванията 
на корупцията и постигнатите до момента резултати са добра основа 
за изготвянето на бъдеща стратегия за по-нататъшните усилия за 
противодействие и ограничаване на корупцията.

При анализа на равнището на корупция в страната се разграничават 
два основни аспекта – равнище на реалната и на потенциалната 
корупция. За възпроизводството на корупционните практики са от 
значение не само реално осъществените актове на даване и вземане 
(независимо от обекта на корупционната сделка – пари, услуги, 
информация и др.), но и самата оферта за извършване на корупционна 
сделка (предлагане или искане). Реализираните корупционни действия 
се означават като реална корупция, а инициирането на корупционни 
сделки – като потенциална корупция. Нивото на потенциалната 
корупция по същество отразява степента на корупционния натиск, 
оказван от предлагащите или искащите да осъществят корупционни 
сделки. В този смисъл това е и индикатор за равнището на търсенето 
и предлагането на корупционни услуги.

Равнището на реалната и потенциалната корупция в СМК на 
Коалиция 2000 се измерва главно чрез два синтетични корупционни 
индекса:

• Лично участие в корупционни взаимодействия. Този индекс 
отразява честотата на признатите от гражданите случаи на даване 
на пари, подарък или услуга с цел да бъде решен техен проблем. 
Той отразява равнището на реалната корупция в страната за 
определен период.

• Корупционен натиск. Този индекс отразява честотата на признатите 
от гражданите случаи, при които от тях са поискани пари, подарък 
или услуга с цел да бъде решен техен проблем. Той отразява 
равнището на потенциалната корупция в страната.

Следва специално да се отбележи, че тези два корупционни 
индекса не отразяват оценки, мнения или представи, а 
самопризнания за честотата на определен тип действия. Равнището 
на реалната корупция се оценява и чрез три основни показателя:

Първо, честота на извършване на корупционни действия (даване или 
вземане).
Второ, брой на извършените корупционни сделки за определен 
период.
Трето, размер на корупционните плащания.

Корупционните индекси се отнасят преди всичко до т.нар. 
„малка” (ежедневна, неорганизирана) корупция, която се среща 

1.1. Степен на 
разпространение на 
корупцията – 
устойчиво намале-
ние и нови 
предизвикателства
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при контактите на гражданите със служители в обществения сектор 
от по-ниските нива в йерархията. Информация за „голямата” 
(институционална, политическа) корупция като правило не се получава 
чрез представителни изследвания на населението и само в ограничена 
степен – чрез изследвания в стопанската сфера.

Малка и голяма корупция

Разграничават се два основни типа корупция, които 
се различават по своите мащаби, субекти на извършване, 
механизми на реализация, последици:

Първо, „голяма” корупция, в която са въвлечени висши 
държавни служители, политици и бизнесмени, които вземат 
решения за разпореждане със значителни ресурси. Много 
често „голямата” корупция се отъждествява с политическата 
корупция във висшите етажи на властта. В този случай държавни 
ръководители, висши администратори и политици използват 
своите позиции, за да извличат крупни облаги в свой личен, 
партиен или корпоративен интерес.

Второ, „малка” корупция, обикновено осъществявана от 
служители с по-нисък ранг, които непосредствено контактуват 
с граждани и с представители на малкия и средния бизнес. Тя 
е свързана с по-малки мащаби на подкупи, услуги и подаръци, 
но има по-масов и ежедневен характер. 

Основната тенденция, ха-
рактерна за целия период на 
наблюдение, е постепенното 
намаление както на реална-
та, така и на потенциалната 
корупция в страната (графи-
ка 1).

Спадът на абсолютния брой 
осъществени корупционни 
сделки също е значителен – 
около два пъти. Ако през 
1998 – 1999 г. средноме-
сечният брой на признатите 
от пълнолетните български 
граждани участия в коруп-
ционни взаимодействия е в 
интервала 180 – 200 хиляди

месечно, то в периода юли 2003 – март 2004 г. той варира около 
80 – 90 хиляди2. През месец март 2004 г. бе регистрирана една от 
 
 
 

2 Тази оценка се базира на данните от преброяването на населението (март 2001 г.), 
според които общият брой на населението над 18 г. е 6 417 869, а 1% от извадката 
съответства на 64 180 души.
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ГРАФИКА 1. ДИНАМИКА НА ИНДЕКСИТЕ ЗА РАВНИЩЕТО НА КОРУПЦИЯ ЗА 
НАСЕЛЕНИЕТО (ФЕВРУАРИ 1999 – НОЕМВРИ 2004 Г.)

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



най-ниските стойности на корупционен натиск, който служители от 
обществената сфера пряко или косвено оказват върху гражданите. 
Към края на годината обаче и при случаите на оказан натиск от 
страна на служител, и при реално осъществените корупционни 
сделки се наблюдава връщане към по-високите средни стойности, 
характерни за 2003 г. Въпреки регистрираното повишаване с около 
20 хиляди случая в сравнение с март 2004 г. все пак равнището 
е по-ниско от същия период на миналата година (за сравнение 
тогава средномесечният брой е бил 114 000 случая, а към настоящия 
момент – около 100 хиляди случая). Дали тази негативна тенденция е 
устойчива, или е резултат на конюнктурни фактори предстои да бъде 
установено през следващата година.

Като цяло нивата на ре-
алната и потенциалната ко-
рупция в стопанската сфера 
са над два пъти по-високи, 
отколкото сред българското 
население (графика 3). Този 
факт илюстрира значимостта 
на проблема за българския 
бизнес и е индикатор за срав-
нително широкото разпростра-
нение на бизнес корупцията. 
След регистрирано намаление 
на корупционните действия и 
натиск в сферата на бизнеса в 
периода 2000 – 2002 г. в пос-
ледните две години те запаз-

ват своите равнища. Трябва да се отбележи все пак намаляващият дял 
на фирмите, които са участвали в някакъв вид корупционна сделка.

И при бизнеса, и при на-
селението се отчита ясна тен-
денция към нарастване на 
стойността на извършените 
корупционни сделки. Наблюда-
ва се изместване на размера на 
дадените подкупи под формата 
на пари, услуги или подаръци 
към по-високи нива. При насе-
лението само за период от шест 
месеца два пъти нараства бро-
ят на корупционните сделки на 
стойност между 100 и 500 лв. 

При бизнеса даваните нео-
фициално суми се увеличават 
още по-осезателно. Част от най-

скъпо „платените” обществени услуги вече надхвърлят сумата от 5000 
лв. При всеки шест от десет обществени поръчки неофициалната 
сума за спечелването им е била над 1000 лв.
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ГРАФИКА 3. ДИНАМИКА НА ИНДЕКСИТЕ ЗА РАВНИЩЕТО НА КОРУПЦИЯ ЗА 
БИЗНЕС СЕКТОРА (ОКТОМВРИ 2000 – АПРИЛ 2004 Г.)

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



Като най-разпростране-
ни зони за осъществяване 
на корупционни практики в 
стопанската сфера предста-
вителите на бизнеса посоч-
ват приватизацията, държав-
ните поръчки, издаването 
на лицензии и разрешения 
за извършване на стопанс-
ка дейност, непотизма (наз-
начаването на роднини и 
приятели на ръководни слу-
жители). Над три четвърти 
от стопанските ръководители 
считат, че корупцията в тези 
сфери е разпространена във 
висока степен. Около 2/3 са 
и представителите на бизне-
са, според които корупцията

е широко разпространена във връзка с финансирането на политически 
партии и предизборни кампании, укриването на данъци, благоприятен 
изход на водени съдебни спорове и др. В последните две години 
обаче се регистрира позитивна тенденция към намаление на оценките 
за степента на разпространение на всички основни корупционни 
практики (таблица 1).
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ГРАФИКА 4. РАЗМЕР НА ПЛАТЕНИТЕ НЕОФИЦИАЛНО СУМИ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕ 
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ГОЛЕМИНАТА  
НА ФИРМАТА

Източник: СМК на Коалиция 2000; изследване на българския бизнес (април 2004).

TАБЛИЦА 1. СТЕПЕН НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА  
 КОРУПЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ В БИЗНЕСА, %

Форми на корупционно поведение
Декември

2002
Ноември

2003
Април
2004

ниска
степен

висока
степен

ниска
степен

висока
степен

ниска
степен

висока
степен

Приемането на подкупи от служители и политици 
за въздействие при разпределяне на държавните 
поръчки

5.1 82.3 4.3 81.2 5.6 76.1

Приемането на подкупи от служители и политици 
при провеждането на приватизационни търгове

4.0 85.1 3.1 83.8 4.8 80.1

Приемането на подкупи от служители и политици 
при издаването на лицензи и/или разрешения за 
извършване на законни дейности

8.1 81.3 7.8 79.6 14.8 74.3

Приемането на подкупи от служители и политици 
при укриване или намаляване на данъци

18.5 67.7 17.6 65.6 22.2 61.3

Приемането на пари или подаръци при 
изпълнението на служебни задължения

15.7 73.8 14.7 73.0 17.1 68.8

Приемането на пари или подаръци за 
благоприятно решаване на криминални процеси

5.1 82.3 8.6 60.4 9.2 60.4

Използване на връзки и протекции за назначаване 
на роднини и приятели на ръководни служители

4.0 85.1 5.3 83.3 8.5 81.0

Финансиране на политически партии и 
предизборни кампании с цел обслужване на 
частни интереси

8.1 81.3 5.2 75.8 8.3 71.8

Източник: СМК на Коалиция 2000; изследвания на българския бизнес (декември 2002, ноември 2003, април 2004).



В равнището на потенциалната корупция сред различните социално-
професионални групи се наблюдават периодични флуктуации. При 
някои групи служители, например преподавателите в университети, 
митническите служители и полицаите, в отделни периоди бяха 
регистрирани чувствителни изменения в оказвания натиск, но 
впоследствие стойностите се върнаха към обичайните за тези групи 
нива. Промяна, но в посока на намаление на корупционния натиск 
през последната година, е регистрирана при служителите в съдебната 
система, следователите и прокурорите. Като цяло в съдебната система, 
след оживена публична дискусия и предприемане на конкретни 
антикорупционни мерки, се наблюдава известно ограничаване на 
случаите на оказван корупционен натиск. В този смисъл моментните 
стойности на оказвания корупционен натиск от отделни професионални 
групи не трябва да се абсолютизират. Това е по-скоро предупредителен 
сигнал, че в дадената група има корупционен проблем, на който 
трябва да се обърне внимание. В края на 2004 г. например такава 
група обществени служители са лекарите, които не само се връщат 
до високите нива на оказвания от тях натиск от 2002 г., но и излизат 
начело на класацията. Подобно е положението и при полицейските 
служители, които заемат следващата позиция с много близки стойности 
на оказвания корупционен натиск (таблица 2). 

Въпреки периодичните промени като цяло митничарите, 
полицаите, лекарите, служителите в съдебната система и общинските 
служители са сред професионалните групи, оказващи най-често 
корупционен натиск върху гражданите. Те могат да се определят 
като проблематични професионални групи, които се проявяват като 
основни носители на „малката” (ежедневна, битова, неорганизирана) 
корупция.

Данните за оказвания корупционен натиск от различните 
професионални групи се подкрепят и от оценките на българското 
население за степента, в която корупцията е разпространена 
сред тях. Чрез СМК са получени и данни за относителния дял на 
гражданите, които считат, че повечето или всички представители на 
съответната група са въвлечени в корупция. Като професионални 
групи, в които корупцията е най-широко разпространена, се 
възприемат митническите служители, представителите на съдебната 
власт, полицаите, както и политиците, народните представители 
и министрите. Обществените представи за разпространението на 
корупцията сред различните професионални групи не регистрират 
значими изменения през последната година. Все още обществото 
и бизнесът не отчитат сериозен напредък в ограничаването на 
корупцията сред митническите служители, политиците, народните 
представители, представителите на съдебната власт, полицаите и 
други професионални групи. Трайно залегналата представа за тяхната 
корумпираност в някои случаи дори се засилва и негативните оценки 
за разпространение на корупцията сред тези групи се увеличават 
в края на 2004 г. В този смисъл бъдещите предизвикателства пред 
антикорупционните усилия на държавата и гражданското общество са 
свързани с чувствителното ограничаване на реалното разпространение 
на корупцията в страната, което би довело и до преодоляването 

1.2. Корупционен натиск 
и оценки за  
разпространението 
на корупцията 
сред различни 
професионални 
групи
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на устойчиво вкоренените в общественото съзнание представи и 
нагласи за корумпираността на определени професионални групи и 
институции.
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TАБЛИЦА 2. КОРУПЦИОНЕН НАТИСК ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ*, %

Септ.
2000

Ян.
2001

Окт.
2001

Ян.
2002

Май
2002

Окт.
2002

Ян.
2003

Май
2003

Юли
2003

Окт.
2003

Март
2004

Ноември
2004

Лекар 22.1 6.1 22.3 18.0 20.2 20.3 12.9 12.8 15.7 16.6 13.2 22.5

Полицейски 
служител

24.0 18.9 18.5 19.9 15.2 22.3 12.0 14.1 17.8 13.9 13.1 22.2

Адвокат - - - - - 26.5 10.5 17.4 13.1 13.8 12.9 16.5

Митнически 
служител

15.8 22.7 18.4 18.5 25.5 19.4 17.3 16.6 16.4 15.3 22.3 13.8

Преподаватели в 
университети

- - - - - 11.9 14.7 11.8 21.5 16.6 12.7 12.6

Общински 
служител

10.3 11.2 11.3 10.0 5.5 10.9 4.4 8.4 6.9 6.4 4.7 10.3

Адм. служител в 
съдебната система

11.5 13.3 11.3 9.4 11.0 15.9 8.5 4.9 7.7 9.0 1.8 9.4

Служители в 
университети

- - - - - 5.6 11.9 3.4 10.9 9.0 8.1 9.0

Бизнесмен 9.7 11.6 13.4 10.8 9.4 9.6 7.0 9.1 13.6 8.3 10.5 8.3

Кметове и 
общински 
съветници

3.2 2.1 1.4 2.0 2.7 5.3 3.0 4.1 3.4 3.3 3.1 6.6

Служител в 
министерство

7.0 8.9 5.6 4.9 9.3 5.6 13.8 4.3 10.1 8.2 4.9 6.3

Учител 5.5 3.7 6.1 3.6 3.1 7.4 4.4 3.4 3.4 5.6 3.9 6.2

Съдия 9.1 5.8 6.8 7.8 10.7 16.6 2.0 14 6.9 8.5 10.7 5.8

Данъчен служител 8.3 6.4 9.1 5.3 3.8 4.2 4.1 3.1 3.7 5.9 3.8 5.1

Прокурор 7.8 7.2 0.8 4.1 8.5 12.3 6.6 9.2 8.2 4.2 1.8 5.1

Политици и лидери 
на пол. партии

- - - - - 7.1 5.0 7.1 6.3 4.1 4.5 5.0

Следовател 6.0 5.5 6.0 4.3 8.2 8.3 4.3 12.8 2.5 9.6 1.7 5.0

Представители 
на нестопански 
организации

- - - - - 5.0 - 4.0 2.6 1.4 - 1.3

Журналист - - - - - 1.8 1.4 - - - -

Народен 
представител

6.4 4.2 2.1 2.1 3.5 2.0 11.2 8.9 - - -

Министри - - - - - 6.3 - 3.3 3.4 4.8 -

Банкер 2.9 4.1 4.1 4.1 5.6 3.9 5.1 9.9 1.2 4.2 8.3

*Относителен дял на тези от контактувалите през последната година със съответната група, на които са искани пари, 
подаръци или услуги.
Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



Корупционните практики съществуват в определена обществена 
среда и се влияят значително от състоянието на общественото 
съзнание – степента на възприемане на корупцията като проблем 
на българското общество, доминиращите обществени ценности и 
нагласи по отношение на корупцията, оценките на населението 
за ефикасността на корупционните практики и успешността на 
антикорупционните действия. Когато гражданите са убедени, че 
живеят в силно корумпирана среда, в която корупцията не само 
остава ненаказана, но и се възприема като ефективно средство за 
решаване на частни проблеми, то тяхната предразположеност към 
използването на корупционни практики силно нараства.

Корупцията неизменно се възприема като един от най-
острите проблеми на постсоциалистическа България. Във всички 
периоди след 1998 г. тя винаги се нарежда сред петте най-значими 
обществени проблема, като обикновено се посочва на 4-5-то място 
заедно с престъпността. Като по-значителни проблеми се възприемат 
единствено безработицата, ниските доходи и бедността в страната, 
които пряко засягат жизнения стандарт на голяма част от българските 
граждани. През 2004 г. в резултат от активната социална политика на 
правителството намалява актуалността на проблемите безработица и 
бедност. На същото равнище остават ниските доходи на населението 
и престъпността, а корупцията се изостря и се превръща в трети 
по важност проблем за населението.

Важен аспект на отноше-
нието към корупцията е сте-
пента на нейното ценностно 
приемане или отхвърляне като 
начин за действие и решаване 
на проблеми. Той се изследва 
чрез специално конструирания 
в СМК индекс на принципна-
та допустимост на корупцията. 
Положителната тенденция от 
последните 3-4 години за все 
по-засилващо се възприема-
не на корупционните дейст-
вия като неприемливи както 
от обществото, така и от 
бизнес средите продължава 
и през 2004 година. Все пак 
трябва да се отчете предупре-
дителният сигнал от последно-
то изследване, при което се 
наблюдава леко покачване на 
принципната допустимост на 
корупцията. Той е в синхрон 
с някои от посочените данни 
за увеличението на реалната 
и потенциалната корупция в 
края на 2004 г. 

1.3. Общественото 
отношение към 
корупцията
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Макар и с по-ниски тем-
пове, склонността на българ-
ските граждани да използват 
корупционни практики също 
бавно намалява, което се ре-
гистрира от индекса на по-
датливостта към корупция. С 
постепенното ограничаване на 
причините, които се изтъкват, 
за да се оправдаят корупци-
онните действия, гражданите 
започват все по-често да се 
чувстват изнудвани и онеп-
равдани в отношенията си с 
държавната администрация. 
Все повече намалява броят 
на готовите да платят искана-
та от тях сума във всички слу-
чаи. При някои обществени

слоеве се забелязва или пълен отказ от плащане на допълнителни 
суми, или търсене на алтернативни начини за решаване на възникнал 
проблем с държавен чиновник. Хората с по-високо образование и по-
добро материално положение са по-склонни да търсят други начини 
за решаване на проблема, докато тези с по-ниско образование просто 
биха отказали да платят исканата от тях сума. И в двата случая това 
е показателно за постепенното осъзнаване на гражданските права и 
все по-голямата нетърпимост на населението към практиката да се 
плаща допълнително за публични услуги, които се полагат по право.

Въпреки отслабващия, макар и с ниски темпове, корупционен 
натиск, който служителите в обществената сфера оказват върху 
бизнеса, както и увеличаването на принципното неодобрение на 
корупционните действия, податливостта на българските бизнесмени 
към участие в корупционни практики остава сравнително стабилна. 
Това до голяма степен се обяснява с все още разпространената 
нагласа, че неформалните плащания са ефективно средство за 
решаване на техните частни проблеми.

Динамиката, която се наблюдава при повечето корупционни 
показатели, се отразява и на оценките на населението за потенциала 
на обществото да се справи с корупцията. След близо едногодишното 
задържане на по-благоприятни и оптимистични оценки в края на 
2004 година се регистрира покачване на съмненията и скептичните 
настроения сред населението в унисон с данните за увеличаване на 
реалната и потенциалната корупция в българското общество.

Получените от СМК данни за степента на разпространение на 
корупцията в страната очертават няколко устойчиви тенденции, 
които могат да се обобщят в следните изводи:

• За периода 1998 – 2004 г. е постигнато значително намаляване 
както на осъществявания от обществените служители корупционен 
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натиск, така и на реализираните корупционни сделки. Това 
намаление се усеща по-осезаемо по отношение на „малката” 
корупция, която се проявява при взаимодействието на гражданите 
със служителите в държавната администрация. В същото време 
бизнес корупцията продължава да бъде сериозен проблем, а 
положителните промени в бизнес сектора да се случват с по-
бавни темпове.

• Равнището на корупция в различните обществени сфери, измерено 
чрез реализираните корупционни сделки, намалява. Въпреки това 
позитивните промени не съответстват на обществените очаквания. 
Редица показатели сочат, че корупцията сменя формите си на 
проявление, но за сериозното є ограничаване все още е рано да 
се правят категорични изводи. В това отношение е показателно 
покачването на размера на осъществените корупционни сделки – 
за някои от услугите той се увеличава значително въпреки по-
малкия им регистриран брой. Това говори за концентрация и 
„изкристализиране” на корупционните практики. Съответно и 
„корупционните такси” се повишават в зависимост от значимостта 
на извършваните корупционни сделки. Това определя и по-
високите нива на корупционни плащания при бизнеса.

• Интересен феномен, наблюдаван в последните години, е различната 
скорост, с която се променят оценките за разпространението на 
корупцията в отделните сфери, и реално оказаният от страна 
на служителите натиск. Представите за разпространение на 
корупцията при различните професионални групи се променят в 
една или друга посока едва при наличието на забележима промяна 
в реалния корупционен натиск, оказван от съответната група. 
Възможно е за даден период да не е регистрирано увеличение 
или спад на реалния натиск, а представата за дадена група като 
силно корумпирана да се увеличава. Това може да се дължи на 
редица причини като например по-честото обсъждане на темата 
в медиите или липсата на видимо ограничение на явлението, 
което формира предварителни очаквания за корупционен натиск 
от страна на съответната група. При други групи – например 
лекарите, кметовете и общинските съветници, реално увеличеният 
корупционен натиск постепенно намира отражение и в представите 
на бизнесмените за разпространението на корупцията в съответната 
група.

• Въпреки по-бавните темпове, с които се променят нагласите на 
хората в сравнение с реалното ниво на корупция в страната, 
положителните факти не остават незабелязани. Те се отразяват и 
на оценките на населението за потенциала на обществото да се 
справи с корупцията. Предприемането на конкретни мерки и 
постигането на определени резултати постепенно връщат доверието 
на хората, че корупцията може да бъде ограничена до едно по-
приемливо и нормално ниво. Нестабилността на антикорупционната 
среда и регистрираните в края на 2004 г. колебания в нивото 
на корупцията обаче са причина за повишаване на съмненията 
и недоверието сред населението. Представителите на стопанската 
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сфера са по-сдържани в положителните си оценки и изразяват 
по-скептично отношение към потенциала на правителството и на 
обществото да ограничи корупцията в страната. Оценките на 
бизнеса и гражданите за предприетите антикорупционни мерки и 
постигнатите резултати до момента като цяло са благоприятни, но 
все още остават в границите на умерения оптимизъм.

Като цяло за периода след 1997 г. е постигнат значителен напредък 
по отношение на идентифицирането на проблемите и практиките, 
свързани с корупцията в българското общество. В резултат на 
натрупаното знание и опит са осъществени и редица конкретни 
административни мерки, които постепенно започват да дават видимо 
отражение както върху размера на реалната корупция, така и върху 
оказвания от служителите корупционен натиск. Регистрираната 
стагнация и дори леко увеличение в реалното разпространение на 
корупцията в страната в последната година обаче са сериозен сигнал, 
че предприеманите досега антикорупционни мерки изчерпват 
своя потенциал. Новите предизвикателства пред антикорупционните 
усилия на държавата и гражданското общество вече са свързани 
преди всичко с преодоляване на структурните и институционалните 
дефицити и дисфункции, които позволяват устойчивото възпроизводство 
на корупционните практики.
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Началото на изграждане на национална антикорупционна 
инфраструктура в България бе поставено благодарение на усилията 
на гражданското общество. Редица български неправителствени 
организации станаха инициатори на публичния дебат върху корупцията 
и поставиха антикорупцията в центъра на своята дейност. Водеща 
роля в този процес от 1997 г. насам играе Коалиция 2000. Тази 
инициатива обедини за първи път неправителствени организации, 
представители на държавни институции и медии за ограничаване на 
корупцията. Въпреки включването на представители на публичната 
власт в процеса Коалиция 2000 и декларираната съпричастност от страна 
на отделни държавни институции, дълго време на правителствено 
равнище феноменът корупция не получи адекватна оценка и не бяха 
предприети необходимите действия за неговото ограничаване.

В Плана за действие срещу корупцията – основен документ 
на Коалиция 2000, одобрен на широко представителен обществено-
политически форум през 1998 г., се съдържа първата цялостна 
програма за противодействие на корупцията в България, включваща 
шест основни насоки на действие: създаване на неблагоприятна 
за корупция правно-институционална среда, реформа в съдебната 
система, ограничаване на корупцията в стопанската сфера, 
засилване на гражданския контрол в борбата срещу корупцията, 
промяна на обществените представи за корупцията и международно 
сътрудничество. Ежегодните доклади за оценка на корупцията на 
Коалиция 2000 съдържат оценка на състоянието и динамиката на 
корупцията в българското общество (основаваща се на периодично 
публикуваните корупционни индекси), анализ на антикорупционната 
политика и предложения за конкретни мерки във връзка с основните 
насоки на Плана за действие. Те допринесоха за намаляване на 
обществената толерантност към корупцията, за пренасяне на дебата по 
корупционната проблематика от гражданското общество на равнище 
държавна политика и за стимулиране на публично-частно партньорство 
в търсенето и намирането на конкретни антикорупционни решения.

Възприетият от Коалиция 2000 широкообхватен подход за 
противодействие на корупцията на базата на публично-частното 
партньорство получи висока оценка и е стандартно прилаган от 
Световната банка в нейните международни програми за развитие 
в страни, където корупцията се е превърнала в системен проблем. 
Той отразява разбирането, че системната корупция е сложен 
политически, социален и икономически проблем, който не може да 
бъде преодолян с изолирани, частни усилия или с разработването 

2. ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА  
 АНТИКОРУПЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА:  
 СТРАТЕГИИ, ИНСТИТУЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  
 И ПРАКТИКА (1997 – 2004) 
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на единични антикорупционни проекти-емблеми с краткосрочни 
положителни резултати за задоволяване на политически или отчетни 
цели. Системната корупция създава силно мотивирани противници 
на реформите, на които могат да се противопоставят единствено 
обединените усилия на гражданското общество и международните 
организации за развитие. Чрез Системата за мониторинг на корупцията 
Коалиция 2000 създаде надежден инструмент за идентифициране 
на най-засегнатите от корупция сфери и сектори и прилагане на 
непрекъснат обществено-политически натиск за намиране на 
вътрешни носители на реформа и започване на диалог и действия за 
промяна – например в митниците, образованието, Министерството 
на вътрешните работи, местните власти и др.

Първият цялостен правителствен антикорупционен документ – 
Национална стратегия за противодействие на корупцията, бе приет 
едва през есента на 2001 г. В стратегията, подготвена с активното 
участие на Коалиция 2000, се очертават основни цели и насоки 
за антикорупционни реформи в публичните институции и техните 
администрации, съдебната система и наказателното законодателство, 
стопанската сфера и по-специално областите, в които най-силно се 
пресичат обществени и частни интереси, както и за антикорупционно 
сътрудничество между държавата, гражданското общество и медиите. 
Тя включва основни принципи и предложения от Плана за действие 
и годишните доклади за оценка на корупцията на Коалиция 2000.

Програмата за изпълнение на правителствената стратегия съдържа 
конкретни мерки и посочва отговорните за това институции. 
Амбициозната задача тези мерки да бъдат предприети в периода 
2002 – 2003 г. не беше изпълнена. Наред с преобладаващите 
оптимистични оценки от страна на правителството в отчетите се 
открояват и част от причините за нерешените проблеми.

 „...Организацията на изпълнението на програмните задачи 
и мероприятия очертава като основни проблеми относително  
недостатъчния  административен капацитет на специализираните 
структури за борба с корупцията, недоизградеността на самата 
система за противодействие на корупцията и недостатъчния 
вътрешен контрол по изпълнението на програмата и най-вече 
липсата на достатъчен целеви финансов ресурс.”

Източник: Отчет по изпълнението на Програмата за изпълнение на Националната 

стратегия за противодействие на корупцията към 30.08.2003 г.

В приетата в края на 2003 г. актуализирана програма част от мерките 
бяха преформулирани и допълнени, а сроковете за изпълнението 
им бяха удължени до 2005 г. Мерките се отнасят преди всичко до 
сферите с висок корупционен риск – митниците, приватизацията 

2.1. Национална 
стратегия за 
противодействие 
на корупцията и 
програма за  
нейното изпълнение
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и следприватизационния контрол, обществените поръчки, съдебната 
система, органите за ред и сигурност, здравеопазването и 
образованието. Те до голяма степен съвпадат със сферите, които 
населението и бизнесът определят като най-засегнати от корупция.
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TАБЛИЦА 3. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРУПЦИЯТА (НАСЕЛЕНИЕ)

Октомври
2002

Януари
2003

Май
2003

Юли
2003

Октомври
2003

Март
2004

Общо разпространение

В митниците 30.4 53.3 50.0 54.1 49.5 46.3

В съдебната система 28.5 48.2 42.9 45.3 42.0 39.8

В системата на МВР 
(в т.ч. в КАТ)

19.9 28.6 30.6 30.9 33.9 26.9

В системата на 
здравеопазването, НЗОК,
ТЕЛК

20.6 27.3 27.6 30.9 27.8 26.7

Във висшите етажи на 
властта (в парламента, 
в президентството, в 
правителството)

30.3
24.7*
23.1**
1.3***

27.6*
27.5**
2.5***

28.5*
28.2**
1.7***

26.1*
26.3**
1.9***

22.8*
24.0**
1.6***

Министерства и държавни агенции

Агенция „Митници” 10.9 31.2 31.2 31.5 32.4 28.4

Министерство на 
правосъдието

18.1 33.5 31.0 32.1 30.3 26.4

Във всички министерства и 
държавни агенции

- 19.6 21.8 24.6 25.4 23.7

Агенция за приватизация 22.5 27.2 24.7 21.8 21.7 19.2

Министерство на 
здравеопазването

16.6 16.7 17.0 17.7 14.4 18.8

Министерство на 
вътрешните работи

15.3 18.4 19.0 18.5 21.2 16.9

Съдебна система

Във всички сфери на 
съдебната система

5.4 33.5 34.4 33.3 37.6 39.8

Съд, съдопроизводство 32.1 27.5 29.1 32.5 30.5 24.9

Прокуратура 32.0 26.2 25.3 30.0 22.9 19.1

Адвокати, нотариуси 16.2
24.9****
7.4*****

21.8****
8.0*****

22.5****
7.4*****

19.7****
8.5*****

17.1****
5.9*****

Следствие 15.7 18.4 17.6 21.5 15.3 12.0

(Интервюираните са посочвали до пет отговора за „Общо разпространение” и до три отговора за „Министерства и държавни 

агенции” и „Съдебна система”, поради което сборът от процентите надвишава 100).

* Разпространение на корупцията в правителство/сред министрите/сред зам.- министрите;

** Разпространение на корупцията в Народното събрание/сред народните представители;

*** Разпространение на корупцията в президентство/сред служители в президентството; 

**** Разпространение на корупцията сред адвокатите;

***** Разпространение на корупцията сред нотариусите.

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



Въпреки че стратегически-
те антикорупционни цели в 
голямата си част не са постиг-
нати, предприетите действия, 
особено по инициатива или 
с подкрепата на неправител-
ствения сектор, допринесоха 
за задържане и дори намаля-
ване на ръста на корупцията, 
както и за известно повиша-
ване на общественото дове-
рие към антикорупционните 
усилия на правителството за 
последните две години.

 
Въвеждането на редица 

конкретни мерки като прие-
мането на етични кодекси и 
правила за работа с гражда-
ните, както и уличаването и 
наказването на корумпирани 
служители постепенно проме-
нят представата за корупцията 
като приемлив и ненаказуем 
начин за „уреждане” на по-
бързи и качествени общест-
вени услуги. Тази промяна на 
възприятията е трудно пости-
жима и изисква непрекъсна-
ти усилия от страна на уп-
равляващите за подобряване 
на сферата на обществените 
услуги.

Високите нива на държав-
ната администрация все още 
се смятат за най-уязвими от 
корупция, но и при тях, по-
добно на бизнес сектора и 
служителите с по-нисък ранг, 
намаляват чувствително оцен-
ките, че „правителството не 
прави нищо”, за да ограничи 
корупционните практики.

Оценките, които бизнес-
мените дават за антикорупци-
онните действия на управля-
ващите, са по-благоприятни, 
особено когато става въпрос 
за служителите в обществения 
сектор. Най-видима е промя-
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ГРАФИКА 7. ОЦЕНКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙСТВИЯТА НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА  
(НАСЕЛЕНИЕ), %

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000

TАБЛИЦА 4. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРУПЦИЯТА* (БИЗНЕС СЕКТОР)

Март
2003

Юни
2003

Ноември
2003

Февруари
2004

Април
2004

В митниците 62.4 59.5 55.6 59.2 64.4

В съдебната система 36.7 36.4 32.1 34.8 38.3

В системата на МВР 20.4 24.9 27.8 23.1 25.1

В здравеопазването 18.3 17.9 16.6 18.9 22.0

Във ведомствата, които 
издават различни 
разрешителни (ХЕИ, ДВСК и 
др.)

22.1 20.6 16.2 18.0 18.8

В Народното събрание/сред 
депутатите

24.2 19.5 20.7 21.2 17.2

Правителство, министри 20.1 19.2 18.5 18.9 16.5

В данъчната система 12.1 17.0 10.7 13.6 16.1

В общинските администрации 17.4 17.0 12.4 15.3 15.9

В централната държавна 
администрация

12.8 13.3 13.3 10.2 9.4

При едрия бизнес 13.0 8.4 9.3 7.0 6.1

В образователната система 2.5 1.4 3.3 3.2 2.5

В президентството 0.9 0.7 0.2 - 0.4

Навсякъде 6.3 8.6 14.3 14.2 10.3

Друго 0.4 0.2 1.9 - 0.6

* Сборът от процентите е повече от 100, защото респондентите са посочвали до 

три отговора.

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



ната, която бизнесът забелязва при служителите с по-нисък ранг, 
които обикновено са административното звено, с което фирмите 
установяват най-често контакти.

Опитът на развитите стра-
ни в противодействие на ко-
рупцията ясно показва, че не 
е възможно да бъдат постиг-
нати устойчиви резултати в 
краткосрочен период. В съ-
щото време ограниченията на 
политическия цикъл изискват 
видими резултати за всяко от-
делно правителство в рамките 
на неговия 4-годишен ман-
дат. Постигането на баланс 
между тези противоречиви 
на пръв поглед тенденции е 
труден, но не невъзможен. 
Координираните действия за 
намаляване на скритата ико-
номика за последните 2-
3 години са пример в тази 
насока. Тези успехи, макар

и ограничени, следва да се подчертаят, без да се пропуска липсата 
на осезаем напредък в други силно чувствителни антикорупционни 
области като съдебната система, голямата приватизация, конфликта 
на интереси. Силното и неизбежно политизиране на повечето 
антикорупционни действия не предполага оттегляне на правителството 
от антикорупционния дебат и реформа, а внимателно планиране и 
поставяне на по-реалистични цели. 
 

2.2.1. Законодателна власт

В дневния ред на антикорупцията с голяма острота продължава да 
стои въпросът за необходимостта от сериозно ангажиране на Народното 
събрание с проблемите на противодействие на корупцията както 
чрез осъществяваните от него основни функции (законотворчество, 
парламентарен контрол върху дейността на правителството и формиране 
на определени държавни институции), така и чрез създаване на 
специфични механизми. 38-то Народно събрание ( 1997 – 2001) едва 
в края на своя мандат предприе отделни стъпки в тази насока – преди 
всичко в наказателното законодателство, реформата в публичната 
администрация и по отношение на публичността на имуществото на 
лица, заемащи висши държавни длъжности. Създадената постоянна 
парламентарна Комисия за противодействие на престъпността и 
корупцията не се утвърди като координиращ център и инициатор на 
трайни и резултатни антикорупционни решения. 

• Самостоятелна постоянна Комисия за борба с корупцията 
(с решение от 11.09.2002 г.) бе създадена от 39-то Народно 

2.2. Държавните 
институции в 
противодействие  
на корупцията
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ГРАФИКА 8. ОЦЕНКИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙСТВИЯТА НА 
ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА 
(БИЗНЕС СЕКТОР), %*

* Относителен дял на отговорите „Правителството не прави нищо”.
Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



събрание с основна задача да разглежда законопроекти и да 
изготвя доклади, становища и предложения по тях при преценка, 
че нормите създават условия за проява и разпространение на 
корупция. Освен това комисията е оправомощена да събира 
информация за ефективността на действащото законодателство и 
с оглед на констатациите си да изготвя мотивирани становища с 
предложения за допълнение и изменение или за правно-техническо 
усъвършенстване на нормативните актове. 

Комисията положи усилия за установяване на сътрудничество 
с неправителствени организации и антикорупционни инициативи, 
но не успя да осъществи заявеното си намерение да анализира 
корупционните практики, правните и фактическите условия, които 
ги пораждат или благоприятстват, и да инициира необходимите 
законодателни мерки в тази насока. Въпреки големия брой получени 
сигнали от граждани, народни представители, държавни органи и 
граждански организации (504 от нейното създаване до средата на 
2004 г.) липсва обобщение на най-честите случаи на корупция и 
на причините за тях. За същия период комисията е обсъдила и 
предоставила становища само по девет законопроекта. 

Непоследователното прилагане на принципите на публичност и 
прозрачност в работата на Народното събрание се отразява негативно 
на качеството на приеманите закони и на състава на избираните от 
него институции, което от своя страна подкопава авторитета на 
парламента и общественото доверие в дейността на народните 
представители. Отказът на парламента да подкрепи мерките на 
Министерството на финансите за закриване на безмитните магазини 
по сухопътните граници създаде впечатление за защита на интереси 
на конкретни бизнес среди, свързани в общественото съзнание с 
контрабанда и корупция. 

• Законодателният процес не е достатъчно прозрачен въпреки 
организирането на отделни публични обсъждания на законопроекти. 
Продължава практиката на внасяне на алтернативни законопроекти, 
механичното им обединяване, изготвяне и приемане на обобщен 
вариант, който не почива на единна концепция. Продължава 
проникването на частни и корпоративни интереси главно по линията 
на внасяните законопроекти от отделни народни представители 
(или групи народни представители), за които не се предвижда 
процедура за съгласуване с министерства и ведомства, каквато 
е задължителна за правителствените законопроекти. Честото 
упражняване на правото на законодателна инициатива, особено 
от депутати на управляващото мнозинство, лишава политическото 
управление от сериозен и обмислен ангажимент по депутатските 
законопроекти и по тяхното приложение, след като бъдат прие-
ти. 
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От началото на мандата на 39-то Народно събрание до края 
на месец ноември 2004 г. са внесени общо 1020 законопроекта, 
от които 558 – от Министерския съвет. От отделни депутати или 
групи народни представители са внесени 462 законопроекта, 
като сред вносителите на 234 от тях има народни представители 
от парламентарната група на НДСВ. 

Източник: Народно събрание. 

• При избора на състава на институциите, формирани от парламента 
(парламентарните квоти от състава на Конституционния съд, Висшия 
съдебен съвет и Комисията за защита от дискриминация, Сметната 
палата, Комисията за защита на личните данни, омбудсмана и 
др.), вотът на народните представители най-често е доминиран от 
задкулисни пазарлъци, движени от политически и икономически 
интереси. По този начин нерядко се забавя или дори осуетява 
конституирането на тези институции и се създават неформални 
възможности за последващо въздействие върху тяхната работа.

• Не са приети етични норми, с които да се уредят принципи на 
поведение на народния представител (приоритет на обществения 
интерес, прозрачност в действията, уважение към гражданите, 
обективност и т.н.) и правила за разкриване на информация, 
както и за избягване конфликти на интереси. Не е създадена 
постоянна комисия по парламентарна етика, която да регистрира 
декларираните случаи на конфликти на интереси и да разглежда 
сигнали на граждани и техни организации за нарушения на 
народни представители, както и да предлага налагането на 
санкции. 

• Парламентарният контрол по отношение наличието на корупция 
в работата на изпълнителната власт и мерките за противодействие 
на корупцията е по-скоро инцидентен и ниско ефективен. 

– От наличните данни за депутатски питания и актуални въпроси 
във връзка със съмнения за корупция става ясно, че от началото 
на мандата на това Народно събрание до края на 2004 г. са 
отправени общо 10 питания, от които: едно питане относно 
избухналия скандал за корупция в ръководството на Агенция 
„Митници” и уволнени митнически служители от Регионална 
митническа дирекция – Русе (ноември 2001 г.), две питания 
относно дейността на Комисията за координация на работата 
по борбата с корупцията (октомври 2002 г.), две питания 
относно наличието на данни за корупция в системата на 
здравеопазването (април и май 2002 г.), три питания относно 
работата, осъществявана от Комисията за борба с корупцията 
по отношение на изпълнителната власт и държавната адми-
нистрация (април и май 2003 г.), две питания за корупцията в 
българското образование (октомври и ноември 2004 г.). Само 
шест са народните представители, които за същия период 
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са отправили питания във връзка с обществени поръчки – 
проведени търгове, конкурси и процедури за възлагане. 

– Създадените през мандата на 39-то Народно събрание временни 
анкетни комисии за проучване на възникнали съмнения за 
корупция и злоупотреби на представители на изпълнителната 
власт бяха рутинно използвани за политически цели и не 
изпълниха предназначението си (например Kомисията за проверка 
дейността на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството относно усвояването на финансовите средства, 
отпуснати от Европейския съюз по програмите ФАР и ИСПА). 
Дори в случаите, когато комисиите са констатирали нарушения, 
по изпратените до прокуратурата доклади няма данни за някакво 
развитие (например по доклада за проверката на дейността на 
държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение”, 
осъществена още през 2002 г., поради съмнения за източване 
на дружеството). Парламентът не реагира на явни конфликти на 
интереси в работата на законодателната и изпълнителната власт, 
което засилва обществените представи за наличие на корупция 
на най-високите етажи на властта.

2.2.2. Изпълнителна власт

Практическото изпълнение на законодателната рамка за реформа на 
публичната администрация, започнало в края на мандата на предишното 
правителство, бе продължено от настоящoто, което инициира 
законодателни промени, организационни и институционални мерки 
с антикорупционна насоченост. В хода на реформата в държавната 
администрация бяха предприети редица мерки за отчетност и 
добро управление. Практиката обаче показва, че законодателството 
се прилага по различен начин от всяка администрация. Затова и 
резултатите от дейността на администрациите по отношение на 
практиките, които прилагат за постигане на прозрачност и откритост 
в организацията на своята работа, са различни. 

Годишните Доклади за състоянието на администрацията, 
изготвяни от 2001 г., създаването на интернет страници на повечето 
администрации, както и създаването и поддържането на електронен 
Регистър на административните структури и на актовете на 
органите на изпълнителната власт са стъпка към утвърждаването на 
принципите на публичност, прозрачност и отчетност в работата на 
администрацията.

• В създадения публичен Регистър на административните структури 
се съдържа информация за броя на администрациите в България, 
тяхната структура, функциите, които осъществяват, и броя на 
служителите, които работят в тях. Съдържанието на информацията 
в регистъра обаче показва, че не всички данни се въвеждат и 
поддържат в актуално състояние. Така например по отношение на 
регулативните режими не са въведени формулярите и образците 
на документи, които се изискват за издаването на лицензии, 
разрешителни и други актове с регулативно действие. 
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• Задължението, въведено още през 1998 г., всяка администрация да 
се отчита за ежегодната си дейност пред Министерския съвет се 
изпълнява формално, но не от всички административни структури, 
особено на централно равнище. Тези доклади все още не могат 
да служат за целите на прозрачността и гражданския контрол в 
управлението, тъй като не дават възможност да се оцени реално 
ефективността на българската администрация. Превес в отчитането 
имат количествените, а не качествените показатели и се отчитат 
по-скоро дейности, а не резултатите от тях. Администрациите не 
обявяват предварително какви цели си поставят, как смятат да 
ги изпълнят, в какви срокове и с какви ресурси, за да може 
българският данъкоплатец да получи реална представа за значимостта 
на планираните цели и ресурсите, с които те са постигнати. 

• Към всички министерства и държавни агенции вече са изградени 
инспекторати. Оскъдната законодателна уредба обаче не регламен-
тира подробно техните правомощия, налице е недостиг на кадрови 
ресурси. Инспекторатите имат нужда от по-широки възможности за 
контрол на работата на администрацията, включително проверка на 
молби, жалби и сигнали на гражданите и интервенция в случаите 
на възникване на конфликти на интереси и корупция, както и 
необходимите за това дисциплинарни правомощия. 

Сигнали за корупция

„От всички сигнали за корупция, постъпили в админис-
тративните структури (503), постъпили повече от 5 сигнали 
има в: районните центрове по здравеопазване – 146; Агенция 
„Митници” – 134, Министерство на вътрешните работи – 49, 
Главна данъчна дирекция – 30, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройство – 22, Главна дирекция „Изпълнение 
на наказанията” – 21, Столична община – 14, Министерство 
на земеделието и горите – 10, областните администрации –  
Видин – 7, Ловеч – 6 и Габрово – 5, oбщинска администрация – 
Казанлък – 5, Министерство на отбраната – 5. В сравнение с 
2002 г. (630) се наблюдава намаление на общия брой сигнали 
за корупция с 20,2%.”

Източник: Доклад за състоянието на администрацията през 2003 година.

• Беше създадена и специализирана централна правителствена 
структура – Комисия за координация на работата по борбата 
срещу корупцията (Решение № 77 на Министерския съвет от 
11.02.2002 г.) с председател – министъра на правосъдието. Комисията 
предприе поредица от действия за координиране на работата 
по изпълнение на Националната стратегия за противодействие на 
корупцията, като сключи споразумения с другите компетентни 
държавни институции. Тя обаче не успя да изпълни основните 
си задачи да събира, анализира и обобщава информацията за 
предприетите антикорупционни мерки и да упражнява контрол 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА АНТИКОРУПЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА 37



върху работата по противодействие на корупцията. В отчетите 
є преобладават констатации вместо аналитично и ориентирано 
към бъдещите задачи представяне на проблемите. В дейността 
на комисията доминират инициативи с общоинформационен и 
популяризаторски характер, насочени преди всичко към широката 
общественост. Въпреки големия брой сигнали (171 за първите 9 
месеца на 2004 г.) комисията не излезе с общи констатации по 
тях и предложения за противодействие на корупцията особено 
по високите етажи на властта. Комисията активизира усилията си 
в сферата на антикорупционното образование в сътрудничество 
с ангажираните с антикорупция неправителствени организации и 
инициативи, сред които по оценка на самата комисия централно 
място заема Коалиция 2000. 

Предприетите от правителството действия са насочени главно 
към ограничаване на административната корупция и не включват 
конкретни мерки за противодействие на политическата корупция, 
разпространена и в самата изпълнителна власт.

„...подходът, предприет от българските власти в борбата с 
корупцията, оставя настрана необходимостта от предприемане 
на специфични мерки в борбата срещу корупцията на високо 
ниво, в политическите, местните и бизнес средите”.

Източник: Редовен доклад на Европейската комисия за напредъка на България в процеса 

на присъединяване, 2004.

Политическата корупция засяга и трите власти, поради което 
разкриването и доказването є е още по-трудно и изисква специфични 
средства. Но както показва практиката в други страни, дори 
прилагането на специфични мерки невинаги гарантира успех. Всичко 
това – от възможната лична обвързаност до трудността за намиране 
на работещото решение и опасенията, че такава политика може да 
се провали или да навреди на международния престиж на страната, 
обяснява до голяма степен липсата на воля у политическата класа за 
адекватни мерки. 

2.2.3. Ролята на съдебната власт

Провеждането на наказателната политика на държавата, включително 
по отношение на корупцията, в най-голяма степен зависи от 
ефективността на съда, прокуратурата, следствието и институциите 
извън съдебната власт, непосредствено свързани с дейността є, както 
и от успешното взаимодействие между тях.

Статистиката за наказателните дела за корупционни престъпления 
за периода 1999 – 2004 г. показва изключително малкия брой на 
делата за подкуп и други престъпления, свързани с корупция, 
което, сравнено с резултатите от проучванията на реалния брой на 
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корупционните сделки, свидетелства за незадоволителните резултати 
от работата на органите на съдебната власт и взаимодействието им 
с органите на изпълнителната власт при разследване и наказване на 
корупционните престъпления. 

Броят на наказателните 
дела за корупционни прес-
тъпления е много нисък в 
сравнение с общия брой 
наказателни дела, приклю-
чени от съдилищата. Според 
данните на Националния ста-
тистически институт за 2003 г. 
приключилите с осъдителна 
присъда дела за престъпления 
по служба са само 1.18% от 
всички дела, а тези за под-
куп – едва 0.13%. Осъдени-
те за престъпления по служ-
ба лица за същия период са 
едва 0.15% от всички осъде-
ни лица, а тези за подкуп – 
0.11%.

Общият брой на приклю-
чилите с осъдителна присъда 
дела за престъпления, свърза-
ни с корупция, изглежда още 
по-незначителен на фона на 
степента на разпространение 
на корупцията, установена от 
Коалиция 2000 чрез Системата 
за мониторинг на корупцията. 
Според данни от Системата 
за мониторинг на корупция-
та на Коалиция 2000 средно-
месечният брой на корупци-
онните сделки през 2003 г.

е 100 000, докато броят на осъдените за подкуп и престъпления по 
служба лица за цялата 2003 г. е едва 75. За първата половина на 2004 г. 
това съотношение е около 80-90 000 срещу 71.

Ниският брой на приключилите с присъда дела обаче не 
кореспондира с броя на образуваните предварителни производства 
за този вид престъпления. Като цяло, с изключение на случаите на 
подкуп, броят на образуваните през последните няколко години 
предварителни производства за престъпления, свързани с корупция, 
е сравнително висок. 

Същевременно много голяма част от тези предварителни 
производства въобще не достигат до съда и приключват още на 
стадия на досъдебното производство. Така например за първата
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TАБЛИЦА 5. ДЕЛА, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, ОСЪДЕНИ С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА 
 ЛИЦА ЗА ПОДКУП И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА (1999 – 2003 Г.)

Година

Престъпления по служба Подкуп

престъпления, 
завършили с 
осъждане

осъдени лица 
с влязла в 

сила присъда

престъпления, 
завършили с 
осъждане

осъдени лица 
с влязла в 

сила присъда

1999 30 31 - -

2000 51 50 45 38

2001 57 46 29 26

2002 38 37 20 20

2003 44 44 31 31

Източник: Национален статистически институт.

TАБЛИЦА 6. ОСЪДЕНИ С ВЛЯЗЛА В СИЛА ПРИСЪДА ЛИЦА ЗА ПОДКУП И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ  
 ПО СЛУЖБА (1999 – 2004 Г.)

Година
Престъпления по служба Подкуп

oсъдени лица с влязла в сила 
присъда

oсъдени лица с влязла в сила 
присъда

1999 10 20

2000 32 25

2001 36 22

2002 37 20

2003 45 31

Източник: Върховна касационна прокуратура.



половина на 2004 г. едва 15.8% 
от завършилите предварителни 
производства за престъпления 
по служба са приключени с 
мнение за съд. Единствено при 
подкупа това съотношение е 
различно, но същевременно 
при този вид престъпления 
като цяло общият брой на 
предварителните производства 
е много малък. 

Независимо че наказанията за корупционни престъпления, 
предвидени в НК, са значителни по размер (включително лишаване 
от свобода до 30 години, глоба до 30 000 лв. и конфискация на 
имущество), по малкото дела за такива престъпления, които все 
пак приключват с осъдителна присъда, налаганите от съдилищата 
наказания са изключително леки. Това показва, че на практика 
държавата упражнява ефективно наказателната си политика само по 
отношение на по-маловажните случаи на корупция, докато тежките 
случаи, които в значително по-голяма степен засягат обществения 
интерес, остават ненаказани. Така например за периода от началото 
на 2002 до средата на 2004 г. само по 7 дела за подкуп съдът е 
наложил наказание лишаване от свобода за повече от 3 години и 
само в един от тези случаи наказанието надхвърля 10 години. Макар 
и с много условности, на базата на тези данни и данните на Коалиция 
2000 нивото на въздържане, което съдебната система упражнява 
върху потенциалните участници в корупционни престъпления, се 
изчислява на стойност под 5 лв., т.е. ако облаги от тях са над този 
праг, това ги прави икономически приемливи.

Една от основните причини за ниската разкриваемост и наказуемост 
на корупционните престъпления безспорно е специфичният характер 
на тази група престъпни прояви, изразяващ се, от една страна, във 
взаимната изгода на участващите в корупционната сделка лица, а, от
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TАБЛИЦА 7. ОБРАЗУВАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО  
 СЛУЖБА, ПОДКУП И ОБЩИ СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (2002 – 2004 Г.)

Година
Престъпления по 

служба
Подкуп

Общи стопански 
престъпления

2002 724 50 281

2003 614 62 433

Първа 
половина 
на 2004

205 61 252

Източник: Национална следствена служба.

TАБЛИЦА 8. ПРИКЛЮЧЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО  
 СЛУЖБА, ПОДКУП И ОБЩИ СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (2002 – 2004 Г.)

Година
Престъпления по служба Подкуп Общи стопански престъпления

oбщо за съд
за 

прекратяване
за 

спиране
общо за съд

за 
прекратяване

за 
спиране

общо за съд
за 

прекратяване
за 

спиране

2002 1088 233 693 162 69 41 18 10 547 131 326 90

2003 988 221 607 160 69 38 20 11 471 148 256 67

Първа 
половина 
на 2004

501 79 344 78 68 36 22 10 304 122 138 44

Източник: Национална следствена служба.



друга, в липсата на стимул ко-
ето и да е от тези лица да 
сигнализира компетентните 
органи, тъй като това би ан-
гажирало и неговата наказа-
телна отговорност. 

Слабата ефективност на 
органите на съдебната власт 
в противодействието на ко-
рупцията се дължи и на 
други причини като честите 
промени в процесуалното за-

конодателство, свързани с прехвърляне на правомощия и функции 
между различни органи, липсата на достатъчна координация между 
отделните звена на съдебната власт и другите компетентни органи на 
фазата на предварителното производство, дори взаимни обвинения 
и прехвърляне на отговорности, наличието на вътрешна корупция, 
връзките на отделни представители на тези институции с организираната 
престъпност и др. 

Доказателство за слабостите в процеса на взаимодействие между 
различните органи в наказателния процес и важна пречка пред оси-
гуряването на ефективен контрол от страна на гражданското общест-
во е липсата на единна статистическа информация за образуването 
и хода на наказателните дела, в това число и за корупционни прес-
тъпления. Различните компетентни органи поддържат отделна статис-
тическа информация, групирана по различни показатели, което пра-
ви невъзможен сравнителния анализ на получените данни. С оглед 
преодоляване на този проблем експерти на Коалиция 2000 подготвиха 
система от показатели за събиране на статистическа информация за 
работата на органите на съдебната власт и на Министерството на 
вътрешните работи по разкриване и наказване на корупционни прес-
тъпления. Предложението за показатели, отразяващо препоръките на 
заинтересованите институции, беше предоставено на Комисията за 
координация на работата по борбата с корупцията, но не намери 
очакваното приложение в нейната дейност. 

Предложение за показатели за събиране на статистическа 
информация за работата на органите на съдебната власт и 
на Министерството на вътрешните работи по разкриване и 

наказване на корупционни престъпления 
(чл. 282 – 283а, чл. 224, чл. 225б, чл. 225в  

и чл. 301 – 307а НК)

І. МВР

Общ брой образувани предварителни проверки, от които:
• Брой предварителни проверки, по които е образувано 

предварително производство.
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TАБЛИЦА 9. РАЗМЕР НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА  
 ПОДКУП (2002 – 2004 Г.)

Година До 3 години От 3 до 10 години Над 10 години

2002 42 2 1

2003 29 4 -

Първа 
половина 
на 2004

43 - -

Източник: Министерство на правосъдието.



• Брой предварителни проверки, по които не е образувано 
предварително производство.

ІІ. Следствие

Общ брой разследвани предварителни производства от следовател, 
от които:
• Брой предварителни производства, по които е постановено 

предварително задържане. 
• Брой предварителни производства, по които е отказано 

постановяването на предварително задържане.
• Брой предварителни производства, по които следователят е 

издал постановление за повдигане на обвинение. 
• Брой предварителни производства, завършили с обвинително 

постановление.
• Брой предварителни производства, завършили със заключение 

за спиране на наказателното производство. 
• Брой предварителни производства, завършили със заключение 

за прекратяване на наказателното производство.

ІІІ. Прокуратура

Общ брой образувани предварителни производства от прокурор

Общ брой завършили предварителни производства, изпратени 
на прокурора, от които:
• Брой внесени обвинителни актове и брой обвиняеми лица
• Брой дела, върнати от прокурора за допълнително раз-

следване. 
• Брой прекратени наказателни производства от прокурора. 
• Брой спрени наказателни производства от прокурора.
• Брой дела, завършили със споразумение, одобрено от съда 

(когато е допустимо). 
• Брой висящи (започнати, но неприключени) наказателни 

производства.

ІV. Съд

Общ брой обвинителни актове, внесени от прокурора
Общ брой съдебни производства с произнасяне от съдия-
докладчик, от които:
• Брой прекратени съдебни производства от съдията-доклад-

чик.
• Брой прекратени съдебни производства от съдията-докладчик 

с връщане на делото на прокурора за допълнително раз-
следване. 

• Брой прекратени наказателни производства от съдията-
докладчик. 

• Брой спрени наказателни производства от съдията-доклад-
чик. 
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1. Общ брой съдебни производства пред първата инстанция, 
от които:
• Брой прекратени съдебни производства с изпращане на 

делото на съответния прокурор. 
• Брой прекратени наказателни производства от първоин-

станционния съд. 
• Брой спрени наказателни производства от първоинстанционния 

съд. 
• Брой постановени осъдителни присъди.
• Брой постановени оправдателни присъди.
• Брой дела, завършили със споразумение (когато е допус-

тимо).

2. Общ брой присъди, обжалвани или протестирани пред 
въззивната инстанция (възможност – от кого е обжалвана 
присъдата), от които: 
• Брой върнати жалби и протести от първоинстанционния съд 

/въззивния съд.
• Брой оттеглени жалби и протести.
• Брой отменени присъди с връщане на делото за ново 

разглеждане на прокурора. 
• Брой отменени присъди с връщане на делото за ново 

разглеждане на първоинстанционния съд.
• Брой отменени присъди с постановяване на нова присъда.
• Брой изменени първоинстанционни присъди.
• Брой отменени присъди с прекратяване на наказателното 

производство.
• Брой спрени наказателни производствa.
• Брой потвърдени първоинстанционни присъди.

3. Общ брой присъди, обжалвани или протестирани пред 
касационната инстанция, от които:
• Брой върнати жалби и протести от въззивния съд/касационния 

съд.
• Брой оттеглени жалби и протести.
• Брой оставени в сила присъди.
• Брой отменени присъди с прекратяване на наказателното 

производство.
• Брой отменени присъди със спиране на наказателното 

производство.
• Брой изменени присъди.
• Брой отменени присъди изцяло или отчасти с връщане на 

делото за ново разглеждане.

4. Брой възобновени наказателни дела:
• Брой отменени присъди при възобновяване с връщане на 

делото за ново разглеждане.
• Брой отменени присъди при възобновяване с прекратяване 

на наказателното производство.
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• Брой отменени присъди при възобновяване със спиране на 
наказателното производство.

V. Изпълнение на присъдите

• Брой ефективно изпълнени присъди и брой на лицата, 
изтърпели/изтърпяващи наказание.

Коалиция 2000, Януари 2003 г.

Липсата на единна статистика е част от по-широкия проблем 
за отсъствието на работещи механизми за обмен на информация 
между отделните звена на съдебната власт и между тях и другите 
компетентни органи, ангажирани в противодействието на престъпността 
и корупцията. Все още не е създадена предвидената в Закона за 
съдебната власт Единна информационна система за противодействие 
на престъпността. Практическото въвеждане на системата продължава 
да се отлага, което допълнително затруднява борбата с корупцията. 

Съществена част в процеса на изграждане на националната анти-
корупционна инфраструктура представлява развитието на съществу-
ващите и въвеждането на нови механизми за независим контрол и 
ограничаване на административната и политическата корупция. 
 
• Сметната палата е отговорна за контрола върху управлението 

и използването на публичните финанси и за практическото 
прилагане на института на финансово-имущественото състояние, 
който играе ролята на възпиращ фактор, макар и главно от 
морално естество, срещу корупцията във високите етажи на 
властта. С измененията в Закона за публичност на имуществото на 
лица, заемащи висши държавни длъжности от 2004 г. бе въведена 
възможност и за налагане на административни наказания 
(глоби) на задължените лица, които не подават в срок своите 
декларации. Същевременно само законът в този му вид не е 
достатъчна гаранция за избягването на конфликти на интереси 
и превенцията срещу корупционни практики в дейността на 
лицата, заемащи висщи държавни длъжности в трите власти. 
Ефективността в дейността на Сметната палата се затруднява 
от липсата на правомощия за: осъществяване на контрол върху 
достоверността на информацията в подадените декларации; 
контрол по отношение на банките и търговските дружества, в 
които е възможно източването на държавни средства; реализация 
на резултатите от одитната дейност (констатациите от одитните 
доклади и материалите от одитите нямат доказателствена сила 
пред компетентните органи).

 
• Въвеждането на институциите национален омбудсман и местни 

обществени посредници беше предложено в Плана за действие 
срещу корупцията като допълнителни и леснодостъпни механизми 

2.3. Специализирани 
механизми за 
контрол
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за защита на човешките права и наблюдение върху дейността 
на администрацията. Работата на Коалиция 2000 в тази сфера 
допринесе за създаване и приемане на правна рамка за тяхното 
установяване. Докато практическото установяване на институцията 
на местно равнище отбеляза сериозен напредък през 2004 г. 
(главно благодарение на усилията на граждански организации 
и местните власти) с избирането на обществени посредници в 
седем общини, Народното събрание не успя на два пъти да 
избере национален омбудсман. 

Институцията омбудсман в редица страни е доказала своите 
възможности и роля за противодействие на корупцията и предот-
вратяване на накърняване на основни права по извънсъдебен път, 
при което съществено може да бъде намалена натовареността 
на съдилищата (особено по отношение намаляване броя на адми-
нистративните дела). Практиката показва, че за да е по-ефективно 
действието на подобна институция, особено от гледна точка на 
нейните правомощия и независимост, е по-добре тя да има ранг 
на конституционен орган.3 По този начин той ще може да се 
избира с квалифицирано мнозинство, да има право на законодателна 
инициатива по материята на защитата на човешките права и да сезира 
Конституционния съд, което не може да се постигне с обикновен 
закон. 

Проблемите във връзка с разследването и наказването на 
политическата корупция мотивират и други предложения за въвеждане 
на нови контролни механизми. Сред тях внимание заслужават: 

– Идеята на президента Георги Първанов, обявена през януа-
ри 2003 г., за създаване на специализирана независима 
антикорупционна агенция, която да изпълнява функции, ана-
логични на тези, които сега има Националната служба за борба 
с организираната престъпност, по отношение на корупционни 
престъпления, извършени от определен кръг отговорни длъж-
ностни лица и магистрати. В хода на дискусиите, въпреки 
изказаните положителни оценки, идеята не срещна достатъчно 
привърженици и не бе доразвита в мотивиран законопроект. 

– Предложението на Коалиция 2000 за въвеждане на институцията 
на длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява 
прокурорски функции, или екип от такива длъжностни лица 
извън йерархичната система на прокуратурата в сегашния є 
вид. Това предложение, отправено до Временната комисия 
за промени в конституцията, не бе прието в хода на дебата 
за конституционните поправки. Впоследствие то бе по-
детайлно обосновано и предоставено на правителствената 
антикорупционна комисия. Предложението е тези лица да бъдат 
избирани от Народното събрание за изпълнение на определени 
функции (например образуване на предварително производство, 
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разследване, повдигане и поддържане на обвинение за 
престъпления, извършени от висши политици и магистрати, за 
случаи на вътрешна корупция в съдебната власт и т.н.) или по 
конкретен повод (ad hoc) и да им бъде предоставен имунитет 
на магистрати. 

Предложените законодателни промени в Плана за действие срещу 
корупцията се подчиняват на общото виждане за необходимостта 
от комплексни мерки за създаване на неблагоприятна за корупция 
правно-институционална среда. Те се основават на системен подход, 
включващ реформи в областта както на наказателното, така и на 
гражданското и административното право и процес. Приносът на 
гражданското общество се изразява не само в очертаване на общите 
параметри на законодателната реформа и предлагане на конкретни 
законодателни решения, но и в последователни усилия за тяхното 
осъществяване. Развитието на законодателството, формиращо 
правната среда за противодействие и превенция на корупцията, 
показва определен напредък, който до голяма степен се дължи 
както на международните ангажименти на страната в контекста 
на присъединяването є към НАТО и ЕС, така и на натиска на 
гражданските антикорупционни инициативи. Въпреки отбелязания 
напредък сред основните проблеми на законодателната реформа 
продължават да бъдат темповете и качеството на промените (липсата 
на цялостна концепция и системен подход) и тяхното прилагане. И 
при 39-то Народно събрание продължи практиката приемането на 
важни закони да бъде отлагано за края на мандата. 

2.4.1. Наказателноправни инструменти

През разглеждания период България отбеляза съществен напредък 
по отношение създаването на модерна наказателноправна уредба 
на престъпленията, свързани с корупция. В същото време обаче, 
практическото приложение на тази уредба е в значителна степен 
възпрепятствано от непоследователните и недостатъчни реформи в 
областта на наказателния процес, а в отделни случаи – и поради 
недоброто взаимодействие между различните компетентни органи и 
наличието на вътрешна корупция в тях.

В областта на материалното наказателно право бяха възприети 
основните международни и европейски инструменти във връзка с 
наказателното преследване на корупцията. С няколко последователни 
изменения на Наказателния кодекс (НК) правната уредба на основните 
корупционни престъпления беше значително усъвършенствана, като 
повечето от промените следват предложенията, направени от Коалиция 
2000 в Плана за действие срещу корупцията (1998) и годишните 
Доклади за оценка на корупцията. Бяха инкриминирани даването 
и приемането на предложение или обещание за подкуп, търговията 
с влияние и подкупът в частния сектор. Предвидени бяха по-тежки 
наказания за случаите на активен и пасивен подкуп на съдии, 
прокурори, следователи и съдебни заседатели. За първи път беше 

2.4. Законодателни 
мерки срещу 
корупцията
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инкриминиран подкупът, даден или получен от адвокат, за да помогне 
за решаването на определено дело в полза на противната страна 
или във вреда на доверителя. Отпадна и изискването предметът на 
подкупа да бъде само материална облага, като по този начин бяха 
инкриминирани максимално широк кръг корупционни прояви.

Реформите в областта на материалното наказателно право сами 
по себе си обаче не са достатъчни за успешното противодействие 
на престъпността и в частност на корупцията, тъй като тяхното 
прилагане на практика се възпрепятства от неефективното наказателно 
правосъдие. Сериозните проблеми в областта на наказателния процес 
са идентифицирани още в Плана за действие срещу корупцията на 
Коалиция 2000, в който една от основните препоръки е за подготовката 
и приемането на изцяло нов Наказателно-процесуален кодекс (НПК), 
който да създаде необходимите условия за публичност и прозрачност 
на наказателното правораздаване и да превърне съдебната фаза в 
център на процеса. Вместо своевременната подготовка и приемане 
на нов НПК обаче, законодателната и изпълнителната власт избраха 
противоположния подход на частични законодателни промени, често 
пъти лишени от единна концептуална основа. В резултат на това 
само за периода от началото на 1999 г. до края на 2004 г. бяха 
извършени девет изменения и допълнения на НПК, повечето от които 
предизвикаха сериозни спорове и дискусии. Някои от промените дори 
бяха атакувани пред Конституционния съд с оглед на тяхната консти
туционосъобразност. Последните до момента изменения в НПК бяха 
приети през октомври 2004 г. Те обаче имаха за цел преди всичко 
прехвърляне на по-голям брой дела за разследване от следователите на 
дознателите в Министерството на вътрешните работи. Конституционните 
пречки за преминаване на следствените органи от съдебната власт към 
Министерството на вътрешните работи и позицията на Европейския 
съюз по повод мястото и функциите на следствието, усложнени от 
позицията на Конституционния съд, че това е в правомощията само на 
Велико Народно събрание, принудиха парламентарното мнозинство 
чрез промени в процесуалния закон да ограничи правомощията на 
следователите за сметка на тези на дознателите.

Независимо от основателните критики към реформата в наказателния 
процес през разглеждания период бяха приети и някои положителни 
антикорупционни мерки като засилване на съдебния контрол върху 
мерките за неотклонение, въвеждане на полицейско производство, 
премахване на предварителната проверка, предвиждане на глоби за 
страните, свидетелите и експертите, чието неявяване без уважителна 
причина е довело до отлагане на делото, въвеждане на института на 
споразумението и др. Беше приет и специален Закон за защита на 
лица, застрашени във връзка с наказателно производство (в сила от май 
2005 г.), който предвижда мерки за осигуряване на безопасността на 
лицата, чиито показания, обяснения или информация са от съществено 
значение във връзка с дела за тежки умишлени престъпления или за 
престъпления, свързани с организираната престъпност. 

С голямо закъснение и след поредицата противоречиви промени 
в НПК едва през 2004 г. правителството прие подготвената от 
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Министерството на правосъдието Национална концепция за реформа  
в наказателното правораздаване. Концепцията предвижда дългоочак-
ваното приемане на изцяло нов НПК, като възприема и голяма част 
от останалите препоръки, предложени от Коалиция 2000 в Плана за 
действие срещу корупцията и впоследствие повтаряни многократно 
в годишните Доклади за оценка на корупцията. Правителството се 
ангажира публично с амбициозната задача до края на своя мандат 
(лятото на 2005 г.) да внесе в парламента проект за нов НПК, който 
да бъде приет от следващото Народно събрание до края на 2005 г. 
Сериозността на поетия ангажимент произтича и от записването му, 
заедно със срока за неговото изпълнение, в приетите от правителството 
допълнителни позиции на България по глава 24 „Сътрудничество в 
областта на правосъдието и вътрешните работи” от преговорите с 
Европейския съюз. 

Макар и наложително във връзка с целите на съдебната реформа 
и противодействието на корупцията, бързото приемане на нов НПК 
може да се окаже самоцел. От една страна, новият процесуален 
закон не се подготвя успоредно с нов Наказателен кодекс, а само 
по този начин може да бъде създадена цялостна и непротиворечива 
система от материални и процесуални норми. От друга страна, 
новият НПК следва да бъде приет след решаването на въпроса за 
организацията и структурата на съдебната власт, особено във връзка 
с мястото и ролята на прокуратурата и следствието. Извършването на 
конституционни промени в структурата и организацията на съдебната 
власт след приемането на новия процесуален закон би наложило 
нова поредица законодателни промени. 

2.4.2. Други законодателни мерки за ограничаване и 
 предотвратяване на корупцията

Остарялата, често вътрешно противоречива и непълна уредба в 
останалите клонове на правото, макар да не се отнася пряко до 
корупцията, в една или друга степен създава благоприятни условия 
за нейното възникване и разпространение. Поради това в Плана за 
действие срещу корупцията на Коалиция 2000 бяха формулирани 
конкретни предложения за законодателни промени в сферата на 
гражданското, търговското, административното, трудовото и семейното 
право и в съответните процесуални закони, насочени към:

 
– опростяване на процедурите, свързани с придобиването на 

собственост, търговски сделки, приватизация, концесии и 
други дейности, в които има преплитане на частни интереси и 
властнически правомощия;

– свеждане до минимум на възможността за административна 
намеса в гражданския оборот;

– опростен режим на регистрация на търговски дружества и 
преминаване към централизирано административно регистърно 
производство;
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– ускоряване на процедурите за обявяване в несъстоятелност;

– изменения в областта на изпълнителния процес с цел бързина 
и ефективност.

В ежегодните Доклади за оценка на корупцията се съдържат 
анализ и оценка на предприетите мерки и резултатите от тяхното 
прилагане, както и препоръки за по-нататъшното им усъвършенстване. 
Равносметката показва, че въпреки напредъка в отделни сфери все 
още законодателната реформа не се осъществява последователно на 
ясна концептуална основа за комплексно решаване на съществуващите 
проблеми. Не са развити в достатъчна степен механизмите за 
прилагане на новото законодателство. 

Заслужават внимание опитите за законодателно регламентиране в 
няколко критични от гледна точка на антикорупцията сфери.

• С приемането на Закона за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 
в края на 2003 г. и въвеждането на принципа на мълчаливото 
съгласие се създават предпоставки за по-бързо и ефективно 
административно обслужване. Уредбата на този институт обаче не 
е достатъчно прецизна, тъй като следва да се прилага само ако в 
закон не е предвидено друго, т.е. мълчаливият отказ не е отменен 
изцяло, а същевременно не е предвидено кой орган констатира 
мълчаливото съгласие и извършва исканите действия/актове. 
Въпреки че законът стеснява възможното поле за злоупотреба 
с дискреционни правомощия от страна на администрацията и 
развитието на корупция в сферата на административното обслужване, 
недостатъчният административен капацитет на централната и 
териториалните администрации за прилагането му и наличието на 
разпоредби, които дават възможности за нееднозначно тълкуване, 
оставят открита възможността за прибягване до корупционни 
практики.

• Измененията и допълненията на Семейния кодекс (приети през 2003 г.) 
отделят особено внимание на уредбата на осиновяванията, главно 
тези с международен елемент, които през последните години бяха 
чест обект на съмнения за наличието на значителна корупция. Те 
са съобразени с Конвенцията за защита на децата и сътрудничество 
в областта на международното осиновяване, осигуряват по-добра 
защита на интересите на детето и предвиждат по-прозрачни 
процедури. 

• За противодействието на корупцията от особено значение е 
провеждането на ефикасна реформа на съдебното изпълнение, което 
беше посочвано във всички Доклади за оценка на корупцията като 
пример за мудност, неефективност и концентрация на корупционни 
практики въпреки многократните законодателни промени в периода 
1998 – 2004 г. Сериозен опит за радикални реформи в тази 
сфера е Законопроектът за частното изпълнение, който за пръв път 
предвижда преминаването от държавно към частно принудително 
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изпълнение на непублични вземания. Въпреки дискусионността на 
решението за пълна замяна на държавното с частно изпълнение и 
игнорирането на възможни комбинации между двете въвеждането 
на фигурата и на частен изпълнител би довело до ограничаване 
нерегламентираното събиране на вземания и стесняване на 
възможностите за корупция в тази сфера. Провеждането на тази 
реформа изисква тя да бъде съпроводена със съответни промени 
в Гражданския процесуален кодекс, респективно приемането на нов, 
който да развие и усъвършенства изпълнителното производство 
и да гарантира максимално интересите и на двете страни в 
изпълнителния процес.

• Сред законодателните механизми за противодействие на прес-
тъпността и в частност на корупцията много дискусии породи 
и подготвеният от Министерството на вътрешните работи Зако-
нопроект за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито 
от престъпна дейност. Предвиденият в законопроекта механизъм 
за бързо блокиране и отнемане на активи, придобити от 
престъпна дейност, може да допринесе за по-ефективна борба с 
престъпността, но за целта трябва да бъдат предвидени достатъчно 
гаранции срещу възможни злоупотреби. От представянето на 
първоначалния вариант на проекта до внасянето му в парламента 
и гласуването му на първо четене през есента на 2004 г. той беше 
съществено усъвършенстван в резултат от поредицата конструктивни 
обсъждания с участието на български и чуждестранни експерти, 
инициирани и организирани от Коалиция 2000. Независимо от това 
част от направените предложения и препоръки не бяха отразени. 
Законопроектът продължава да разкрива слабости, които следва 
да бъдат преодолени, за да бъдат постигнати целените с него 
резултати. 

• Основно място сред законодателните мерки заема усъвър-
шенстването на правната уредба на политическите партии. 
Предложенията за реформа в партийната система в Плана за 
действие срещу корупцията на Коалиция 2000 поставят акцента 
върху изискванията за прозрачност на партийната дейност, 
въвеждането на ясна система за държавно финансиране на 
партиите и създаването на ефективни механизми за контрол върху 
партийните финанси. Приетият през 2001 г. Закон за политическите 
партии реши само част от тези проблеми, като най-много критики 
предизвика запазването на възможността за анонимни дарения, 
което прави невъзможна пълната прозрачност на партийните 
финанси и ефективния контрол върху част от тях. Това провокира 
нови усилия в посока на реформиране на законодателството и 
в края на 2004 г. парламентът прие нов Закон за политическите 
партии, който предвижда редица антикорупционни мерки 
за гарантиране на прозрачността и отчетността на партийното 
финансиране, включително пълна забрана на анонимните дарения, 
усъвършенстване на механизмите за контрол върху дейността на 
партиите и др. Очакваният положителен ефект от закона обаче 
бе до голяма степен предварително компрометиран от гласуваната 
от депутатите разпоредба, според която предвидената в закона 
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пререгистрация в съответствие с новите изисквания няма да 
се прилага за партии, които са участвали самостоятелно или в 
коалиция на парламентарните избори през 2001 г. и имат поне 
един народен представител в парламента. 

• Подготвеният проект за Административно-процесуален кодекс е 
насочен към цялостна реформа на административното право-
раздаване. Той предлага и решения, които целят повишаване 
на качеството и стесняване на възможностите за корупционни 
практики в работата на държавната администрация, упражняване 
на по-добър контрол върху администрацията и утвърждаването на 
ефективна и модерна система на административно правосъдие. От 
особено значение за противодействие на корпоративната корупция 
е въвеждането на института на административна отговорност 
на юридическите лица. Необходимостта от законодателното му 
уреждане беше нееднократно подчертавана в Докладите за оценка 
на корупцията (2002, 2003 г.) и в редица Доклади на Европейската 
комисия за напредъка на България. 

• В хода на започналата работа (в края на 2004 г.) по проект за 
изцяло нов Граждански процесуален кодекс Коалиция 2000 предостави 
подробно становище и предложения за усъвършенстване на 
гражданскопроцесуалното законодателство, включително за ограни-
чаване на възможностите за корупционни практики в тази сфера, 
развити подробно в Програмата за противодействие на корупцията 
в съдебната власт и ежегодните Доклади за оценка на корупцията. 
С най-голямо значение за ускоряване на процеса и редуциране на 
възможностите за корупционни прояви са предложенията за: замяна 
на съществуващото триинстанционно с редовно двуинстанционно 
производство с възможност за извънреден преглед от страна 
на Върховен касационен съд; регламентиране на дейността и 
отговорността на адвокатите в гражданския процес; комплекс от 
процесуални мерки за дисциплиниране на страните и ограничаване 
на възможностите за недобросъвестно протакане на делата; нови 
правила за призоваване и връчване на съобщенията, вкл. повече 
задължения за страните и отговорност на призовкарите и т.н.

Осъществяването на ефективни институционални и законодателни 
мерки за модернизиране на административната дейност и обслужване 
и ограничаване на корупцията в работата на администрацията 
беше една от основните насоки за действие, заложени в Плана 
за действие срещу корупцията на Коалиция 2000. Голяма част от 
предложените в него и детайлно развити в Докладите за оценка на 
корупцията реформи бяха осъществени в процеса на извършващата 
се административна реформа.

В периода след 1998 г. бяха приети редица правителствени  
документи – Стратегия за модернизиране на държавната администрация, 
Програма за модернизиране на държавната администрация и План за 
изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация. 
С приетите нормативни актове (Закона за администрацията, Закона 
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за административното обслужване на физическите и юридическите 
лица, Закона за държавния служител) бе създадена законова рамка на 
административната дейност, условия за въвеждане на професионална 
система на държавна служба и подобряване на административното 
обслужване. Независимо от постигнатите положителни резултати все 
още не е постигнато ефективно обслужване на бизнеса и гражданите 
на базата на общи принципи за ефективност и качество. 

2.5.1. Въвеждане на новите информационни технологии в 
 административното обслужване

Въвеждането на нови информационни и управленски технологии 
в държавната администрация е необходимо условие за повишаване 
на нейната ефективност и подобряване на административното 
обслужване и едновременно с това – за ограничаване на причините 
и възможностите за корупция. Бързината и качеството на услугите, 
които извършва администрацията, са едни от важните фактори, 
формиращи отношението на гражданите както към местната, така и 
към централната власт. 

Чрез въвеждането на съвременни информационни технологии 
връзките между гражданите и администрацията стават по-кратки, 
по-лесно достъпни и по-прозрачни, което на свой ред ограничава 
условията за корупция. В някои случаи автоматизирането на определени 
процеси посредством използването на новите технологии замества 
възможността за вземане на решения от съответния служител, с 
което се елиминират предпоставките за корупция. В други случаи 
електронизацията на определени процеси съдейства за по-лесното 
проследяване на корупционни практики. Въвеждането на новите 
информационни технологии създава предпоставки за радикална 
промяна в административното регулиране, което неминуемо нарушава 
утвърдените корупционни канали. В същото време те не могат 
да доведат до съществени промени в стила на административно 
обслужване, без да има съответни административни реформи. 

• Въвеждане на отделни елементи на електронното управление

Правителствената Стратегия за електронно правителство (приета 
в края на 2002 г.), разработена от представители на държавната 
администрация с участие на неправителствени организации, очертава 
насоките за осъществяване на модерно и ефикасно управление в 
отговор на нуждите на обществото от качествени и леснодостъпни 
административни услуги, включително чрез електронна връзка между 
гражданите и отделните ведомства от държавната администрация. 

Електронното управление стартира през 2003 г. с възможността 
четири административни услуги (промяна на адресната регистрация 
на гражданите, справка за съдебната регистрация на търговско 
дружество в системата „Делфи” и информация за осигурителни 
вноски на физически и юридически лица в НОИ) да се извършват 
онлайн, ако потребителите притежават удостоверение за универсален 
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електронен подпис. През втората половина на 2004 г. започна работа 
и системата за електронни обществени поръчки, обхващаща малките 
поръчки, възлагани от Министерството на финансите. Нейното 
използване обаче е съществено затруднено от обстоятелството, 
че голяма част от доставчиците на стоки и услуги не притежават 
универсални електронни подписи. 

От всички електронни услуги, които са в действие, към края 
на 2004 г., само последната има най-пряк антикорупционен ефект. 
Предвижда се до 2005 г. общо 20 услуги – 12 за гражданите и 8 за 
бизнеса, да се извършват по този начин. 

Въвеждането на електронното управление е съпътствано от 
множество обвинения, ако не директно в корупция, то в лобиране 
за няколко частни фирми. Например т.нар. портал на електронното 
правителство не отговаряше на Стратегията и на разработената на 
нейна основа Концепция за портал на електронното правителство 
от Координационния център за информационни, комуникационни и 
управленски технологии към Министерски съвет, открито фаворизираше 
един от доставчиците на електронен подпис и т.н. 

Правна рамка на електронния подпис

Приетото в периода 2001 – 2002 г. законодателство за 
електронния документ и електронния подпис създава по-
широки възможности за въвеждането и използването на новите 
технологии в публичната администрация и за утвърждаването 
на електронното управление. Законът за електронния документ 
и електронния подпис, подготвен от експерти на Центъра за 
изследване на демокрацията в рамките на процеса Коалиция 
2000, дава необходимата правна основа за модернизиране на 
държавната администрация и административното обслужване. 

Обстоен коментар по текстовете на закона и полезни 
материали по темата се съдържат в изданието „Електронният 
документ и електронният подпис. Правен режим” (С., 2004, 700 
стр.), подготвено от работната група на Центъра за изследване 
на демокрацията, изготвила законопроекта и участвала в 
подготовката на подзаконовите нормативни актове. 

За успешно противодействие на административната корупция е 
важно Министерският съвет, министрите, Националният статистически 
институт и Националният осигурителен институт да изпълняват ефективно 
задължението си (в сила от 1 януари 2005 г.) да приемат и издават 
електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, 
а във възможно най-близко бъдеще да започне и издаването на 
електронни лицензии, одобрения и други административни актове.

Макар за цялостна електронизация на административния процес 
да е необходим по-продължителен период, постепенното въвеждане 
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на модела на електронна администрация ще доведе до по-голяма 
прозрачност, отчетност, гъвкавост и бързина на административните 
процеси, както и до намаляване на разходите и бюрокрацията и 
ограничаване на корупцията.

• Обслужване на „едно гише”

Въвеждането на административното обслужване на „едно гише” 
започна постепенно през 1999 г. първо в някои общински администрации, 
а през пролетта на 2000 г. – и в някои структури на централната 
администрация. Впоследствие на основата на два правителствени до-
кумента - Концепция за подобряване на административното обслужване 
в контекста на принципа на „едно гише” и Базисен модел на обслужване 
на „едно гише”, започна процес на по-широко прилагане на този 
механизъм. Осигуряването на по-бързи, по-качествени и достъпни 
административни услуги води до постепенно намаляване равнището 
на административната корупция.

Обслужването на „едно гише” е въведено в 52% от общините 
в страната, 73% от структурите на централната администрация и 
78% от областните администрации. Целта е до края на 2005 г. 
обслужването на „едно гише” да бъде въведено във всички 
администрации в страната.

Източник: Доклад за състоянието на администрацията, 2003 г.

По-голямата част от администрациите осигуряват едно място на 
достъп до услугите – само около една пета от администрациите все 
още не са предприели действия по прилагането на модел от типа 
„едно гише”. Нерешени остават проблемите, свързани с облекчаване 
на административните процедури, когато те включват съвместна или 
последователна работа на няколко различни институции. Липсва и 
единен модел на обслужване на „едно гише”, както и интегрирано 
административно обслужване, което да замени предоставянето на 
услуги в отделната администрация.

• Информационни центрове към общините

Изграждането на информационни центрове към общините, чиято 
цел е осигуряване на по-голяма бързина, прозрачност и ефективност 
на административното обслужване на общинско ниво, започна 
по инициатива на гражданското общество в редица общински 
администрации. Постепенно се увеличава броят на общините, създали 
подобни центрове, които работят въз основа на организационния 
принцип на „едно гише” (Благоевград, Враца, Габрово, Добрич, 
Монтана, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора и т.н.).

Основна част от програмите се реализират в общинската 
администрация и са свързани с подготовка на наръчници за 
административно обслужване, включително информационни каталози, 
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брошури и др., описващи процедурите за дейността на съответната 
администрация. Предвид факта, че не съществува единен класификатор 
на административните услуги и в различните администрации често има 
разминаване в наименованията и означенията на едни и същи услуги, 
тези материали невинаги съдържат достоверна и точна информация 
за съответните административни процедури.

Така ефектът от изграждането на центрове за услуги и информация 
често се свежда до предоставяне на информация на заинтересованите 
граждани и юридически лица и до оптимизиране в известна, но 
все още недостатъчна степен на процедурите по предоставяне на 
услугите от конкретната администрация. 

2.5.2. Разработване на етични кодекси в системата на  
 държавната администрация 

Въвеждането на етични норми като допълнителен механизъм за 
противодействие на корупцията в публичния сектор и повишаване на 
общественото доверие в държавните институции започна с утвърдения 
в края на 2000 г. Кодекс за поведение на държавния служител, който 
очертаваше основните принципи и правила за етично поведение на 
държавните служители. При изготвянето му не бяха взети предвид 
международните актове в тази сфера, вкл. Препоръка № R (2000)10 
на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно кодексите 
на поведение на държавните служители, приета на 106-та сесия на 
Комитета на министрите на 11 май 2000 г. и приложеният към нея 
Модел на Кодекс на поведение на държавните служители. Недостатъчно 
ясните и детайлни разпоредби на Кодекса, както и обстоятелството, 
че той не беше обнародван в „Държавен вестник”, не създадоха 
необходимите условия за превръщането му в ефективен и реално 
действащ регулаторен инструмент. Независимо от препоръките на 
Коалиция 2000 в Докладите за оценка на корупцията 2001 и 2002 
Кодексът не беше изменен и на практика не можа да изпълни ролята 
си. 

Едва през 2004 г. беше приет нов Кодекс за поведение на служителите 
в държавната администрация, при чието изготвяне бе използван 
Кодексът за добро поведение на администрацията, приет през  
2001 г. от Европейския парламент. Новият кодекс преодолява някои 
от несъвършенствата на предишния. Той разширява приложното поле 
на етичните норми, като включва не само държавните служители, но 
и тези, които работят по трудово правоотношение в държавната 
администрация. Напредък е и обвързването на нарушението на 
етичните норми с дисциплинарна отговорност. Така се изоставя 
възприетият в предишния кодекс подход за препоръчителен характер 
на етичните норми, които имаха главно информативна и образователна 
функция, и се създават предпоставки за ефективното им прилагане и 
действителното съобразяване на поведението на служителите с тях.

Наред с тези предимства кодексът има нужда от усъвършенстване, 
тъй като не урежда достатъчно ясно и детайлно правилата за 
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личното поведение на служителите, както и ефективни механизми за 
приложението му – липсва система за разкриване на нарушенията и 
ефективни механизми за санкционирането им.
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Съдебната реформа в България започна в началото на 90-те години 
като част от процеса на извършващия се преход към демокрация. 
За разлика от реформите в политическата и икономическата система 
реформите в системата на съдебната власт протичат по-бавно, което 
донякъде се обяснява с консерватизма, присъщ и необходим на всяка 
съдебна власт. Наред с това забавянето и непоследователността на 
съдебните реформи в България се дължат на комплекс от фактори, 
породени от същността и особеностите на българския преход, както 
и на обстоятелството, че съдебната власт е пресечна точка на твърде 
много политически и икономически интереси. 

От една страна, официалното провъзгласяване на независимостта на 
съдебната власт в новата българска Конституция (1991) и постепенното 
приемане на устройствените закони – Закона за съдебната власт, 
Закона за Върховния административен съд, мотивира политическите 
сили да търсят индиректни канали за влияние, които бяха осигурени 
чрез повсеместни кадрови промени на всички равнища – от 
редовите до ръководните позиции. Този подход продължава да се 
възпроизвежда вече главно на равнище управление на съдебната 
власт – чрез борбата за гласове във Висшия съдебен съвет (ВСС), 
най-ясно изразена при избора на парламентарната квота. ВСС като 
орган, на който е възложено администрирането и управлението на 
съдебната власт, играе все по-важна роля по отношение на кадровия 
състав на съдебната власт – той решава въпросите за придобиване 
и отнемане на статут на несменяемост, за снемане на имунитета, за 
налагане на дисциплинарни наказания, той назначава и освобождава 
магистратите, включително тези на ръководни позиции. 

От друга страна, за силните икономически интереси осигуряването 
на политическа подкрепа в парламента и правителството не е 
достатъчно. В условията на изграждаща се правова държава сред 
основните принципи на която са съдебният контрол върху актовете 
на изпълнителната власт, решаването на правните спорове в съда и 
равният достъп до правосъдие, те се нуждаят и от „подходяща опора” 
в органите на съдебната власт. Опитите и усилията за осигуряването 
є са един от директните канали за разпространение на корупция в 
съдебната власт. 

На трето място, съдебната власт като цяло поради традиционно 
консервативния си характер реагира скептично на всеки опит за 
по-радикална промяна на статуквото. Същевременно установеният 
конституционен модел, включващ в съдебната власт институции 
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с различно предназначение, функции и роля в процеса (съд, 
прокуратура и следствие), затруднява формирането на единна позиция 
по отношение на реформите, а често води и до противоположни 
виждания и идеи. 

До голяма степен тъкмо тези интереси и явления предопределят 
забавените темпове на промените и тяхната непоследователност. 
Това поведение на политици и бизнесмени, но и на магистрати 
деформира до голяма степен идеята за независима съдебна власт. 
Съдебната власт защитава своята независимост и претендира за по-
литическа необвързаност, а всъщност част от нейните представители 
продължават да изпълняват обслужваща функция по отношение на 
различни политически и икономически интереси. 

Ролята на съдебната система като последна контролна инстанция 
върху решенията за преразпределението на националните ресурси 
създава предпоставки за огромен корупционен натиск върху 
нея. Намаляването и предотвратяването на вътрешната корупция в 
съдебната власт е ключов фактор за противодействие на корупцията 
в обществото като цяло, т.е. антикорупционните усилия в съдебната 
система трябва да са приоритетна част от общата реформа за повече 
ефективност на българското правораздаване. 

Тази реформа има и важно международно измерение. Проявяваната 
от чуждестранните партньори и международните организации загри-
женост за съдбата на реформата в съдебната власт има безспорно 
благоприятно вътрешнополитическо значение и представлява пред-
поставка за нейния успех. Осмислянето на първостепенното значение 
на съдебната реформа и постигането на съгласие относно приоритетите 
на реформата – особено в условията на висока степен на политическо 
противопоставяне – би било затруднено при отсъствието на подобен 
интерес от чужбина. Външното влияние върху антикорупционните 
реформи може, разбира се, да носи и определени рискове. Те са 
свързани с реалистичността на очакванията за бързи резултати от 
промените, което пък от своя страна може да насърчи повърхностно-
формален подход от страна на българските институции и нерядко 
да доведе до формални промени „на парче”, сами по себе си 
необходими, но само в по-широк, системен контекст. Също така 
условията, поставяни от международните организации, обвързващи 
например осъществяването на конкретен напредък в интеграцията 
(ЕС) или получаването на заем (Световната банка) с промени в 
съдебната система, ангажират главно изпълнителната власт и нямат 
преки последици за съдебната власт. Осъзнаването на посочените 
рискове от страна на международните организации би повишило 
ефективността на усилията им за подкрепа на реформите.
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От края на 90-те години въпросът за необходимостта от съдебна 
реформа с все по-силен акцент и върху антикорупционните є 
измерения се поставя на дневен ред от неправителствения сектор – 
Коалиция 2000 чрез ежегодните си Доклади за оценка на корупцията, 
Инициативата за развитие на съдебната реформа чрез Програмата за 
съдебна реформа (2000 г.), Центъра за изследване на демокрацията – 
чрез Програмата за противодействие на корупцията в съдебната 
власт (2003 г.) и т.н. В резултат на тези усилия бе поставено 
началото на публично-частно партньорство с органите на съдебната и 
изпълнителната власт, особено резултатно по отношение подготовката 
на стратегически и програмни документи, но все още недостатъчно 
развито в процеса на изпълнението им.

Инициатива за развитие на съдебната реформа

Инициативата за развитие на съдебната реформа е създадена 
през 1999 г. в отговор на назрялата необходимост от промени 
и в ярък контраст с позицията на изпълнителната власт, че 
съдебната реформа е приключила. Инициативата, чийто секре-
тариат е Центърът за изследване на демокрацията, обедини 
усилията на утвърдени български професионални сдружения и 
неправителствени организации, ангажирани с проблемите на 
съдебната реформа, сред които Съюза на юристите в България, 
Съюза на съдиите в България, Камарата на следователите в 
България, Правна инициатива за обучение и развитие и др., 
представители на държавни институции, включително магистрати, 
и експерти. Като резултат от дейността є в периода 1999 – 2000 г. 
беше изготвена Програма за развитие на съдебната реформа 
в България, която очерта приоритетите на съдебната реформа: 
утвърждаване независимостта на съдебната власт, повишаване 
на професионализма и отговорността на магистратите, модер-
низиране на работата на органите на съдебната власт и тяхната 
администрация, отваряне на съдебната система към обществото, 
развитие на законодателната основа на реформата.

Наред с обществения натиск важна роля в последните години играят 
оценките на редица международни организации и институции – 
Европейската комисия чрез своите редовни доклади, Венецианската 
комисия, Правната инициатива за Централна Европа и Евразия на 
Американската асоциация на юристите чрез индекса на съдебната 
реформа в България (2002, 2004 г.) и т.н. Те предоставят анализи, 
критика и предложения за по-нататъшното развитие на съдебната 
реформа. Сред тях особено значение имат изискванията, поставени в 
хода на преговорния процес за присъединяване на страната към ЕС.

След продължителен период на отричане на необходимостта от 
реформа и предприемане на частични промени в системата на 
съдебната власт от 2001 г. насам правителството, а в последно време 
и съдебната власт предприемат действия в отговор на вътрешните и 
нетърпящите отлагане международни предизвикателства. 

3.1. Граждански 
инициативи и 
правителствени 
програми 
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• Пръв официален опит за поставяне на съдебната реформа на 
по-цялостна концептуална основа представляват приетата на 1 
октомври 2001 г. от правителството Стратегия за реформа на 
българската съдебна система и Програмата за нейното изпълнение, 
одобрена през март 2002 г. Акцентите в тези документи до голяма 
степен съвпадат с целите и мерките, залегнали в Плана за действие 
на Коалиция 2000 и Програмата за съдебна реформа, разработена 
в рамките на Инициативата за развитие на съдебната реформа. 

През първите две години след приемането на стратегията изпъл-
нението на предвидените в нея мерки не доведе до съществен 
напредък на съдебната реформа. Съдебната власт продължи да 
получава негативни оценки за своята работа както от гражданското 
общество, така и от европейските институции и други международни 
организации. Това, както и Решение № 13 на Конституционния съд 
от 2002 г., с което бяха обявени за противоконституционни редица 
от новоприетите изменения в Закона за съдебната власт, принуди 
правителството през пролетта на 2003 г. да актуализира стратегията 
и програмата за нейното изпълнение. Заслужава да се отбележи 
постигнатият по същото време консенсус между парламентарно 
представените политически сили за приоритетите на съдебната 
реформа, намерил израз в подписаната между тях на 2 април 2003 г. 
Декларация за основните насоки за реформа на българската съдебна 
система. Въпреки недостатъчно обхватния кръг от приети решения 
тя представлява добро начало за търсене на по-широк консенсус за 
постигане на заявените цели на съдебната реформа. Този потенциал 
все още не е използван, но е безспорно необходим за предстоящите 
конституционни и законодателни промени в тази сфера.

„Относително бавно обаче вървят процесите по премахване 
на условията за корупция в съдебната власт, по осигуряване 
бързото и ефективно функциониране на съдебната система, 
по модернизирането на начина на работа на съдилищата, 
прокуратурите и следствените служби.”

Източник: Отчет по изпълнението на Програмата за изпълнение на Националната 

стратегия за противодействие на корупцията към 30.08.2003 г. 

• Висшият съдебен съвет прие Стратегия за борба с корупцията в 
съдебната власт (февруари 2004 г.) с цел: постигане на стабилност 
на правораздаването; повишаване на общественото доверие в 
съдебната власт; осигуряване на условия за по-голяма прозрачност 
и ефективност на работата на съдебните органи; въвеждане 
на ефективни механизми за установяване и санкциониране 
на корупционни практики сред магистратите; създаване на 
предпоставки за нетолерантност към корупцията в съдебната власт 
от страна на гражданите; осигуряване на активно гражданско 
участие в предотвратяването и разкриването на корупционни 
практики в съдебната система.
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Мерките, посочени в стратегията и формулирани детайлно в 
програмата за нейното изпълнение за периода 2004 – 2005 г., са 
насочени преди всичко към реформа на дейността на магистратите 
и включват укрепване на управленския капацитет на Висшия съдебен 
съвет, утвърждаване статуса на магистратите, контролни механизми 
срещу корупцията в съдебната власт, осигуряване на прозрачност 
в действията на съдебните органи, автоматизирано разпределение 
на делата и др. Стратегията предвижда и мерки за реформа в 
дейността на администрацията на съдебната власт, включително 
засилен контрол върху обработката на документи, по-лесен достъп 
до административните дейности в съдебната власт и подобрени 
механизми за назначение, професионално развитие и прилагане на 
административни санкции спрямо съдебните служители. Отделна част 
предлага мерки за популяризиране на усилията на съдебната власт 
за предотвратяването на корупционни практики, включително чрез 
медиите.

Динамиката на предприетите мерки обаче следва не толкова 
вътрешната логика на поставените в стратегиите цели, колкото е 
повлияна от въздействието на външнополитически фактори и 
вътрешнополитически, нерядко конюнктурни причини. 

Предложения на Коалиция 2000 и Центъра за изследване 
на демокрацията за противодействие на корупцията в 

съдебната власт

Параметрите за комплексно решаване на проблемите в 
съдебната власт са очертани в Програмата за противодействие 
на корупцията в съдебната власт и в Доклада за оценка на 
корупцията 2003. Те доразвиват предложенията, отразени 
в Програмата за развитие на съдебната реформа в България, 
редица положения от правителствената Стратегия за реформа 
на българската съдебна система и мерките, предложени в 
рамките на различни граждански антикорупционни инициативи 
в България и международни инструменти за наблюдение и 
оценка на съдебната реформа в България. Макар че редица от 
формулираните предложения са дискусионни и са в процес на 
доразвитие, те се основават на разбирането за необходимостта 
от комплексен подход, включващ конституционноправни, 
законодателни, организационни и институционални реформи. 
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Важна предпоставка за успеха на антикорупционната съдебна 
реформа е извършването на конституционни и законодателни 
промени. С измененията и допълненията на Конституцията в глава 
шеста, приети на 24 септември 2003 г., бе направена първата 
крачка към разчупване на един очевидно недобре работещ модел, 
както и към преодоляване на някои от поставените с решенията 
на Конституционния съд ограничения за сериозни законодателни 
промени в сферата на съдебната власт. Въпреки единодушието, с което 
бяха приети измененията и допълненията обаче, тяхното значение 
не бива да се надценява. Конституционният дебат в парламента 
се ограничи само до поставените отвън във връзка с преговорния 
процес изисквания, а не постави основата за по-мащабни промени в 
дългосрочен план. Не бяха извършени по-широк кръг промени, които 
според решение № 3 на Конституционния съд от 10 април 2003 г. 
могат да бъдат осъществени и от Обикновено Народно събрание. 

И в новата си редакция модифицираните организационни принципи 
на ограничен (функционален) имунитет на магистратите и мандатност 
за административните ръководители в органите на съдебната власт, 
както и корекциите в института на несменяемост възпроизвеждат 
структурните проблеми на съдебната власт в настоящия є модел. Те 
се отнасят в еднаква степен до нейните три звена – съд, прокуратура 
и следствие, без да се отчита различният фактически статут на 
съдиите, прокурорите и следователите, произтичащ от различните 
им правомощия и функции в процеса, от различията в степента 
на прозрачност, политика на подбор, назначаване и издигане в 
кариерата. 

Кадрова политика в съдебната власт

Въвеждането на мандатността се осъществява на практика 
от избрания през декември 2003 г. ВСС, чийто състав бе 
комплектуван по досегашната процедура, основаваща се на 
квотни принципи. Тази процедура, особено що се отнася до 
излъчването на парламентарната квота с обикновено мнозинство, 
предпоставя до голяма степен възможността за индиректно, 
фактическо влияние на управляващото мнозинство/коалиция при 
назначенията на ръководителите на съдилищата, прокуратурата 
и следствието, както и при приемането на други важни за 
съдебната власт решения. Наред с това представителите на 
отделните звена на съдебната власт, излъчени от нейната квота, 
нерядко отстояват вътрешноинституционални, дори взаимно 
противостоящи позиции. Всичко това затруднява формирането 
на единна и обективна позиция на членовете на съвета. 
Назначенията на административните ръководители нерядко 
са плод на безпринципни компромиси и се извършват при 
липса на задължителни критерии и алтернативни кандидатури, 
особено за прокуратурите и следствените служби.

3.2. Конституционно-
правни и 
законодателни 
мерки
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Наред с това приемането на тези частични промени преди 
останалите необходими реформи по отношение на съдебната и 
останалите власти не създаде предпоставки за постигане на по-добър 
баланс на властите и за тяхното ефикасно взаимодействие. 

От друга страна, основният устройствен закон на съдебната власт – 
ЗСВ, не успя да постигне целта си за изграждане на независима, 
ефективна и некорумпирана съдебна власт. Той бе многократно 
изменян и допълван от приемането си през 1994 г. досега. Амбициозният 
опит за подобряване на работата и отстраняване на предпоставките 
за корупция в съдебната власт чрез приемането на измененията 
и допълненията на ЗСВ от 2002 г. бе посрещнат с несъгласия и 
критики от страна на отделни звена и органи на съдебната власт 
и професионални групи и претърпя неуспех с обявяването на по-
голямата част от промените за противоконституционни.

Последните и най-съществени промени в ЗСВ бяха приети 
в периода 2003 – 2004 г., в голяма степен под натиска на 
Европейския съюз, като част от тях доразвиват приетите изменения 
в глава „Съдебна власт” на Конституцията. Те предлагат решения 
на редица проблеми, които бяха поставени сред приоритетите на 
съдебната реформа още в Плана за действие срещу корупцията на 
Коалиция 2000 и нееднократно отбелязвани в Докладите за оценка 
на корупцията – въвеждане на конкурсното начало, атестиране, 
нормативно закрепване на обучението и мерките за повишаване 
на квалификацията на магистратите и създаване на Национален 
институт по правосъдие, и т.н.

Въпреки значителния антикорупционен потенциал, който имат 
новоприетите изменения, за част от тях все още липсва достатъчно 
практика, за да се прецени ефектът им, а други не се прилагат 
последователно. Пример за това е въвеждането на принципа на 
публичност в работата на ВСС. Решението на ВСС за недопускане на 
журналисти на неговите заседания предизвика значителни протести 
сред представителите на медиите и дори съдебно оспорване. 

Необходимостта от подобряване на работата и противодействие на 
корупцията в администрациите на органите на съдебната власт дълго 
време бе неоправдано пренебрегвана. Недоброто функциониране 
на съдебната администрация и корупционните практики, в които са 
въвлечени съдебните служители, рефлектират пряко върху качеството 
на работата на органите на съдебната власт и влияят негативно 
върху представите на обществото за съдебната власт. Прави 
впечатление огромното разминаване в оценките на населението и на 
магистратите за разпространението на корупцията сред служителите 
в администрацията на органите на съдебната власт.
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Едва през 2004 г. с при-
етия Правилник за съдебната 
администрация в районните, 
окръжните, военните и апела-
тивните съдилища се създа-
ват начални предпоставки за 
модернизиране на админист-
ративната дейност в съдили-
щата и за антикорупционни 
реформи. Повечето от новоп-
риетите нормативни решения 
(въвеждане на случаен избор 
при определяне на съдията-
докладчик, разширен достъп 
до съдебните дела, въвеждане 
на длъжностите съдебен адми-
нистратор и административен

секретар)следват отправените в последните няколко години предложения 
от експерти и представители на неправителствени организации. 

Честите и до голяма степен инцидентни и под влияние на 
външни фактори промени в ЗСВ все още не могат да осигурят 
необходимата ефективност на работата на съдебната власт и резултатно 
противодействие на вътрешната корупция. Това се дължи както на 
изначално заложения в конституционната уредба модел и структура 
на съдебната власт, които са непреодолими по законодателен път 
(а според КС – и чрез промяна на конституцията от Обикновено 
Народно събрание), така и на съпротивата на немалка част от 
магистратите срещу реформите и желанието им за запазване на 
статуквото. 

За да се постигнат основните цели на антикорупционната съдебна 
реформа – отчетност, бързина и ефикасност и по-резултатно 
противодействие на престъпността, са необходими по-нататъшни 
конституционни и законодателни промени, които да доведат до:

• Въвеждане на ясни механизми за взаимен контрол (възпиране, 
баланс) на властите чрез избор на председателите на Върховния 
касационен съд, Върховния административен съд и главния 
прокурор от Народното събрание с квалифицирано мнозинство 
и мандат, по-дълъг от четири години; Народното събрание да 
има право да ги освобождава предсрочно и да взема решение 
за снемане на имунитета им само при строго определени в 
конституцията условия и ред; логично продължение на този принцип 
би било и закрепването на възможността те (в качеството им на 
административни ръководители) да отговарят на парламентарни 
питания при изрично уредени случаи и ред. 

• Децентрализация, прозрачност и отчетност на прокуратурата 
чрез промени в йерархичния модел, по който е изградена; 
създаване на по-добри гаранции за независимост на прокурора 
при решаването на конкретни преписки и дела от висшестоящия 
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прокурор или административния ръководител на прокуратурата – 
писмена форма на инструкциите, право на възражение срещу 
указанията на висшестоящия прокурор или на отвод при 
несъгласие; въвеждане на строги санкции за преустановяване 
на незаконосъобразната практика на указанията в устна 
форма и т.н.; периодична отчетност, а също и по конкретен 
повод, на главния прокурор пред ВСС, съответно пред НС, 
ако се възприеме предложението за избора му от върховния 
представителен орган. 

• Въвеждане на институцията длъжностно лице, упълномощено от 
закона да изпълнява прокурорски функции или екип от такива 
длъжностни лица извън йерархичната система на прокуратурата 
в сегашния є вид. Тези лица следва да бъдат избирани от НС 
за изпълнение на определени функции (напр. образуване на 
предварително производство, разследване, повдигане и поддържане 
на обвинение за престъпления, извършени от висши политици и 
магистрати, за случаи на вътрешна корупция в съдебната власт 
и т.н.) или по конкретен повод (ad hoc) и да им бъде предоставен 
имунитет на магистрат. 

• Общо преразглеждане на въпроса за имунитетите, предоставени на 
много по-широк кръг лица (народни представители, конституционни 
съдии, лица, заемащи висши държавни длъжности). 

• Утвърждаване на правото на магистратите на самостоятелно 
произнасяне чрез ограничаване на контрола на висшестоящите 
магистрати по отношение на стоящите на по-нисши нива, 
който да изключва пряка намеса за решаване на делата или 
нерегламентиран натиск, упражняван от висшестоящи магистрати 
по отношение на нисшестоящи.

• Промени по отношение на статута на ВСС и реда за формиране 
на състава му (включително броя, избора и мандата, изискванията 
към членовете) – членовете му да се избират само от органите 
на съдебната власт, а председателят му – от Народното събрание, 
пред което той се отчита периодично и по конкретен повод; ако 
парламентарната квота за формиране на ВСС се запази, изборът 
да се провежда с квалифицирано мнозинство.

• Промяна на конституционния модел – ситуирането на следствието 
и прокуратурата извън системата на съдебната власт, при 
приемане на вариант, основан на широко съгласие. До извършване 
на промяната в рамките на настоящия конституционен модел – 
обособяване на организационното, кадровото и финансовото 
управление на следствието и прокуратурата от това на 
съдилищата във ВСС.

Независимо от разбирането, че структурните промени сами по 
себе си не могат да решат всички проблеми, стоящи пред съдебната 
власт, от тяхното извършване или неизвършване зависи до голяма 
степен съдържанието на бъдещите решения по отношение на 
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управлението, функциите и организационните принципи на съдебната 
власт, както и на цялото процесуално законодателство. 

През последните няколко години обществеността и бизнесът 
трайно определят съдебната власт като една от сферите с най-
високо разпространение на корупцията. Нещо повече, забелязва се 
покачване на стойностите както на корупционния натиск, така и 
на представите за разпространение на корупцията в тази сфера. 
Увеличението на стойностите се отнася за всички представители 
на съдебната власт, което само по себе си говори за наличието 
на сериозен проблем в нея. От друга страна, според данните от 
проведеното през 2003 г. в рамките на СМК на Коалиция 2000 първо 
по рода си изследване ”Корупция и антикорупция: гледната точка на 
магистратите”, всеки втори магистрат смята, че мненията за корупция 
в съдебната власт са неоснователни. Проявява се и тенденцията 
отговорността за наличието на корупция да се прехвърля от едно към 
друго звено на съдебната власт. 

Оценката на магистратите, 
че корупцията в съдебната 
власт е повече обществено 
възприятие, отколкото реален 
проблем, се разминава сери-
озно с представите на населе-
нието и бизнеса. Причините 
за подобно несъответствие са 
както неточната самооценка 
или опитите да се прикрият 
проблеми в съдебната сис-
тема от страна на нейните 
представители, така и недос-

татъчното популяризиране на проведените реформи или предприетите 
антикорупционни мерки в тази сфера. 

Въпреки подобрените връзки на съдилищата с обществеността 
и медиите и началните опити за отваряне на прокуратурата към 
обществото, все още работата на съдебната власт не е достатъчно 
прозрачна. Едва в последните две години в рамките на съдебната 
система започна предприемането на отделни мерки за противодействие 
на вътрешната корупция.

• Специализирани механизми за противодействие на вътрешната 
корупция в съдебната власт

Комисията за борба с корупцията в съдебната система работи 
към Висшия съдебен съвет от началото на 2004 г. Тя има правомощия 
да извършва проверки по конкретни сигнали и жалби и своевременно 
да изисква налагането на дисциплинарни наказания на съответния 
магистрат, да анализира информацията за наличие на корупционни 
практики в съдебната система и разработва и предлага за утвърждаване

3.3. Механизми и мерки 
за противодействие 
на вътрешната 
корупция и 
за финансова 
независимост на 
съдебната власт

TАБЛИЦА 10. ОЦЕНКИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРУПЦИЯТА СРЕД ОТДЕЛНИТЕ  
 ГРУПИ МАГИСТРАТИ, %

Разпространение на корупцията сред:
(Относителен дял на отговорите „Почти всички и 

повечето са въвлечени”)

Магистрат Съдии Прокурори Следователи

1. Съдия 2.8 17.4 19.0

2. Прокурор 11.9 7.9 10.3

3. Следовател 20.8 28.2 4.7

Източник: СМК на Коалиция 2000.
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от Висшия съдебен съвет 
конкретни мерки за превенция 
и борба с корупцията в 
съдебната власт. От началото 
на своя мандат до средата на 
2004 г. комисията е разгледала 
общо 84 сигнали и жалби 
от граждани, от които 31 са 
изпратени за проверка на 
съответния горестоящ съдебен 
орган; проверките по 21 от тях 
са висящи, а останалите 10 са 
приключили със становище от 
горестоящия съдебен орган за 
липса на нарушение, свързано 
с корупционна дейност.

Във Върховната касацион-
на прокуратура е създаден 
специален отдел „Престъп-
ления по служба и борба с 
корупцията”. От април 2002 
г. всички корупционни прес-
тъпления (не само подкупите, 
но и престъпленията по служ-
ба, длъжностните присвоява-
ния, контрабандата) са взети 
на специален отчет с цел да 
бъде осъществяван постоянен 
контрол и надзор за законност 
от страна на Върховната ка-
сационна прокуратура. През 
2004 г. се наблюдава известно 
повишаване на публичността 
в дейността на отдела. Остава 
обаче факт сравнително скром-
ният брой на внесените в съда 
обвинителни актове за коруп-
ционни престъпления, както и 
това, че не е образувано нито 
едно следствено дело за ко-
рупция срещу магистрат. 

Механизмите за противодействие на вътрешната корупция 
в съдебната власт не са достатъчно развити и ефективни. 
Няма и изградени независими външни механизми за контрол и 
разследване на вътрешна корупция (напр. независим прокурор). 
Не се води отделна статистика за корупционни престъпления, 
извършени от магистрати и съдебни служители въпреки многократно 
отправяните препоръки от страна на неправителствени организации. 
Преминаването към функционален имунитет след предприетите 
конституционни промени през 2003 г. не доведе до улесняване 
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Съдии

Прокурори

Следователи

почти всички са въвлечени
малка част са въвлечени
НЗ–НО

повечето са въвлечени
почти няма въвлечени

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3.1 8.1 44.3 28.4 16.1

2.2 16.1 43.2 22.2 16.3

2.2 9.7 42.1 26.9 19.2

ГРАФИКА 10. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРУПЦИЯТА СРЕД РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ 
МАГИСТРАТИ, %

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Отсъства
5,5

Разпространена
донякъде

19,0

Широко
разпространена

75,5

ГРАФИКА 11. СТЕПЕН НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СЪДЕБНАТА 
ВЛАСТ – ОЦЕНКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО, %

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



на разкриваемостта и наказуемостта на корупционни действия, 
извършени от магистрати.

• Етични кодекси в системата на съдебната власт 

Приемането на етични норми за поведение в системата на съдебната 
власт започна по инициатива на професионалните организации на 
магистрати и съдебни служители още в периода 1998 – 1999 г., 
но те имаха необвързващ характер и бяха главно израз на добра 
воля. Измененията на ЗСВ от 2004 г. включиха сред правомощията 
на ВСС и утвърждаването на правилата за професионална етика 
на магистратите и обвързаха нарушаването им с дисциплинарна 
отговорност. Така се създадоха предпоставки за превръщането на 
етичните норми в допълнителен фактор за укрепване статута на 
магистратите, ограничаване на вътрешната корупция и повишаване 
на доверието в съдебната власт.

Правилата за професионална етика на прокурорите, подготвени 
съвместно от Асоциацията на прокурорите в България и Националното 
сдружение на българските прокурори, и одобреният от Камарата на 
следователите Морален кодекс на следователя бяха утвърдени от 
ВСС в началото на 2003 г., а изготвените от Съюза на съдиите в 
България Правила за професионална етика на съдиите – в началото 
на 2004 г.

Все още обаче липсват достатъчно ефективни механизми 
за реализацията на тази отговорност, тъй като е необходимо по-
нататъшно разширяване и детайлизиране на правомощията и 
капацитета на ВСС в сферата на дисциплинарните производства. 
Тази констатация, направена в няколко поредни Доклада за оценка 
на корупцията (2002, 2003), беше потвърдена и от проучването 
”Корупция и антикорупция: гледната точка на магистратите”, според 
данните от което 37,4% от магистратите споделят това виждане.

Националното сдружение на съдебните служители прие Стандарти 
за обслужване на гражданите и Етичен кодекс на служителите в 
съдебната администрация, който е задължителен за служителите 
и също предвижда дисциплинарна отговорност за нарушаване на 
разпоредбите му.

• Бюджет на съдебната власт

Недостатъчният бюджет и материално-техническа обезпеченост на 
съдебната власт се изтъкват от магистратите като основна пречка 
пред осъществяването на ефективна съдебна реформа. Въпреки 
разширяването на правомощията на Висшия съдебен съвет във връзка 
с изготвянето и внасянето на съдебния бюджет като процент от 
БВП той остава значително по-нисък от европейските стандарти. 
В страните от Европейския съюз бюджетът на съдебната власт 
обикновено възлиза на 2-4 % от БВП, а в България за 2004 г. той 
е едва 0,54%.4 В опит за разрешаване на този траен проблем ВСС 
постепенно възприема подхода на диалог със законодателната власт в 
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лицето на всички парламентарни групи вместо досега практикувания 
стил на открита конфронтация с другите власти. 

ВСС обаче все още няма достатъчно капацитет за ефективно 
управление на бюджета и процесът на вземане на решения относно 
разпределението и изразходването му продължава да е непрозрачен 
и често се осъществява под влияние не на реалните потребности на 
отделните звена, а на субективни фактори. 

• Мерки за въвеждане на новите технологии в съдебната власт – 
антикорупционни очаквания

В последните години – главно на неправителствено равнище и по 
проекти с чуждестранна подкрепа, бяха предприети различни мерки 
за въвеждане на новите технологии в работата на съдебната власт – 
компютъризация, автоматизирани системи за съдебно деловодство, 
електронна система за управление на делата (софтуерът е разработен 
по проект на ААМР и е предоставен на ВСС) и други, прилагани 
в отделни съдилища, и т.н. Всички тези мерки целят да подобрят 
работата на съда и да допринесат за по-голяма прозрачност и 
стесняване на условията за корупция. Тяхното въвеждане обаче 
засяга главно пилотни съдилища, партньори по определени проекти, 
или съдилища, чиито ръководители лично се ангажират и полагат 
усилия за това. Въпреки решението на ВСС от 2003 г., с което е 
одобрена национална система за управление на делата, броят на 
съдилищата, в които тя е въведена, е твърде скромен (около 30 към 
края на 2004 г.) на фона на общия брой съдилища – 153. Но дори 
и в случаите, в които съдебните деловодства са вече на електронен 
носител, няма надеждни гаранции за защита на информацията и 
документите, обработвани и съхранявани в електронна форма, при 
което се запазват рисковете, съпътстващи преобладаващия хартиен 
документооборот. Диалогът между ВСС и изпълнителната власт 
(Министерство на правосъдието, Министерство на финансите) е 
задължителен за избягване на очертаващото се дублиране на проекти 
за финансиране със съвпадащ предмет. Създадената комисия „Научно 
осигуряване и информационни технологии” към ВСС би следвало 
да прояви активност и да получи водеща роля в този процес, тъй 
като бенефициент по тези проекти е съдебната власт, а не отделни 
чиновници от изпълнителната власт. 

Предстоящо е приемането на правна уредба, позволяваща 
извършването на процесуални действия в електронна форма както от 
страните по делото, така и от съда. В края на 2004 г. Министерският 
съвет прие предложение за нормативна уредба (законопроекти за 
изменение и допълнение на ГПК, НПК, НК и ЗЕДЕП) за приемането 
и издаването на електронни документи, подписани с универсален 
електронен подпис в съдебната система. Предложението беше 
подготвено от междуведомствена експертна група, в която участваха 
и представители на Центъра за изследване на демокрацията. 

4 Индекс на съдебната реформа в България, част II, април 2004 г.
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Наложително е своевременно приемане на новото законодателство 
и създаване на подходящи материално-технически условия за неговото 
прилагане. Очакванията са това да доведе до по-голяма бързина, 
повече прозрачност и ограничаване на възможностите за корупция 
сред магистратите и съдебната администрация. 

• Начало на регистърната реформа

Първоначално идеята за преминаване към опростен режим на 
регистрация на търговски дружества по административен ред и към 
облекчен режим на сделки с недвижими имоти е формулирана в Плана 
за действие на Коалиция 2000 (1998). На основата на проучване на 
недостатъците на съществуващата система за регистрация в България 
като една от трайно засегнатите от корупция сфери в ежегодните 
Доклади за оценка на корупцията от 2002 г. насам последователно 
бе развита концепция за цялостна регистърна реформа. Тези идеи 
бяха многократно представяни на министрите на правосъдието, на 
финансите и икономиката, на бизнес средите и т.н. и в крайна 
сметка бяха подкрепени от тях.

Съществуващата понастоящем система за регистрация се оценява 
от бизнес средите, чуждестранните инвеститори, нестопанските 
организации и гражданите като неефективна, ненадеждна и 
недостатъчно прозрачна сфера, често белязана от нерегламентиран 
натиск и корупция. Регистрацията на търговско дружество в България 
отнема средно 30 дни, 21 от които са необходими за съдебната 
регистрация. Това е почти двойно в сравнение със срока от 18 
дни, определен от Европейската комисия още през 2002 г., и близо 
10 пъти повече от страните с най-модерните регистърни системи в 
Европа. От друга страна, съдебната регистрация натоварва излишно 
съда с дейност, която няма правораздавателен характер. За 2003 г. 
вписванията на обстоятелства в търговския регистър обхващат над 
50% от общия брой на делата в окръжните съдилища, като в 
Софийски градски съд те достигат приблизително 62% от всички 
дела. 

В Министерския съвет е внесена за одобрение Стратегия за 
създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен 
регистърен център на Република България. Стратегията бе подготвена от 
междуведомствена експертна работна група под председателството 
на министъра на правосъдието, включваща представители на ми- 
нистъра на държавната администрация, Министерството на пра-
восъдието, Висшия съдебен съвет, Министерството на икономиката, 
Министерството на финансите, Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, Министерството на земеделието и горите, 
Министерството на транспорта и съобщенията, администрацията на 
Министерския съвет и Центъра за изследване на демокрацията. В 
основата на предприетите от Министерството на правосъдието и 
правителството действия за осъществяване на регистърна реформа 
е извършената от експертна група на Центъра за изследване на 
демокрацията проучвателна и подготвителна работа в тази насока 
в периода 2001 – 2003 г., обобщена в доклада „Възможности за 
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създаване на Централен регистър на юридическите лица и Електронен 
регистърен център в България”, публикуван през 2003 г.

Стратегията предвижда замяна на съществуващите съдебни про-
цедури за регистрация с административни, централизиране и елект-
ронизиране на водените регистри, създаване на унифицирани и стан-
дартизирани процедури и въвеждане на уникален идентификационен 
номер за всяко лице.

Изграждането на модерна регистърна система в България цели 
създаването на несравнимо по-добри условия за започване и 
извършване на бизнес и общественополезна дейност – сигурност, 
бързина, надеждност, равни възможности, както и преодоляване на 
грешките и корупцията във всичките є възможни разновидности, 
изобилстващи в тази сфера на съдебната дейност. 

Министерството на вътрешните работи е една от държавните 
институции с ключово значение в разкриването и наказването на 
корупцията. Поради това противодействието на корупцията в самото 
министерство е от решаващо значение за неговата ефективност 
срещу корупцията в останалите звена на държавната администрация. 
В началото на мандата си министърът на вътрешните работи заяви 
публично, че не е подозирал, „че в МВР има такава корупция”. Това 
беше първият случай след 1990 г., в който на политическо равнище 
се повдигаше проблемът за корупцията в системата за вътрешна 
сигурност. До този момент критиките към системата на МВР бяха 
предимно или че там работят хора, обслужвали комунистическата 
система, или че кадровите промени се извършват с цел да се 
облагодетелства една или друга политическа сила. Значително по-
рядко се обсъждаха връзките между служители в МВР и известни 
криминално проявени лица. Констатацията на министъра всъщност 
потвърждава публично известни факти, че в по-голямата част от 
структурите на Министерството на вътрешните работи и на почти 
всички равнища се среща корупционно поведение, започващо от 
десетки хиляди подкупи годишно в пътна полиция и достигащо до 
висшите етажи на специалните служби и самото министерство. 

В съответствие с произтичащите от Националната стратегия 
за противодействие на корупцията задачи през есента на 2001 г. 
МВР разработи своя програма за ограничаване на корупцията. 
Практическото реализиране на тази програма обхвана следните 
конкретни мерки:

 
• Създаване на Вътрешен координационен съвет за борба с 

корупцията. Съветът бе оглавен от заместник-министър, отговарящ 
за борбата с организираната престъпност и корупцията. Основната 
цел на тази нова структура бе да покаже, че противодействието 
на корупцията в системата за сигурност получава изключителен 
политически приоритет и че корумпираните служители няма да 
бъдат защитени от политическите си контакти. 

 

3.4. Антикорупционна 
реформа в МВР
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• В рамките на стратегията бе създаден отдел „Противодействие на 
корупцията в МВР” към дирекция „Инспекторат” и бе повишен 
статутът на структурните звена на министерството, работещи по 
линия на корупцията. Макар че и до този момент проблемът 
корупция беше едно от важните направления в работата на 
дирекция „Инспекторат”, много сигнали и дори доказани случаи 
оставаха без последици поради натиск от по-високи нива вътре в 
системата. 

 
• На по-ниско ниво, в националните и териториалните служби, бяха 

определени конкретни служители, които наред с останалите си 
служебни задължения получиха задача да извършват действия за 
проверка на сигнали за корупция. Целта бе на локално равнище 
да се създаде инструмент, ограничаващ корупционните практики 
и противопоставящ се на „задържащите механизми” за сигналите 
за корупция на ниско ниво. 

• Бяха направени стъпки за по-широка ангажираност на структурите 
на гражданското общество и подобряване на взаимодействието 
със средствата за масова информация срещу проявите на 
корупция в МВР. До 2001 г. проблемът с корупцията в МВР бе 
една от темите, която се избягваше и от политици, и от медии. 
Последицата от политическото решение за по-голяма прозрачност 
бе, че дирекция „Инспекторат” започна да публикува редовно 
данни за своите разследвания, които до този момент бяха само за 
вътрешно ползване. Последвалите публични дискусии и медийни 
публикации показват, че МВР, въпреки все още недостатъчните 
усилия, се възприема като институцията, която работи много по-
активно от останалите държавни ведомства. 

 
През 2003 – 2004 г. противодействието на корупцията стана и 

предмет на сътрудничество с партньорски институции в ЕС. През 
2003 г. стартира „туининг” проект (сътрудничество между подобни 
държавни институции от страна – членка на ЕС и кандидатстваща 
страна) за противодействие на корупцията, в който партньори са МВР, 
британското вътрешно министерство и Скотланд ярд и който цели да 
укрепи Инспектората на министерството и дирекция „Координация 
и информационно-аналитична дейност” (КИАД). Комуникационната 
стратегия, която британските партньори на МВР предложиха, е 
насочена както към централната администрация и шестте национални 
служби на МВР, така и към широката общественост. По отношение 
на последната министерството покани неправителствени организации 
в т.нар. „Група за прозрачност”, от която се очакваше да съветва 
министерството по ефективността на комуникацията с обществото, 
но опитът от работата є показва, че все още са малко НПО, които 
могат ефективно да партнират на МВР в тази област. Като цяло, 
въпреки вкоренената култура на прекалена секретност в работата 
на министерството, сред държавните институции то предоставя на 
обществото най-много информация по отношение на вътрешните си 
антикорупционни мерки. 
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В резултат и на партньорството с британските служби се въведе 
по-добро балансиране на мерките за предотвратяване и тези за 
разкриване на корупцията. По отношение на последното редица 
тактики за разследване, използвани в Скотланд ярд, бяха адаптирани 
и успешно въведени в работата на дирекция „Инспекторат”. През 
м. юни 2004 г. например в контролирани условия бе проведена 
тестова операция, която приключи със задържането на 8 полицейски 
служители, уличени в присвояване на предадени от граждани 
загубени пари. Такива тактики би трябвало да бъдат разработени и 
приложени и в други засегнати сфери на МВР, където има висок 
риск от корупция. 

 
За да се възприемат всички нови инструменти, предложени в 

резултат на сътрудничеството с Великобритания, вероятно ще се 
наложат законодателни промени, предимно засягащи наказуемостта 
на провокацията към подкуп. Те ще са една от гаранциите, че 
противодействието на вътрешната корупция ще продължи и след 
приключването на проекта. 

 
Някои резултати от предприетите стъпки са, че в рамките на 

периода 2003 – 2004 г. МВР има най-много спрямо останалите 
държавни институции вътрешно разследвани и най-много предадени 
на прокуратурата служители. 

 
Въпреки това при направения преглед в средата на 2004 г. за 

състоянието на корупцията в системата на МВР бяха установени 
следните проблеми, без решаването на които не може да бъде 
осъществено качествено изменение по отношение на корупцията:
 
• Изследванията сред населението регистрират висок ръст на 

корупцията на ниско ниво в МВР. Възможностите за получаване на 
корупционнен доход варират от разнообрази пътни нарушения до 
употреба на леки наркотици. Подобна масовост на корупционните 
практики изисква поне в началото на антикорупционната ре-
форма апарат от стотици служители и големи структури по места, 
занимаващи се основно с противодействие на корупцията. Поради 
ограничените човешки и финансови ресурси такава стъпка не 
е възможна в настоящия момент. Същевременно пилотните 
антикорупционни мерки в Пътна и Гранична полиция показаха, че 
с организационни решения и въвеждане на технически средства 
(станали достъпни поради бързо понижаващите се цени – напр. 
поставяне на видеокамери по ГКПП) могат да се решат много от 
проблемите въпреки ограничените ресурси. 

• При сегашната организация основно се разкриват извършители 
с нисък служебен статус в МВР: сержанти, младши офицери и 
други служители от среден и нисък ранг.

• Корупционните действия се разкриват на базата на случайно 
получена информация. Въпреки че има известно развитие, все 
още не съществува концепция, на която да се основава анти-
корупционната политика. Тя е дебалансирана в полза на раз-
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криването на извършени корупционни действия за сметка на 
мерки за нейното предотвратяване или изграждане на система за 
ранно предупреждение. Отсъства единна система за събиране на 
предварителна информация.

• Най-значимите и тежки случаи на корупция, осъществявана 
организирано на възлови места в и от ръководни служители, 
остава неразкрита поради служебна и междуличностна зависимост 
на служителите от отделните служби. 

Посочените изводи наложиха да се разработят мерки, които бяха 
приети през октомври 2004 г. и се характеризират със следните 
основни моменти:

• Бяха конкретизирани специфичните действия, които представляват 
корупция в МВР – използване на служебното положение за 
лична облага или за облага на трети лица, участие на служители 
в организирани престъпни деяния, закрила и предоставяне на 
служебна информация на лица занимаващи се с престъпна 
дейност, нерегламентирани контакти с лица, които се занимават 
с престъпна дейност, изнудване на граждани, в това число и 
извършители на престъпления или други правонарушения, и др.;

• Предварителната информация за корупционни действия се събира 
и чрез открити телефонни източници за граждани и служители, 
интернет и специфични оперативно-издирвателни методи и спо-
соби;

• Механизма за обработка на получените сигнали за корупция 
трябва да включва тяхната регистрация, докладване, проверка и 
вземане на отношение;

• Създава се организационна независимост на служителите, които 
се занимават с получаване и проверка на сигналите за вътрешна 
корупция. Тези служители се освобождават от други служебни 
задължения.

Необходимо е да се направи обективен и точен анализ, който да 
диференцира степента на риска от корупция при отделните групи 
служители. В настоящия момент в МВР работят 55 000 – 60 000 
служители, но подложени на силен корупционен натиск са не повече 
от 10-15%. Едно възможно решение е създаването на система, която 
да класифицира нивата на риск в следните групи:

• ръководителите, които вземат решения относно предприемане на 
оперативно-издирвателни, наказателно-процесуални и администра-
тивни мерки спрямо престъпния контингент;

• служителите, които пряко контактуват с лицата от престъпния 
контингент (оперативни работници от криминална и икономическа 
полиция, служители на НСБОП, дознатели и др.);
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• служителите, които пряко установяват административни нарушения 
и вземат на място отношение по тях (пътни полицаи, служители от 
профилактичната дейност на противопожарната охрана и др.);

• гранични полицаи;

• служители от звената за материално-техническо снабдяване, които 
взимат решения, свързани с движение на различни материални 
активи.

 
Стесняването на фокуса ще даде възможност за ефективен 

комплекс от профилактични мерки спрямо най-рисковите служители, 
а при корупционно поведение ще се регистрират отклоненията на 
ранен етап.

Важно е да се обсъдят и приемат предлаганите от експерти в 
МВР технически мерки като: 

• въвеждане на мандатност при заемането на ръководни длъж-
ности;

• ротационен принцип на организация на труда на изпълнителския 
състав – смяна на районите и линиите на обслужване, промяна 
на екипите и т.н.;

• създаване на информационна система за събиране на данни 
и анализ на имущественото състояние на застрашените от 
корупционен натиск служители. В нея следва да постъпват дан-
ните от годишните декларации за материалното състояние на 
служителите, други подобни данни за членове на семейството, 
частни пътувания зад граница, почивка в туристически обекти, 
където цените не съответстват на реалните доходи и пр.
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Намесата на държавата в икономиката поражда множество 
конфликтни точки между частния и обществения интерес, които при 
липса на институционален и административен капацитет и традиции 
създават благоприятна среда за корупция. От своя страна корупцията 
и скритата икономика са свързани в порочен кръг за преразпределяне 
на икономическите ресурси на страната извън формалните институции 
на пазара и демократичната държава. Скритата икономика се 
увеличава не толкова от размера на данъчните и осигурителните 
ставки, а по-скоро от неефективното и произволно прилагане на 
данъчните и регулаторните режими и от наличието на корупция. 

Корупцията изкривява силно бизнес средата подобно на данък, 
който се прилага по усмотрение и непрозрачно, води до намаляване 
на ефективността и ползата от публичните услуги и създава мотивация 
за преминаване в скритата икономика. Когато се превърне в системен 
проблем, т.е. възприема се от всички като част от бизнес правилата, 
корупцията става ефективно средство за решаване на частни 
проблеми, но негативният обществен ефект не изчезва – повече 
скрита икономика, влошени публични услуги, загуба на ресурси. 
В този случай вредата далеч надхвърля икономически измеримите 
частни ползи от корупционните сделки – губят се социален капитал, 
както и доверието на обществото във върховенството на закона и в 
неговото безпристрастно прилагане. Създават се условия и стимули за 
разрастването на скритата икономика. Участниците в нея се стремят 
да запазят съществуващото статукво посредством корупционен натиск 
и сделки, като по този начин затварят порочния кръг. Корупцията 
силно намалява възможностите за икономически растеж, като 
същевременно прави нерационално и неефективно самостоятелното 
противодействие на отделни институции, организации или индивиди.

В Плана за действие срещу корупцията (1998 г.) на Коалиция 2000 
се предвиждат последователни и непрекъснати усилия на публичния и 
частния сектор за едновременно въздействие върху всички елементи 
на този порочен кръг като задължително условие за постигането на 
траен антикорупционен ефект: 1) намаляване на скритата икономика; 
2) създаване на условия за развитието на конкурентен частен сектор 
чрез приватизация, либерализация и дерегулация и 3) подобряване на 
основните фискални механизми на взаимодействие между държавата 
и бизнеса – данъчната система, митниците и обществените поръчки. 
Тези широки цели залегнаха в редица правителствени документи 
през периода 1998 – 2004 г. с хоризонт на действие в повечето 
случаи до 2007 г.: Националната стратегия за противодействие на 
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корупцията, Националния план за икономическо развитие, Стратегията 
за модернизиране на държавната администрация, Националната 
стратегия за заетостта и др. 

В настоящия раздел е разгледан напредъкът в постигането на тези 
цели. Благодарение на съвместните усилия на бизнес, неправителствени 
организации, международни институции и държавни органи през 
последните 6 – 7 години беше постигнат съществен напредък 
в създаването на по-добра бизнес среда и намаляването на 
дела на скритата икономика и корупцията в стопанската сфера. 
Същевременно много от предприетите мерки имат дългосрочен 
характер, изискват по-нататъшни усилия и е рано да се правят 
окончателни изводи за устойчивостта на техните резултати. Остават 
сериозни предизвикателства в сфери като противодействието на 
криминалната икономика и свързаната с нея политическа корупция, 
голямата приватизация, концесиите и обществените поръчки. 
Необходими са по-нататъшни усилия за подобряване качеството 
на основни публични услуги – правораздаване, здравеопазване, 
образование, за по-нататъшно намаляване на скритата икономика и 
свързаната с нея корупция. На фона на непрекъснато нарастващото 
значение на частния сектор в икономиката бизнесът и неговите 
асоциации все още не са достатъчно активни в антикорупционните 
реформи. Корупцията в частния сектор остава на равнище, сравнимо 
с корупцията в обществения сектор и е реална заплаха за стабилността 
на икономиката в случай на неблагоприятни външни шокове. 

България влезе в групата на страните с преобладаващо 
свободна икономика 

„Сега, когато България стана член на НАТО, фокусът на об-
ществения дебат се премести върху икономическото бъдеще 
на страната.” [...] „Българската икономическа политика остава 
обвързана с насоките на Международния валутен фонд и изис-
кванията за членство в Европейския съюз. Фискалната политика 
се запазва консервативна. Постиженията на правителството в 
приватизацията остават смесени. Неефективността на българс-
ката съдебна система позволява организираната престъпност и 
корупцията да пречат на инвестициите.” 

Стойност на общия индекс на икономическа свобода за 
България (1995 – 2005 г.)

Забележка: Колкото стойността на индекса е по-близка до 1, толкожа по-свободна 
икономически е съответната страна
Източник: Индекс на икономическата свобода, фондация „Херитидж” и в-к „Уолстрийт 
джърнъл”, 4 януари 2005 г
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Дълбоката финансова криза през 1996 – 1997 г., бързата и 
непрозрачна приватизация, белязана с редица корупционни 
скандали, и множеството институционални дефицити поставиха 
България на едно от водещите места по дял на скритата икономика 
сред страните – кандидатки за ЕС. Според редица международни 
оценки нейният дял възлизаше на 36 % от БВП през 1999 г. 5 През 
последните 6 години успоредно с макроикономическата стабилизация, 
нарастващата международна интеграция и либерализация на 
икономиката и началото на редица структурни реформи в България 
бяха предприети конкретни мерки, насочени към ограничаване на 
скритата икономика и корупцията на базата на публично-частното 
партньорство. Устойчивият икономически растеж и задълбочаването 
на финансовото и банковото посредничество също създадоха условия 
за намаляване на сивата икономика.

Сива и черна скрита икономика

Скритата икономика обхваща стопанските дейности и 
резултатите от тях, които не са обхванати от официалната 
статистика и овластените държавни институции, и/или 
стопанските дейности, които са незаконни.

Сивата икономика обхваща дейности, които по своята 
същност не са забранени от законите на страната, но тяхното 
извършване не е обявено пред държавата по предвидените за 
това правила и/или институционални изисквания (деклариране, 
регистриране, лицензиране и др.).

Черната (криминалната) икономика представлява дейности, 
които са забранени и наказуеми от законите на страната и 
тяхното извършване не е обхванато от държавната статистика.

Източник: „Сива и черна икономика”, Дискусионни тези, Център за изследване на 

демокрацията, 2003 г. 

Между 1998 и 2005 г. в България бяха проведени редица 
проучвания, анализи и форуми за характера и различните проявления 
на скритата икономика, които за първи път привлякоха критична 
маса обществено и политическо внимание и послужиха за основа 
при разработването на адекватна политика в тази област. Една от 
главните заслуги на Коалиция 2000 в тази област е водещата роля 
и значителното публично въздействие на нейните анализи по 
проблемите на трансграничната престъпност, контрабандата и 
свързаната с нея корупция. Изнесените в тези изследвания факти, 
че за периода 1998 – 1999 г. вследствие на контрабанда държавният 
бюджет губи над 1 млрд. долара годишно само в търговията с ЕС, 
се превърнаха в централна тема за политически дебат на изборите 
 
 
 

4.1. Корупция, 
регулаторна и 
данъчна тежест и 
скрита икономика
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през 2001 г. Новото парламентарно мнозинство пое управлението 
на страната с мандат и ангажимент за намаляване на корупцията и 
контрабандата. Публичните усилия на Коалиция 2000 за насочване на 
антикорупционните реформи към намаляване на скритата икономика, 
както и нарастващият брой международни сравнителни оценки, 
вкл. Редовните доклади за напредъка на България към членство 
в ЕС, които показаха редица негативни за страната последствия 
от нейното съществуване – ниска заетост, конкурентоспообност и 
доходи, слаба ефективност на публичните услуги и др., превърнаха 
темата в централен политически въпрос. Успоредно с началото на 
реформите в митниците през 2002 – 2003 г. Министерството на 
труда и социалната политика, Министерството на финансите и 
Министерството на икономиката обявиха поредица от инициативи, 
насочени към ограничаване на размера и проявленията на скритата 
икономика в страната.

Новата политика по заетостта в ЕС и индексът на скритата 
икономика на Коалиция 2000

През 2003 г. експерти от Коалиция 2000 и Министерството 
на труда и социалната политика участваха в консултациите 
на Европейската комисия и Италианското президентство по 
подготовката на отделна насока за противодействие на скритата 
заетост и икономика в Европейската стратегия за заетост за 
2004 г. На заключителната конференция по подготовката през 
декември 2003 г. в Сицилия, Италия, Коалиция 2000 за първи 
път представи резултатите от новоразработената Система за 
мониторинг на скритата икономика (СМСИ) и конструирания 
на тази основа индекс на скритата икономика. Той се използва 
като основен инструмент за проследяване на динамиката на 
скритата икономика и отделни нейни компоненти и за оценка и 
корекция на обществената политика за нейното ограничаване.

Индексът на скритата икономика приема стойности от 0 до 
10. Колкото стойността на индекса e по-близка до 10, толкова 
по-негативни са оценките за размера и проявите на скритата 
икономика в страната. Индексът, чиято числова стойност клони 
към 0, е индикатор за ниско равнище на скрита икономика. 
Индексът на скритата икономика е съставен от следните 
категории:

І. Обща оценка на размера на скритата икономика.
ІІ. Специфични прояви на скритата икономика:

1. Трудови отношения.
2. Скрити обороти.
3. Преразпределение.
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Мерките за намаляване 
на скритата заетост, обявени 
от Министерството на труда 
и социалната политика, има-
ха най-бърз и чувствителен 
ефект върху скритата иконо-
мика. Те бяха допълнително 
подкрепени от въвеждането 
на подобни мерки на евро-
пейско равнище чрез Евро-
пейската стратегия и насоки 
за заетост. Основната част 
от тях бяха свързани със за-
дължителната регистрация на 
всички трудови договори в 
Националния осигурителен 
институт и рязкото засилване 
на контролната дейност на 
Главната инспекция по труда 
в началото на 2003 г. Те до-
ведоха до съществен спад на 
наетите без договор лица – от 
25 % в края на 2002 г. на 
16.7 % през март 2003 г., или 
новорегистрираните трудови 
договори достигнаха около 
162,5 хил6. Въпреки несъмне-
ния позитивен ефект на тези 
мерки за ограничаването на 
скритата икономика трябва да 
се отбележи, че поради своя 
административен характер 
те са скъпи и по-скоро имат 
краткосрочен ефект, който 
бързо може да се изчерпи 
или да се превърне в бреме 
за конкурентоспособността 
на икономиката. Необходи-
мо е те да бъдат допълнени 
от адекватни стъпки за нама-
ляване на регулаторната и да-
нъчната тежест и подобряване

на ефективността на предоставянето на основни публични услуги като 
социално осигуряване и здравеопазване. Показателно в тази насока 
е бързото преориентиране на скритите доходи в предприятията 
към сключване на договори със „скрити” клаузи, при които наетите 
получават по-големи от вписаните в договорите им суми. Индексът 
на скритата икономика на Коалиция 2000 разкрива, че ефектът от  
мерките на МТСП върху сключването на договори със „скрити” клаузи 
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Източник: Система за мониторинг на скритата икономика (СМСИ) на Коалиция 2000.
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е сравнително по-малък, отколкото върху наемането на служители 
без договор. Все още липсата на доверие в жизнеспособността на 
националната осигурителна и здравна система, породена от широко 
разпространената корупция, създават дългосрочни рискове пред 
противодействието на скритата икономика и подчертават важността 
на системния подход в антикорупционните реформи.

Трансформиране на недекларираната заетост в регистрирана

Политиката за борба с недекларираната (нерегламентираната) 
заетост в Република България включва комплекс от насърчителни, 
ограничителни и санкциониращи мерки:

• Насърчителни – насочени към засилване на икономическата и 
социалната атрактивност на регламентираната заетост:

– подобряване на условията за развитие на частния бизнес, 
предприемачеството и инвестиционния климат в страната;

– намаляване на данъчната тежест и улесняване админист-
рирането на данъчните плащания;

– насърчаване на инвестициите в райони с висока безрабо-
тица;

– намаляване броя на лицензии, разрешителни и 
официални съгласия за извършване на бизнес дейности и 
рационализиране на административния процес – през 2003 г. 
бе приет Закон за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанската 
дейност, който влиза в сила от м. декември 2003 г.

• Ограничителни – те правят недекларираната заетост неприв-
лекателна и за работниците и служителите, и за работодате-
лите и стимулират лицата да декларират дейността си:

– продължава регистрирането на сключването, изменението 
и прекратяването на трудовите договори;

– продължават да се прилагат разпоредбите за условията, 
на които трябва да отговарят работодателите, за да могат 
да ползват насърчителни мерки по Закона за насърчаване 
на заетостта;

• Санкциониращи – контрол на дейността на предприятия и 
отделни лица.

Ангажирани институции: Министерство на труда и социална-
та политика, Министерство на икономиката, Министерство на 
финансите, Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, 
областни и общински администрации, национално представи-
телни организации на работодателите и на работниците и слу-
жителите, неправителствени организации.
Източник: Стратегия за заетост на Република България за 2004 г.
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4.1.1. Данъчна тежест

Министерството на финансите (МФ) също обяви пакет от 
мерки за намаляване на сивата икономика. Основната част от 
него обхващаше съществуващи дългосрочни инициативи за реформа 
на фискалната система, които министерството под една или друга 
форма вече изпълняваше, като създаването на Национална агенция 
по приходите, програмното бюджетиране, митническата реформа. 
Тези мерки имат системен антикорупционен потенциал, но техният 
ефект ще се почувства и ще може да бъде адекватно оценен едва 
след 2006 г. Предложенията със знаков антикорупционен характер 
за намаляване на скритата икономика на МФ бяха: създаване 
на Служба за фискални разследвания и закриване на безмитните 
магазини по сухоземните граници на България. И двете предложения 
не успяха да получат подкрепа в Народното събрание и не влязоха в 
действие. И докато създаването на Служба за фискални разследвания 
съдържаше елемент на припокриване на функции със съществуващи 
правителствени органи и на това основание беше отхвърлено, то 
запазването на безмитните магазини беше сериозен неуспех в 
политиката на противодействие на скритата икономика и корупцията. 
Откритата или негласна опозиция на депутати и на цели парламентарни 
групи на правителствената инициатива за закриване на безмитните 
магазини по сухоземните граници на страната е тревожен сигнал за 
зависимостта на парламента от силни корпоративни интереси. 

Пакет от мерки за борба срещу сивата икономика на 
Министерството на финансите 

Настоящи мерки:

• Повишаване на митническия и данъчния контрол и 
дисциплина.

• Намаляване на измамите, свързани с източване на ДДС.
• Борба срещу разпространението на нелегален софтуер.

Бъдещи мерки:

• Създаване на Служба за фискални разследвания.
• Борба срещу продажбата на акцизни стоки с фалшив 

бандерол или стоки без бандерол:
– въвеждане на нови образци на бандероли за тютюневите 

изделия и алкохолните напитки;
– подобряване на действието на акцизните складове;
– закриване на безмитните магазини.

• Създаване на Национална агенция по приходите. 
• Въвеждане на програмно бюджетиране.
• Създаване на Център за сигнали и информация. 
• Електронна търговия.

Източник: Министерство на финансите (септември 2003 г.).
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През последните 14 години безмитните магазини се превърнаха в 
сфера, за която на най-високо политическо равнище се вземат решения 
за разпределението на доход, генериран от злоупотреба7. Те са един 
от основните източници на контрабанден внос на акцизни стоки в 
страната. Ако се вземат предвид дори само официалните обороти 
на безмитните магазини в размер на 300 – 400 млн. лева годишно, 
загубите за националния бюджет и легалния бизнес са значителни. 
Създадената незаконна печалба от контрабандата се използва за 
поддържане на инфраструктурата на скритата икономика и за осигуряване 
на нейната политическа защита. В това отношение основните 
дългосрочни предизвикателства пред антикорупционните реформи са 
ограничаването на политическата корупция и приходите на черната 
икономика. Те изискват политическа воля и активно взаимодействие 
между всички отговорни държавни институции, гражданското общество 
и легалния бизнес. Заслужава интерес например предложението на 
големите петролни дистрибутори да финансират изграждането на мрежа 
за реално отчитане на продажбите на всички бензиностанции в страната. 
Контрабандата на горива и свързаната с нея политическа корупция са 
друг важен финансов канал за черната икономика. Подкрепата на 
правителството за подобни предложения би била ясен знак за наличието 
на воля за противодействие на голямата корупция. 

Данъчната система е сфе-
ра, която остава силно засег-
ната от корупция и генерира 
скрита икономика. Половина-
та от представителите на биз-
неса и 43 % от населението 
смятат, че „почти всички и 
повечето” данъчни служители 
са въвлечени в корупционни 
действия. Според изследване 
на социологическа агенция

„Витоша рисърч” сред самите данъчни служители най-много случаи на 
корупция има при извършването на оперативния данъчен контрол, 
а най-големи като размер са корупционните сделки, свързани с 
данъчните ревизии. Най-честите опити за измами при събиране на 
приходи се правят във връзка с данък добавена стойност, а като 
най-склонни да укриват данъчните и осигурителните си задължения 
се оценяват фирмите, регистрирани по закона за ДДС. 

Съществуват множество предпоставки за корупция в данъчната 
система, които могат да се сведат до следната система от 
елементи:

• Въвеждането на формални правила и уредби във вид и при условия, 
които не позволяват тяхното пълно и безусловно спазване, съдържа 
редица възможности за произволното им тълкуване и съответно 
масовото им нарушаване от данъчнозадължените субекти.

7 Транспорт, контрабанда и организирана престъпност, Център за изследване на 
демокрацията, С., 2004 г.

84 AНТИКОРУПЦИОННИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ

TАБЛИЦА 11. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА БЕЗМИТНИТЕ ОПЕРАТОРИ И  
 ВНЕСЕН ОТ ТЯХ ДАНЪК ПЕЧАЛБА

Година Приходи от дейността (лв.) Внесен данък печалба (лв.)

2000 251 085 204 6 926 406

2001 338 010 246 9 346 759

2002 344 527 053 9 361 902

Източник: Mинистерство на финансите.



• Липсата на ефективни канали за защита от административен 
произвол чрез съдебната система и масовото, открито и ефективно 
използване на корупцията и политическото влияние за избягване 
на санкции.

• Наличието на избирателен контрол и проверка на 
данъчнозадължените лица от страна на данъчната администрация. 
Корупционните практики са свързани главно с адресния селективен 
контрол, който има целенасочен характер и често е свързан с 
изпълняването на политически и икономически поръчки.

• Съгласуването между данъчнозадължените лица и контролиращите 
органи на индивидуални условия за изпълнение на законовите 
изисквания, т.е. сключването на неформални съглашения. 

Успоредно с предприетите дългосрочни реформи за подобряване 
дейността на данъчната администрация трябва да се предприемат 
повече и по-ефикасни мерки за намаляване на корупционния 
потенциал и засилване на гражданския контрол:

• Намаляване на възможностите за корупционен натиск от страна на 
данъчните служители при упражняване на контрол. Акцентът трябва 
да падне върху пропуските в нормативната уредба, които позволяват 
произволно тълкуване и прилагане на закона от данъчния служител, 
както и върху възможностите за усъвършенстване на механизма 
за обжалване. Един цялостен преглед на законодателството в това 
отношение би бил особено полезен както за данъчните служители, 
така и за данъчнозадължените лица.

• Намаляване на условията за корупционен натиск от страна на 
бизнеса и за договаряне на корупционна сделка. Необходими 
са: мерки за усъвършенстване на системите за управление на 
риска и насочване на ревизиите; специализирано звено за борба 
с данъчните измами (проверка на имотите с неясен произход, 
вкл. на данъчните служители); контрол и отчетност на ревизорите; 
възможности за ротация на инспекторите; горещи линии; звена 
за вътрешен контрол; въвеждане на норми за продължителност 
на ревизиите и привеждане в изпълнение на актовете и т.н. В 
това отношение би било полезно въвеждането на показатели за 
ефективност на данъчните ревизии. Например демонстрираната 
фискална ефективност от 2,52 лв. на данъчна проверка като част 
от мерките на МФ срещу скритата икономика не е особено 
убедителна за цялостната ефективност на администрацията и 
създава разумно подозрение, че част от глобите са били незаконно 
„приватизирани”.

• Разширяване и подобряване на системата за обратна връзка с МФ 
по повод на нарушения на данъчната администрация. Показателно 
в това отношение е, че от 9 сигнала за корупция до Центъра за 
сигнали и информация на МФ през 2004 г. 6 са за дейността на 
данъчната администрация.
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Реформата в данъчната и социалноосигурителната администрация, 
подобряването на услугите, които тя предлага, и намаляването на 
бюрокрацията трябва да останат дългосрочни цели на правителството 
за ограничаване на скритата икономика.

Ефективност на данъчните проверки

През периода 01.01.2001 – 30.04.2003 г. данъчните органи 
са извършили общо около 294 000 проверки на обекти за 
търговия, складиране и съхраняване на спиртни напитки и 
тютюневи изделия. При тези проверки в полза на държавата са 
иззети около 656 000 бутилки със спиртни напитки (за 2001 г. – 
210 000 бутилки с фалшиви бандероли, за 2002 г. – 350 000, 
за 2003 г. – 100 000) и 135 000 кутии с цигари без бандерол 
или облепени с фалшив бандерол и са наложени санкции в 
размер на 740 000 лв. Всички големи нарушители, установени 
в резултат на проверките, са предадени на прокуратурата, като 
до момента нямаме информация за образувано следствено 
дело.

Източник: Пакет от мерки за 

борба срещу сивата икономика, 

Министерство на финансите.

Въпреки инициирането на 
редица мерки за намаляване 
на скритата икономика и 
корупцията остават няколко 
силни финансово-фискални 
фактора, чието въздействие 
е негативно: 

• запазване на цялостната 
преразпределителна те-
жест на държавата, която 
остава висока за равнище-
то на развитие на страната. 
Все още чрез консолиди-
рания бюджет на страната 
се разпределят около 40 % 
от БВП. Особено тревожно 
в това отношение е диск-
реционното разпределение 
през бюджета на форми-
раните значителни бюджет-
ни излишъци през пос-
ледните няколко години; 

• децентрализацията на пуб-
личните финанси не е дос-
тигнала до равнище, при
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2.9
Не знае/Не отговорил 9.4 Да

87.7 Не

ГРАФИКА 14. УЧАСТИЕ НА ДАНЪЧНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В КОРУПЦИОННИ 
ДЕЙСТВИЯ („ВИЕ НЯКОГА ПРИЕМАЛИ ЛИ СТЕ ПАРИ  
ИЛИ ПОДАРЪК”), %

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.

1.1
Друго 

5.2
Не знае/Не отговорил 12.7

Големи данъкоплатци

33.9
Регистрирани по ЗДДС

7.0
Нерегистрирани 

по ЗДДС

8.6
Физически лица,

самоосигуряващи се

31.5
Зависи от данъка 

ГРАФИКА 15. ГРУПИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, УКРИВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ СПОРЕД 
ДАНЪЧНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, %

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000



 което общините са независими от политическа корупция в отношенията 
си с централното правителство. Уравняването на общинските бюджети 
чрез централния и разпределянето на бюджетните излишъци все още 
имат силен партиен и политически елемент.

4.1.2. Регулативна тежест

Третата голяма област на реформа със значителен потенциал за 
намаляване на скритата икономика и корупцията през периода 1998 – 
2005 г. е намаляването на административната и регулативната тежест 
на държавата. Регулативните режими са обект на анализ в годишните 
Доклади за оценка на корупцията от 1999 г. насам и неизменно 
фигурират сред трите най-често споменавани причини за наличие 
на корупция в отношенията бизнес – държава. Антикорупционните 
мерки в тази област са дългосрочни и трудни за оценка, поради 
което са и политически непривлекателни за отделните правителства. 

До 2004 г. основните антикорупционни мерки в тази насока се 
свързваха с намаляване и облекчаване на броя на лицензионните, 
разрешителните и регистрационните режими. В това отношение 
имаше две „вълни” на намаляване на регулативната тежест:

• през 1999 – 2000 г. на базата на решение на Министерския 
съвет правителството отчете отменяне и облекчаване на 44 от 400 
режима;

• през 2003 – 2004 г. на базата на друго решение на МС 
правителството търси отмяна на 75 и облекчаване на 117 от 360 
режима.

Макар и необходим, този процес сам по себе си не доведе до 
забележимо намаляване на корупционния натиск при регулирането 
на бизнес дейността, тъй като не облекчи основния проблем – 
процеса, методите и механизмите на прилагане на режимите. 
Положителният антикорупционен ефект от тези мерки беше по-
скоро в повишаването на информираността на гражданското 
общество и на бизнеса за проблема, което им позволи да засилят 
своя натиск за по-ефективното му решаване. Позитивна промяна 
в това отношение беше и концентрирането на отговорността по 
изпълнението на регулативната реформа в Министерството на 
икономиката чрез включването на Агенцията за малки и средни 
предприятия в неговата структура. Това доведе до по-ясен политически 
ангажимент за завършване на започнатите промени. Ангажиментите 
на страната към ЕС също изискват непрекъснатото въвеждане на 
нови административни режими и основната роля на националното 
правителство в този случай е да осигури тяхното най-ефективно и 
безкорупционно изпълнение. 

Още в Доклада за оценка на корупцията за 2001 г. Коалиция 
2000 предложи нови лицензионни и разрешителни режими да се 
приемат само със закон, който ясно да регулира тяхното прилагане. 
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Приемането на Закона за ограничаване на административното 
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 
(ЗОАРАКСД) през 2003 г. и публикуването на Указания за неговото 
прилагане, приети на публично-частния Съвет за икономически 
растеж, несъмнено представляват напредък в това отношение. За 
да бъде реализиран неговият пълен антикорупционен потенциал, 
е необходимо приемането на редица допълнителни мерки за 
продължителен период:

• по-доброто съчетаване на тези мерки с реформите за модернизация 
на държавната администрация, въвеждането на „обслужване на 
едно гише” и електронизацията на публичните услуги;

• ефективното въвличане в процеса на местната власт, чиято роля във 
взаимодействието с бизнеса непрекъснато ще нараства предвид 
предстоящото присъединяване на страната към ЕС; 

• утвърждаването на координиращата роля на една институция в 
този процес и концентрирането на информацията и ресурсите 
за реформа. Това не бива да се възприема като изключване на 
останалите държавни институции на централно и местно равнище 
от процеса;

• популяризиране и разясняване на Указанията за прилагане на 
ЗОАРАКСД сред бизнес средите, министерствата, местните власти 
и съдилищата. По този начин ще се създадат общо разбиране 
и стремеж за намаляване на регулативната тежест, което 
заинтересованите страни след време ще могат да налагат чрез 
органите на съдебната власт.

Значителен положителен ефект от предприетите през 2004 г. мерки 
не може да се очаква по-рано от 2006 – 2007 г., но от успеха на 

88 AНТИКОРУПЦИОННИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ

TАБЛИЦА 12. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РМС № 392/2002 Г. ЗА ОТМЯНА И/ИЛИ ОБЛЕКЧАВАНЕ НА  
 РЕГУЛАТИВНИТЕ РЕЖИМИ КЪМ М. ЯНУАРИ 2005 Г.

Режими, 
включени в 
РМС № 392/
07.06.2002 

Общо
Лицензионни

режими
Разрешителни

режими
Регистрационни

режими

360 53 260 47

Препоръка

да се 
съхранят

да се 
отменят 

или 
облекчат

да се 
отменят

да се 
облекчат

да се 
отменят

да се 
облекчат

да се 
отменят

да се 
облекчат

168 192 6 29 55 79 14 9

Изпълнение 159 4 24 46 69 10 6

Неизпълнение 33 2 5 9 10 4 3

Реализация  
(изпълнение/препоръка)

83 % 67 % 83 % 84 % 87 % 71 % 67 %

Източник: Министерство на икономиката.



прилагането на ЗОАРАКСД и другите мерки за подобряване на бизнес 
средата зависят устойчивото намаляване на скритата икономика и 
корупцията. 

Мнение на бизнеса за прилагане на регулативните режими в 
България

• Основните, най-масово създаващи трудности за бизнеса 
документи, са шест: санитарно разрешително за въвеждане 
в експлоатация от ХЕИ; регистрация на търговски обект; 
разрешение за строеж (виза за строеж); разрешение за 
ползване на строеж; разрешение за въвеждане в експлоатация 
от ДВСК; разрешение за превози на пътници и товари с 
автомобилен транспорт.

• Практиката да се използва помощта на външни 
консултантски фирми, които да се занимават с дейностите 
по получаването на административния акт, е значително по-
широко разпространена, когато това се отнася за тежки 
и дълги административни процедури, изискващи голям 
брой документи и отнемащи много време. Такива са 
например: регистрацията на търговски обект, получаването 
на разрешение за строеж и получаването на разрешение за 
ползване на строеж.

• Основните проблеми, които се открояват от бизнеса при 
получаването на всички видове административни актове, 
са три: продължителността на процедурата по издаване 
на документа; големият обем документи и изисквания, 
необходими за получаване на индивидуалния административен 
акт, и необходимостта от представяне на документи, които 
вече се съдържат в публичните регистри.

Източник: Министерство на икономиката, Витоша рисърч.

Като цяло предприетите през последните 6 години публично-частни 
действия за противодействие на скритата икономика и намаляване 
на създавания от нея корупционен натиск бяха сравнително успешни 
и доведоха до намаляване на нейния дял в БВП от около 1/3 на 
приблизително 1/4. Въпреки това размерът є остава висок за развита 
пазарна икономика. Рисков фактор за устойчивостта на постигнатите 
резултати е все още явното и силно корупционното влияние на 
черната икономика – използването на незаконно натрупани печалби 
за осигуряване на конкурентни предимства в официалния стопански 
оборот. Вследствие на продължителното съществуване на значителна 
по размери нерегламентирана стопанска дейност се е създало 
своеобразно твърдо ядро на скритата икономика, в което фирмите 
са в постоянно нарушение на официалните закони. Между 10 – 15 % 
от предприятията плащат подкупи, за да не бъдат глобени за вече 
извършено от тях нарушение. Един от най-често използваните начини в 
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световната практика за премахване корупционния натиск на подобни 
ядра на скритата икономика е амнистията:
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За да на глобят фирмата за някакво нарушение

При плащане на митнически задължения

Получаване на разрешителни, лицензии

При плащане на данъци

Спечелване на обществени поръчки

Сключване на договори с големи предприятия

Получаване на кредит

Получаване на разрешение за строеж

При съдебни дела

Включване към електрозахранване

Получаване на телефонен номер

Регистрация на фирма

Прокарване на вода

При работа с фирмени отделения в съда

Регистрация на права на собственост

април 2004
февруари 2004
ноември 2003

15.1

8.2

8.2

6.1

5.0

4.6

4.6

4.6

4.4

3.8

2.9

2.5

2.5

2.1

1.5
3.1

2.3

2.4
1.3

2.1
2.8

2.9
2.3

4.5
3.4

4.8
6.6

3.6
3.2

7.8
8.1

8.6
8.3

3.3
7.4

5.5
7.4

7.4
5.7

8.6
10.2

7.6
10.8

11.4
14.9

ГРАФИКА 16. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ФИРМИТЕ, ИЗВЪРШИЛИ НЕОФИЦИАЛНИ 
ПЛАЩАНИЯ ЗА СЛЕДНИТЕ УСЛУГИ, %

Работа с фирм. отд. в съда
Телефонен номер

Получаване на кредит
Регистрация на фирма

За да не глобят фирмата
Разрешителни, лицензии
При плащане на данъци

Разрешение за строеж
Включване към електрозахранване

Плащане на митн. задължения
Договори с гол. предпр.

Спечелване на общ. поръчки
При съдебни дела

Прокарване на вода
Регистр. на права на собственост

Разпределение на фирмите в извадката*

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

микро малки средни големи

% от фирмите

ГРАФИКА 17. ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ НА КОРУПЦИОННИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА 
УСЛУГИ ПО ГОЛЕМИНА НА ФИРМИТЕ**

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.

Източник: СМК на Коалиция 2000, Витоша Рисърч
Забележки: *Последният ред в графиката дава разпределението по големина на фирмите от извадката – 
там, където в останалите редове има относително по-голямо струпване на фирми със съответната 
големина, са съсредоточени корупционните проблеми за съответната група фирми.
**Фирмите се делят на микро- (до 10 наети), малки (11 – 50 наети), средни ( 51 – 205 наети) и големи 
(над 250 наети).



• до 2005 г. в България бяха приложени множество частични 
амнистии. Те бяха проведени без правила и удовлетвориха 
корупционния натиск на нарушителите без никакви санкции и без 
да постигнат дългосрочна промяна към намаляване на условията 
за укриване на икономическа дейност в бъдеще. Например преди 
изборите за местна власт през есента на 2003 г. общинските 
съвети амнистираха множество незаконни строежи, без да наложат 
никакви санкции или да осигурят гаранции за намаляване на 
незаконното строителство в бъдеще;

• подобно публично демонстрирано опрощаване на извършени 
нарушения без санкция и опит за реформа създава допълнителни 
стимули за нарушаване на установените правила в бъдеще и 
намалява доверието на гражданите в демократичните държавни 
институции. 

Както показва опитът на редица развити страни, амнистията може 
да бъде ефективна само и единствено с предприемането на сериозни 
действия и политически ангажимент за значително подобряване на 
спазването на правовия ред след прилагането є. В противен случай тя само 
подсилва усещането за безнаказаност и институционализира корупцията. 

Още при първите изследвания на корупцията през 1997 г. и 
създаването на корупционния индекс на Коалиция 2000 Агенция 
„Митници” и митническите служители бяха идентифицирани като 
най-непрозрачната институция и съответно като най-корумпираните 
служители. Едва ли има друга национална институция, която да 
е подложена на толкова силен корупционен натиск. Основната 
предпоставка за това е отвореността на българската икономика. 
През границите на страната като внос и износ преминават между 
60 и 70 % от националния доход. Още в началото на прехода 
българската граница се бе превърнала в основен механизъм за 
преразпределяне на националното богатство, сравним единствено 
с приватизацията и реституцията на собствеността. Към това трябва 
да се добави, че българската митница трябваше да се реформира 
от съветски тип администрация, контролираща планирания внос и 
износ, в институция, работеща в условията на пазарна икономика. 
Преструктурирането и модернизирането є обаче се извършваха 
в ситуация на перманентна политическа и икономическа криза, 
епидемично нарастване на криминалната активност вътре в страната 
и дългогодишна нестабилност по границите в резултат на ембаргото 
на ООН върху бивша Югославия. 

В резултат корупционните практики в многообразни и специфични 
форми се бяха превърнали в част от субкултурата на митническата 
администрация и бяха засегнали всичките є равнища. Корупционните 
форми на поведение започваха от най-ниските равнища, възползващи 
се от масови малки подкупи при стотиците хиляди куфарни търговци, 
и завършваха с контрабандата на петрол с танкери, изискваща 
подкрепа на политическо равнище. През по-голямата част от 90-те 
години едва ли може да се намери пазар на бързоликвидни стоки 

4.2. Корупция, 
контрабанда и 
митническа  
реформа
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(цигари, алкохол, кафе, петрол, захар, плодове, зеленчуци, битова 
електроника, части за коли и т.н.), в който поне 50 % от обема 
да не е осигурен чрез митнически нарушения от контрабанда до 
укриване на дължими митнически такси. 

В края на 90-те години общественият натиск и най-вече 
постепенното нормализиране на икономиката доведоха до свиване 
на корупцията в митниците. Основните причини за това са:

• Политическата стабилизация през 1997 – 1998 г. създаде възможност 
държавата да прекрати дейността на най-големите полукриминални 
структури (съществуващи под формата на застрахователни 
дружества), като това доведе до ликвидиране на част от големите 
контрабандни канали на стоки, свързани с тези структури.

• Нормализирането в политическата система на страната доведе до 
намаляване на възможностите на политици на местно и централно 
равнище да покровителстват схеми за митнически измами. 

• Отмяната на югоембаргото, а по-късно и стабилизирането на 
държавите от бивша Югославия доведоха не само до спиране на 
гигантските по размери потоци с ембаргови стоки, осигурявани 
от български криминални организации, но и до намаляване 
на влиянието на международните криминални структури върху 
българските институции по границите.

• Краят на кризисния период в българската икономика доведе до 
възникването на относително устойчиви средни и големи български 
компании, които плащаха редовно митата и данъците си. Това 
даде възможност на Агенция „Митници” да насочи вниманието 
си към рисковите фирми, които извършваха основната част от 
митническите нарушения.

• С напредване на приватизацията постепенно изчезна явлението 
държавни предприятия да не плащат огромни задължения от внос 
под предлог, че се намират в тежко финансово състояние. Това 
значително повиши приходите на Агенция „Митници”.

• С навлизането на големите мултинационални компании на 
българския пазар и увеличаването на техния пазарен дял за сметка 
на „сиви” фирми силно се редуцираха продажбите на стоки в 
нарушение на българското митническо и данъчно законодателство. 
Типичен пример е вносът на масови стоки като алкохол, кафе, 
перилни препарати и пр.

• Навлизането на големи мултинационални компании в сферата 
на транспорта, спедицията и особено в търговията допълнително 
затрудни функционирането на установените канали за „сив внос” 
на стоки. Според оценки на Коалиция 2000 при навлизането на 
такива търговски вериги като „Метро” и „Билла” в края на 90-те 
години сивият внос се сви до 50 % в големите градове, където 
те отварят магазини.
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Освен подобрената политическа и икономическа макросреда в 
самата Агенция „Митници” бяха предприети редица стъпки, които 
намалиха корупционния натиск върху митническите служители и 
редуцираха възможностите за митнически нарушения. Сред тях 
като най-важни могат да се определят:

• След дълго възпрепятстване и отлагане през 2000 г. започна 
внедряването на Българската интегрирана митническа инфор–
мационна система (БИМИС). По този начин целият процес на 
внос, износ и транзит на стоки стана прозрачен в реално време. 
С въвеждането на БИМИС за цялата страна за първи път беше 
създадена възможност за централизиран контрол на митническите 
операции от ръководството на Агенция „Митници”, за оценка на 
риска спрямо различни стоки и компании, за оценка на дейността 
на всеки конкретен митнически инспектор и др., които силно 
ограничиха предпоставките за митнически нарушения.

• През 2001 г. Министерството на финансите подписа договор 
за експертна помощ при реформата в Агенция „Митници” с 
английската компания „Краун ейджънтс”. Въпреки критичните 
оценки за дейността на английската компания като цяло може 
да се каже, че „Краун ейджънтс” се оказа реален катализатор за 
подобряване дейността на българската митница.

• Със създаването на мобилните митнически групи през 2002 г. 
Агенцията получи и инструмент за бърз оперативен контрол на 
място. Така заедно с БИМИС регионалните митнически структури 
загубиха възможността да прикриват нерегламентирани дейности 
и митнически нарушения. Поради сборния състав на мобилните 
групи (представител на НСБОП, „Краун ейджънтс” и двама 
представители на Митническо разузнаване и разследване) те 
се превърнаха в независим ефективен инструмент за контрол. 
В резултат от това в рамките на една година бе регистрирано 
чувствително намаляване на вноса по занижени цени, подмяна 
на номенклатурата и практически бе ликвидирана „куфарната 
търговия”.

• След започването на преговорите за присъединяване към 
Европейския съюз Агенция „Митници” си създаде практика за 
редовен обмен на информация с митническите администрации 
от Западна Европа. По този начин стана възможно да се търси 
съпоставяне на стойността на изнесените (съответно внесените) 
стоки от Европейския съюз с декларираните от вносителя 
(съответно износителя) в България. Благодарение на това в рамките 
на последните 2-3 години силно намаля броят на предприятията, 
които внасяха по занижени цени (или изнасяха по завишени). 

Въпреки значителните подобрения в работата на Агенция „Митници” 
равнището на корупционни практики продължава да бъде високо. 
Институцията разполага с човешки, технологични, организационни и 
финансови ресурси, които биха могли да се използват по-ефективно. 
Най-сериозните критики в това отношение са:
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• Високите приходи, които Агенция „Митници” ежемесечно обявява 
през периода 2003 – 2004 г., бяха използвани като възможност да 
се намали общественият натиск за ограничаване на корупцията 
в митниците. Същевременно начинът, по който се формират 
приходите на Агенция „Митници”, е силно обвързан с вноса и 
износа на страната. На практика основният приход на Агенция 
„Митници” се формира от данък добавена стойност (ДДС) и 
степента, с която нараства вносът в страната, води до автоматично 
пропорционално нарастване на приходите. Поради взривообразния 
ръст на кредитите в страната, достигащ до 50 % годишно, вносът 
също регистрира рязък ръст. Според пазарните проучвания ръстът 
на потреблението се увеличава по-бързо от регистрирания от 
митническата администрация внос. Това дава основание да се 
предполага, че при определени групи стоки вносът продължава 
да се извършва при по-ниски от реалните цени. По този начин 
бюджетът търпи загуби от по-ниски постъпления на ДДС. Ето защо 
може да се твърди, че нарастването на приходите всъщност се 
оказва една удобна среда за скриване на „сивия внос” при някои 
групи стоки.

• Новата ситуация, характеризираща се с ускорено нарастване 
на вноса на потребителски стоки, създаде нови възможности за 
митнически корупционни практики. За разлика от края на 90-те 
години, когато се реализираха митнически измами с груби 
нарушения, през периода 2003 – 2005 г. се използват „меки форми” 
на корупция, при които митническият служител действа като 
„консултант” и посредник на некоректни търговци. Тези операции 
рядко нарушават закона, но чрез съдействие от длъжностни лица 
не се плащат пълните митнически задължения. 

• Успоредно с „меките” корупционни форми продължава да 
функционира системата на нерегламентирани плащания за 
ускоряване на митнически процедури. Изследванията сред 
транспортни, спедиторски и търговски фирми показаха, че 
масовостта на тези нерегламентирани плащания се е запазила на 
равнището от 90-те години.

• Критиците на сегашното ръководство на Агенция „Митници” 
смятат, че достъпът до „меките” корупционни форми и малките 
нерегламентирани плащания в настоящия момент са се превърнали в 
своеобразна система за награждаване за лоялност към системата.

• Сериозен проблем е степента на активност на вътрешния орган 
в Агенция „Митници”, компетентен да разследва корупция – 
Дирекция „Инспекторат”. Вътрешното разследване е ограничено 
от липсата на автономност и силната зависимост от ръководството 
на Агенцията.

• През последната година МВР проведе серия от акции, които 
разкриха източване на ДДС при фиктивен износ. Въпреки че бяха 
заловени стотици участници, свързани с ДДС схеми при износ, 
Агенция „Митници” реагира вяло и не е известно служители от 
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нейните структури да са били разследвани или наказвани. Трябва 
да се отбележи, че загубите от фиктивен износ са изключително 
големи. При изследвания на Коалиция 2000 с помощта на „огледални 
статистики” бе показано, че държавата губи неколкостотин милиона 
щатски долара годишно. Подобни оценки за последните 5 години 
направи и Министерството на финансите. Същевременно от 
години се правят препоръки за засилване на взаимодействието 
между митническата и данъчната администрация. Въпреки че 
двете институции се намират в рамките на Министерството на 
финансите, обмяната на информация и съвместните действия 
между тях са недостатъчни. Съществуват многобройни примери, 
когато чрез позоваване на данъчната и съответно на митническата 
тайна са провалени разследвания на фиктивен износ за източване 
на ДДС в особено големи размери.

Още от своето начало приватизационният процес се превърна 
в една от най-проблемните корупционни области поради концен-
трацията на множество частни и обществени интереси в него. 
Исторически безпрецедентният обхват и размерите на прехвърляните 
от държавна в частна собственост активи, административната и 
политическата неопитност, липсата на адекватна нормативна база и 
съдебен контрол и дългото забавяне на процеса създадоха неограничени 
възможности за корупция и злоупотреби в приватизацията. Неслучайно 
тя заема първо място по важност в Плана за действие срещу 
корупцията (1998 г.) в стопанската сфера. 

Като цяло приватизационният процес в България през периода 
1998 – 2005 г. беше проведен непрозрачно, с множество и чести 
промени на правилата. Едва в края на процеса през периода 2004 – 
2005 г. се забелязва тенденция за подобряване отчетността на 
приватизацията и намаляване потенциала за злоупотреби и корупция. 
В последователно внесените промени в приватизационния модел 
бяха използвани редица предложения на Коалиция 2000, направени 
в нейните редовни годишни Доклади за оценка на корупцията 
от 1999 г. насам: по-активно използване на открити процедури 
за раздържавяване, налагане на успешния модел от банковата 

КОРУПЦИЯ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 95

4.3. Приватизация и 
антикорупция

TАБЛИЦА 13. ОГЛЕДАЛНА СТАТИСТИКА НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ СТОКООБМЕН МЕЖДУ  
 БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ (2000 – 2003 Г.), ХИЛ. Щ. Д.

Година Износ от БГ Внос в ГР Разлика Внос в БГ Износ от ГР Разлика

2000 376 977 396 892 -19 915 317 897 451 169 -133 272

2001 448 588 422 213 26 375 411 588 572 139 -160 551

2002 521 162 308 889 212 273 475 708 553 894 -78 186

2003 772 925 415 852 357 073 714 899 825 002 -110 104

Забележка: Данните за износа са FOB, т.е. цената включва разходите до момента на натоварване на стоката от износителя, а  
за вноса са CIF, т.е. в цената са включени също застраховката и транспортът на стоката до вносителя.

Източник: Национален статистически институт.



приватизация и др. Въпреки това в приватизацията продължи участието 
на стопански субекти, придобили своята икономическа мощ чрез 
корупционни практики в миналото. Така тя се превърна в символ на 
голямата политическа корупция и създаде дълготрайно недоверие сред 
обществото в демократичните институции на правовата държава. 

Редица корупционни практики в приватизационния процес 
продължиха да съществуват въпреки непрекъснато предприеманите 
законодателни и административни реформи в тази насока. Ключов 
елемент на антикорупционната реформа в раздържавяването, който 
дълго време остана неразбран, е увереността, че корупцията може 
да бъде преодоляна и да се постигне ефективен приватизационен 
процес въз основа на частични промени вместо на система от 
взаимосвързани правила.

• Смяташе се, че масовата приватизация ще доведе до бързо и 
справедливо разпределение на активите, а частният интерес на 
множеството собственици ще блокира възможни злоупотреби и 
корупция. Липсата на корпоративна култура и функциониращ 
капиталов пазар позволи прехвърлянето – често чрез корупционни 
практики, на раздържавените от масовата приватизация активи 
в ръцете на ограничен брой свързани лица. Работническо-
мениджърската приватизация, възприета като един от основните 
модели по-късно, доведе до сходни проблеми и резултати.

• Най-масовото раздържавяване на активи през периода 1997 – 
1999 г. се базираше на разбирането, че най-важното при 
една приватизация е нейната скорост и на убеждението, че 
намаляването на държавната собственост автоматично поражда 
намаляване на възможностите за корупция. Вярваше се, че 
пазарните механизми автоматично ще осигурят ефективно 
функциониране на предприятията след тяхното раздържавяване 
без значение кой е техният нов собственик. Акцентът върху 
бързината през този период доведе до естествения избор на 
„преговори с потенциален купувач” като най-често използван 
метод за приватизация. Непрозрачният метод на раздържавяване 
в съчетание с институционалната раздробеност на отговорността 
за приватизацията между Агенцията за приватизация и ресорните 
министерства се превърнаха в източник на множество корупционни 
практики. В крайна сметка именно широко разпространеното 
в обществото мнение за корумпираността на правителствената 
политика за приватизация доведе до промяна на политическото 
мнозинство на парламентарните избори през лятото на 2001 г.

• Увереността, че всички корупционни проблеми на приватизацията 
могат да бъдат решени основно и единствено чрез промени в 
нормативната база, доведе до дълъг застой в голямата приватизация 
през периода 2001 – 2005 г. Едно от основните предупреждения 
на Коалиция 2000 в това отношение беше, че интереси, свързани 
с криминалната икономика, са в състояние още дълго да 
контролират легитимния бизнес и обществените политики 
благодарение на натрупаната икономическа мощ и изградената 
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корупционна инфраструктура в миналото. Продължителната 
и спорна намеса на съдебната власт в приватизацията на 
БТК и Булгартабак беше едно от най-ярките потвърждения за 
възможностите на политическата корупция в страната. Сделките 
се забавиха с повече от 2 години и в крайна сметка бяха 
компрометирани, а загубите и пропуснатите ползи за икономиката 
са трудно изчислими. 

Тези уроци остават валидни с оглед на предстоящото реализиране 
и концесиониране на големи инфраструктурни проекти. В условията 
на все по-широко прехвърляне на държавни функции в частни 
ръце в световен мащаб създаването на работещи и прозрачни 
модели на публично-частно партньорство в България трябва да се 
превърне в ключова задача при модернизирането на публичната 
администрация. 

Приетият в началото на 2002 г. нов Закон за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК) отрази редица препоръки на 
Коалиция 2000 за намаляване на корупционния потенциал в процеса 
на раздържавяване. Бяха премахнати преговорите с потенциален 
купувач, а откритите търгове и фондовата борса станаха приоритетни 
методи за приватизация. Положените усилия за прилагане на закона 
при малката и средната приватизация и значителното подобряване 
на информационната дейност на Агенцията за приватизация през 
2003 и 2004 г. доведоха до забележим положителен фискален 
ефект и съществено намалиха корупционния натиск върху АП. 
Към края на 2004 г. процесът на малката и средната приватизация 
на централно държавно равнище е почти напълно завършен.

Напредък на приватизацията в България

До края на м. август 2004 г. са раздържавени 54.37 % от 
стойността на дълготрайните активи на държавните предприятия 
и 82.33 % от стойността на подлежащите на приватизация 
активи. На раздържавяване подлежат мажоритарни пакети от 
само още 95 предприятия, като продадените са вече 2878. В 
допълнение трябва да се изтъкне, че са били продадени 3681 
миноритарни пакета, останали нераздържавени след сключените 
сделки.

Източник: Агенция за приватизация.

За разлика от малката и средната приватизация при големите 
приватизационни сделки приложението на ЗПСК не беше еднозначно 
и беше съпроводено с множество промени и забавяния. Резултатите 
от въвличането на Прокуратурата и Върховния административен 
съд (ВАС) в приватизацията на Българската телекомуникационна 
компания и Булгартабак холдинг породиха основателни съмнения 
относно независимостта на съдебната система и наличието на силен 
корупционен натиск в нея. Опитите на изпълнителната власт в началото
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на 2003 г. чрез промени в 
ЗПСК да премахне съдебния 
контрол върху приватизацията 
бяха блокирани от Конститу-
ционния съд. Политическото 
противопоставяне на изпъл-
нителната и съдебната власт 
опорочи сделките, създаде 
правна несигурност и забави 
голямата приватизация с 2-3 
години. Внесеният в Народно-
то събрание през юни 2004 г. 
от Министерския съвет еди-
надесети пореден Законопро-
ект за изменение и допълнение 
на ЗПСК за последните 3 го-
дини предвижда намаляване 
на контролните механизми в 
приватизацията. Голяма част 
от правомощията на парла-
мента се прехвърлят към Ми-
нистерския съвет, премахват 
се надзорните съвети на АП 
и АСК и се връщат правомо-
щия от Агенцията за прива-
тизация в ресорните минис-
терства. Опитите чрез чести 
законодателни и админис-
тративни механизми да се 
разрешат текущо възникнали 
проблеми или политически 
неразбирателства в привати-
зацията повишават правната 
несигурност на процеса и 
значително затрудняват него-
вата обективна оценка. По-
литизирането на обществения 
дебат се превръща в удоб-
ноприкритие за корупционни 
действия, а общественото не-
доверие в антикорупционните 
способности на институциите 
нараства. 

Все още е трудно да се 
оценят обективно ефектите 
от създаването на Агенция-
та за следприватизационен 
контрол (АСК). Основната 
положителна промяна е пос-
тигнатото намаляване на инс-
титуционалното многообразие
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ГРАФИКА 19. ДОГОВОРЕНО ПЛАЩАНЕ НА ПРОДАЖБА (1997 – 2004 Г.), 
ЛВ. ВЪВ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА

Източник: Агенция за приватизация.
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ГРАФИКА 18. ДОГОВОРЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ НА 
ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ПРОДАЖБИ (1997 – 2004 Г.), ХИЛ. 
ЛВ. ВЪВ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ПЛАТЕЖНИ СРЕДСТВА

Източник: Агенция за приватизация.

TАБЛИЦА 14. ИЗПОЛЗВАНИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ТЕХНИКИ ПО СКЛЮЧЕНИТЕ  
 ПРИВАТИЗАЦИОННИ СДЕЛКИ (1993 – 2004 Г.), БРОЙ

Търгове Конкурси
Преки 

преговори
Фондова 
борса

Централен 
търг

Сделки за дялове 
и акции от 
предприятия

320 1 093 1 075 64 330

Сделки за 
обособени части

310 453 1 541 - -

Източник: Агенция за приватизация.



и отговорности в следприватизационния процес, която би трябвало 
да позволи по-лесен обществен контрол над него. Не се оправдаха 
опасенията за бързо преместване на корупцията и корупционния 
натиск към АСК. Това най-вероятно се дължи и на бавния напредък 
в работата на Агенцията. Може да се каже, че процесът на 
конституиране на АСК в основни линии приключи едва към началото 
на 2004 г. – огромната част от приватизационните досиета бяха 
събрани и въведени в единен регистър. Макар публичният регистър 
да е крачка към подобряване на прозрачността на процеса на 
следприватизационен контрол на равнище отделна сделка, данните 
в него са трудни за обработка и не позволяват създаването на 
обобщени показатели. Това затруднява оценката за работата и 
ефективността на АСК. Все още липсва достатъчна и леснодостъпна 
публична информация и за отчетите и докладите на Агенцията. 

Потвърждават се изводите, направени от Коалиция 2000 в минали 
доклади за оценка на корупцията, че не може да се очаква значителен 
фискален ефект от дейността на АСК:

• доброволните плащания по начислени от нея неустойки по 
приватизационни сделки са пренебрежимо малки и не надхвърлят 
годишната издръжка на ведомството. Големите задължения по 
приватизационни договори са съсредоточени в малко на брой 
знакови сделки със сложен юридически характер и множество 
смени на собствеността след приватизацията;

• вероятността Агенцията да възстанови дължими средства по съдебен 
път също не е голяма предвид общото състояние на съдебната 
система, изтичането на давностните срокове по множество сделки 
и краткото време за подготовка на делата. Опитът до момента 
показва, че приключването на повечето дела ще отнеме най-малко 
между 2-4 години – време, достатъчно да се декапитализират 
активите, обект на съдебния спор.

Същевременно не се оправдаха страховете на множество 
инвеститори за разваляне на редица приватизационни сделки, рязко 
влошаване на инвестиционния климат в страната и нарастване на 
корупционните плащания за избягване на подобна санкция. До 
края на 2004 г. АСК е използвала правото си да поиска разваляне 
на приватизационни сделки само по 5 договора. Вместо това тя 
използва като основни санкциониращи механизми начисляването на 
неустойки и/или искането за обявяване в несъстоятелност. 

При сегашната липса на значителни изпълнителни правомощия 
на АСК следприватизационният контрол остава сфера, сравнително 
свободна от силен корупционен натиск. С поемането на контрола 
над големите приватизационни сделки и евентуалното увеличаване 
на възможностите за налагане на санкции от Агенцията, както 
предвиждат последните предложения на МС за промени в ЗПСК, 
може да се очаква нарастване на обществения, икономическия и 
политическия интерес към нея. Във връзка с това са необходими 
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адекватни действия за предотвратяване на възможната поява на 
корупция:

• трябва да се осигури адекватно финансиране на дейността на АСК;

• Агенцията трябва да подоб-
ри съвместната си работа 
с прокуратурата, органите 
на МВР и с Агенцията за 
държавни вземания, за да 
осигури максимална защи-
та на обществения интерес 
в множеството заведени от 
нея дела;

• трябва да се подобри дей-
ността на публичния регис-
тър за след-приватизацио-
нен контрол, като се даде 
възможност за агрегиране 
на данните по различни 
показатели. 

Резултати от 
дейността на 
Агенцията за 

следприватизационен 
контрол

Към 30.09.2004 г. АСК 
осъществява следприва-
тизационен контрол по 
7006 договора за прива-
тизация. С неприключе-
но плащане на цената 
остават 443 сделки. По 
218 сделки системно не 
се изпълняват задълже-
нията по изплащане на 
разсрочената част от 
покупната цена.

За периода 01.01.2004 - 
01.09.2004 г. общо за 
неизпълнение на ин-
вестиционни програ-
ми, на програми за 
трудова заетост и на 
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ГРАФИКА 21. СТЕПЕН НА „ПРИЕМАНЕ НА ПОДКУПИ ОТ СЛУЖИТЕЛИ И 
ПОЛИТИЦИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИОННИ 
ТЪРГОВЕ” (БИЗНЕС СЕКТОР)

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.
Забележка: *% от респондентите, според които „всички или почти всички” в Агенцията за приватизация 
са въвлечени в корупция.

Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.
Забележка: % от фирмите, които са посочили, че степента на приемане на подкупи при организацията на 
приватизационни търгове е висока.



други приватизационни задължения са начислени неустойки 
в размер на 142 714 822 лв.Неустойките, изплатени в срока 
за доброволно изпълнение и преди предприемане на правни 
действия от страна на АСК, възлизат на 183 413 лв. Към 30.09.2004 
г. АСК е страна по 832 съдебни дела. Материалният интерес на 
висящите дела възлиза на 398 498 610.96 лв.;107 245 538.60 щ. 
д. и 1 941 186.64 евро. 

Източник: Агенция за следприватизационен контрол.

Обществените поръчки са основен канал за насочване на държавни 
средства към частния сектор и в международен и исторически 
аспект са една от най-податливите на корупция сфери. За периода 
1998 – 2005 г. корупцията при обществените поръчки в България 
остава висока, като всеки втори-трети договор се съпровожда от 
корупционно плащане. Корупционната цена за получаване на договор 
за поръчка в обществения сектор в масовия случай е в рамките на

3–10 % от сумата по догово-
ра, като към 2004 г. се наб-
людава покачване на подку-
пите в размер между 11–20 
%. Според Регистъра на об-
ществените поръчки за пос-
ледните 5 години се утвърж-
дава нарастваща тенденция 
на предпочитание към пряко-
то договаряне при възлагане 
на обществени поръчки. Тази 
форма на договаряне е най-
непрозрачна и дава най-мно-
го възможности за нарушения 
и злоупотреби, вкл. корупция.

Според Сметната пала-
та обществените поръчки са 
особено чувствителна и уязви-
ма на корупционни практики 
сфера.

• Броят на изпратените док-
лади за констатирани на-

рушения на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) до 
министъра на държавната администрация и министъра на финансите 
нараства от 29 за 2003 г. на 93 за 2004 г. Това се дължи както на 
подобряване на експертния капацитет и нарастване на усилията на 
Сметната палата в тази област, така и на реално повишаване на 
нарушенията по ЗОП. 

4.4. Корупция и 
обществени 

 поръчки
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Обществена поръчка

Голяма компания

декември 2002 март 2003 юни 2003 ноември 2003 февруари 2004 април 2004
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ГРАФИКА 22. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ФИРМИТЕ, ПЛАТИЛИ НЕОФИЦИАЛНО 
СУМИ, ЗА ДА ПОЛУЧАТ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ИЛИ ДОГОВОР С 
ГОЛЯМА КОМПАНИЯ, %

База: декември 2002 г.: N = 147 (договор с голяма компания); N = 155 (обществена поръчка);
март 2003 г.: N = 98 (договор с голяма компания); N = 91 (обществена поръчка); 
юни 2003 г.: N = 136 (договор с голяма компания); N = 133 (обществена поръчка); 
ноември 2003 г.: N = 140 (договор с голяма компания); N = 121 (обществена поръчка); 
февруари 2004 г.: N = 123 (договор с голяма компания); N = 119 (обществена поръчка); 
април 2004 г.: N = 133 (договор с голяма компания); N = 125 (обществена поръчка).
Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



• Броят на актовете за кон-
статирани нарушения при 
възлагането на обществени 
поръчки показва трайна 
тенденция на нарастване
на нарушенията по ЗОП 
(2000 г. – 33; 2001 г. – 235; 
2002 г. – 509; до юни 2003 
г. – 404). За периода 2000 – 
2003 г. освен основните 
нарушения като провежда-
не на процедура по пряко 
договаряне, без да е на-
лице основание за това, 
сключване на договор от 
възложителя при по-небла-
гоприятна от предложената 
в офертата цена са склю-
чени и 914 договора, без 
да е провеждана процеду-
ра за възлагане.

Подобни са констатациите 
и на другия основен контро-
лен орган по ЗОП – Аген-
цията за държавен вътрешен 
финансов контрол (АДВФК). 
През периода 2002 – 2004 г. 
тенденция на нарастване бе-
лежат както нарушенията на 
процедурите по ЗОП при 
сключени договори заобщес-
твени поръчки, така и непро-
ведените процедури при на-
личие на основания за това. 
Отчетите за дейността на 
АДВФК показват, че всеки 
трети проверен договор е с 
нарушение по ЗОП. При това 
нарушенията са за договори 
за стотици милиони левове.

Масовото нарушаване на 
ЗОП и дори пълното пренеб-
регване на неговите разпоред-
би ясно демонстрираха, че:

• законът не осигурява адек-
ватна рамка за прозрачно 
и ефективно провеждане 
на процеса на възлагане на 
обществени поръчки и не 
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ГРАФИКА 24. ВИДОВЕ ИЗПОЛЗВАНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (2000 – 2004 Г.), 
БРОЙ ОБЯВЕНИ ПОРЪЧКИ

Източник: Регистър на обществените поръчки
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ГРАФИКА 23. ДЯЛ ОТ СУМАТА ПО ДОГОВОРА, КОЙТО Е ПЛАТЕН ЗА 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧКА В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР, %

База: Предприятията, които са плащали за получаване на обществена поръчка (ноември 2003 г.: N = 51; 
февруари 2004 г.:N = 60; април 2004 г.: N = 36).
Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.

TАБЛИЦА 15. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИТЕ НА АДВФК ЗА  
 ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В  
 БЪЛГАРИЯ (2002 – 2003 Г.)

2002 2003

Брой проверени обществени поръчки 5 547 6 069

Брой нарушения на процедурите (% от 
проверените договори)

1 069
(19 %)

1 941
(32 %)

Непроведени процедури по ЗОП при 
наличие на основание за това

778 820

Източник: АДВФК.



възпрепятства използването 
на корупционни практики 
за източване на обществе-
ни средства;

• контролните механизми на 
Сметната палата и АДВФК 
са неадекватни и/или не-
достатъчно ефективни за 
осигуряване на приемлива 
степен на съобразяване с 
нормите на закона. 

Според Сметната палата 
режимът на санкции по ЗОП 
не е достатъчно ефективен и 
ефикасен, тъй като увеличава-
нето на случаите на наложени 
санкции от АДВФК не води 
до намаляване на нарушени-
ята. 

Едва през 2003 – 2004 г. бяха 
предприети законодателни и 
административни мерки за 
намаляване на корупционния 
потенциал на системата за 
обществени поръчки:

• през 2004 г. беше приет 
нов Закон за обществените 
поръчки, който отразява пос-
тиженията на правото на Ев-
ропейската общност в тази 
област;

• в Народното събрание е 
внесен Законопроект за дър-
жавния вътрешен финансов 
контрол, който цели хармо-
низиране с изискванията на 
ЕС и подобряване на финан-
совия контрол;

• Вследствие на провеждано 
обучение в Сметната палата 
и АДВФК по международ-

ни програми беше повишен контролният капацитет на двете 
институции. 

Влезлият в сила на 1.10.2004 г. нов Закон за обществените поръчки 
е предпоставка за повишаване на прозрачността и отговорността 
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TАБЛИЦА 16. ПРАГОВЕ И ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ  
 ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПРЕДИ И СЛЕД  
 ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА 
 ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (01.10.2004 Г.)

След 01.10.2004 г.

Вид процедура строителство
доставка 
на стоки

доставка 
на услуги

Открит конкурс или 
договаряне с покана*  
(до лв.)

1 800 000 150 000 90 000

Възлагане без обществена 
поръчка (след изискване 
на 3 ценови оферти)  
(до лв.)

100 000 30 000 20 000

Възлагане без обществена 
поръчка (до лв.)

45 000 15 000 10 000

Преди 01.10.2004 г.

Открит конкурс (до лв.) 600 000 50 000 30 000

Ограничен конкурс  
(до лв.)

100 000 20 000 15 000

Пряко договаряне (до лв.) 30 000 10 000 10 000

Забележка: Тук са дадени крайните по отношение на степен на прозрачност методи, 
предвидени от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Останалите са 
публичен търг и борсова сделка.

Източник: АПИС.

TАБЛИЦА 17. СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
 ПО ЦЕНОВИ ДИАПАЗОНИ (2000 – 2004 Г.)

2004* 2003 2002 2001 2000

Цена брой брой брой брой брой

От 0 лв. до 30 000 лв. 1 223 1 377 1 257 993 853

От 30 000 лв.  
до 50 000 лв.

438 512 505 379 286

От 50 000 лв.  
до 600 000 лв.

1 263 1 636 1 637 1 321 1 101

Над 600 000 лв. 231 382 257 285 198

Общо 3 155 3 907 3 656 2 978 2 438

Забележка: Вероятно част от договорите за обществени поръчки за 2004 г. са 
сключени по правилата на новия ЗОП.
Източник: Регистър на обществените поръчки.



и за намаляване навъзможностите за злоупотреба и корупция при 
възлагането на обществени поръчки. Същевременно не може да се 
очаква, че той автоматично ще гарантира спазване на новите правила 
и по-висок стандарт на етично поведение от страна на държавните 
служители и бизнеса. Особено важно е установяването на добра практика 
за прозрачноприлагане на новите разпоредби по ЗОП още през 2005 г. 
Съществуват редица рискови корупционни фактори, които трябва да 
се следят със засилено внимание от контролните органи, гражданското 
общество и бизнеса.

• С въведеното с новия закон по искане на ЕС трикратно увеличаване 
на минималните прагове за възлагане на обществени поръки по 
ЗОП около половината от средно сключваните за периода 2000 
– 2004 г. договори ще бъдат изключени от разпоредбите на 
закона. Облекчаването на режима по Наредбата за възлагане на 
малки обществени поръчки (НМОП) от своя страна вероятно ще 
доведе до директно възлагане, без процедура, на около 1/3 от 
договорите. Несъмнено либерализирането на режима за възлагане 
на обществени поръчки е положителна стъпка към намаляване 
на транзакционните разходи по договарянето и евентуални 
последващи съдебни дела, но тя изисква чувствително увеличаване 
на обществения и на специализирания контрол над процеса. 
Подходящ инструмент за намаляване на корупционния натиск от 
въведените по-високи прагове и увеличената дискреционна власт 
на администрацията е въвеждането на електронни пазари за малки 
обществени поръчки по подобие на пилотния проект, реализиран 
в Министерството на финансите. Необходимо е и адекватно 
подобряване в качеството на предоставяната информация от 
Регистъра на обществените поръчки, за да бъде гарантирана по-
висока степен на медиен и обществен контрол.

• Някои разпоредби на ЗОП и НМОП излизат извън изискванията 
на ЕС и създават възможности за злоупотреба. Такива са например 
изискванията на чл. 84, т. 1 от ЗОП и аналогичният му чл. 53, ал. 1, 
т. 1 от НМОП, които определят част от условията за преминаване 
от открити процедури за възлагане на обществени поръчки към 
пряко договаряне. „Надграждането” на изисквания на ЕС в области, 
които не налагат съобразяване с местни особености, поражда 
основателни съмнения за залагане на възможности за заобикаляне 
на добрите практики. Това ще затвърди регистрираната през 
последните 5 години тенденция все по-голям дял от договорите 
за обществени поръчки да се сключват след пряко договаряне 
и ще повиши риска от корупция.

• Нормите, които регламентират Арбитражният съд към Агенци-
ята по обществените поръчки според много юристи са проти-
воконституционни, защото противоречат на ратифицираната от 
Република България още през 1962 г. Конвенция за признаване 
и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, както и на 
Европейската конвенция за външнотърговски арбитраж, ратифи-
цирана през 1964 г. и съответно на чл.5, ал.4 от Конституцията 
на Република България. При евентуално атакуване на тези норми 
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пред Конституционния съд, те могат да бъдат обявени за проти-
воконституционни. Това създава правна несигурност и възможност 
да бъдат променяни и други правила, което може да доведе до 
корупция или натиск за покровителство. 

• Удачно би било при бъдещи промени в Закона за обществените 
поръчки да бъде възприет принципът да не се допълват правилата 
на Европейската общност в тази област с норми, които не са 
продиктувани от наличието на специфични условия в България. 
По този начин до голяма степен ще бъдат избегнати възможностите 
за лобиране за поправки в частна полза.

• Бързото конституиране и 
адекватното поемане на 
правомощията по ЗОП на 
новосформираната Аген-
ция за обществени поръч-
ки (АОП) са ключов фак-
тор за утвърждаване на 
добрата практика по новия 
закон. Предвиденият 6-
месечен период за пред-
варителна подготовка на 
дейността на Агенцията (от 
приемането до влизането в 
сила на ЗОП) беше добра 
предпоставка за успех. Из-
вънредното увеличаване 
на бюджетните разходи в 
резултат на изразходване-
то на натрупания в края 
на 2004 г. значителен бю-
джетен излишък и избори-
те през лятото на 2005 г. 
засилват корупционния 
натиск в тази сфера. Това 
ще бъде първият практи-
чески тест за ефекта от 
промените по ЗОП. 

По-либералният характер 
на новия ЗОП предполага 
чувствително подобряване на 
системата за мониторинг и 
контрол на специализираните 
органи – Сметната палата 
и АДВФК. И докато през 
последните години Сметната 
палата до голяма степен беше 
укрепена институционално, за 
АДВФК предстоят значителни 
промени, които крият рискове
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ГРАФИКА 25. БРОЙ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
ПО МЕСЕЦИ (2001 – 2004 Г.)

Забележка: Данните са към месец януари 2005 г.
Източник: Регистър на обществените поръчки.

Източник: Регистър на обществените поръчки, СМК на Коалиция 2000.



за нарушаване на нормалната дейност на институцията. Предстои 
приемането на Законопроект за държавния вътрешен финансов контрол, 
който предвижда значително разширяване на правомощията на 
АДВФК. Това изисква внимателно да се преценят рисковете от 
възможни конфликти на интереси, злоупотреби и корупция и от 
припокриване на правомощия с други държавни органи.

Подкупите в частния сектор в България са почти толкова 
разпространени, колкото и в публичния. Злоупотребата с 
икономическо или служебно влияние за лична изгода за сметка 
на интересите на собствениците и клиентите на бизнеса изкривява 
пазарните правила и намалява положителния ефект от тяхното 
функциониране. Такива са корупционните практики за връщане на 
служител от фирмата възложител на част от приходите по сключена 
сделка, поръчковите материали в пресата, незачитането на правата 
на миноритарните акционери в процеса на масовата приватизация 
и др. Наличието на корупция в частния сектор допълнително 
влошава последствията от негативни външни шокове за икономиката. 
Корупцията в частния сектор е израз на пазарна незрялост, на недобре 
развита пазарна инфраструктура и пасивност на бизнес сектора – 
там, където съществува силен натиск за по-добри продукти от 
добре информирани и организирани потребители и представителни, 
независими и авторитетни сдружения на бизнеса, които гарантират и 
поддържат високи стандарти на социална корпоративна отговорност 
на членовете, мястото за корупционни сделки по веригата на 
добавената стойност значително намалява.

Първата половина на пре-
хода (до 1997 г.) беше се-
риозно доминирана от заст-
рахователен и охранителен 
рекет, финансови измами 
(финансови „пирамиди, източ-
ване на банки) и разнообраз-
ни изнудвания (относно цени 
и доставчици). Всички тези 
практики с огромен негати-
вен социален и икономически 
ефект бяха възможни заради 
политическата нестабилност, 
институционалната слабост 
на държавата и в частност на 
правоохранителната система 
и липсата на корпоративна и 
институционална култура сред 
населението. Това доведе до 
създаването на порочни биз-
нес практики.

През втората половина на прехода започна постепенно „изсветляване” 
на бизнеса и нормализиране на бизнес отношенията в частния сектор 

4.5. Корупция и 
антикорупция в 
частния сектор
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Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



чрез подобряване на цялостната институционална рамка на пазара. 
С разширяване на хоризонта на планиране, дължащо се най-вече на 
ефективното функциониране на Паричния съвет, фирмите започнаха 
да разпознават частния си дългосрочен интерес от общото спазване 
на правилата за добро и етично поведение. Макар и много бавно 
и колебливо, браншовите съюзи и бизнес асоциациите започнаха

да се променят от чисти ло-
бисти, настояващи за пре-
ференции за отделни техни 
членове или сектора като 
цяло, в саморегулатори (по-
добрявайки бизнес средата 
чрез създаване на нетърпи-
мост към фирми с неетично 
поведение).

Като цяло през 2004 г. 
около 60 % от фирмите оце-
няват като еднакво разпро-
странението на корупцията в 
обществения и в частния сек-
тор, макар че непосредстве-
ната острота на проблема се 
възприема значително по-сла-
бо. Това отразява нарасналата 
разпознаваемост на проблема 
корупция в частния сектор, от 
една страна, но и липсата на 
натиск за предприемането на 
бързи действия за реформа, 
от друга. Бизнесът осъзнава, 
че корупцията е сериозен 
проблем и в частния сектор, 
но предпочита най-напред 
той да се реши в общест-
вения.

Несъмнено намаляването 
на корупцията в частния сек-
тор до голяма степен се дължи 
на подобряването на работата 
на редица публични институ-
ции, свързани с функциони-
рането на пазарните механиз-
ми. Същевременно, за да се 
постигне устойчиво прекратя-
ване на негативните практи-
ки, са необходими по-голяма 
активност от страна на бизне-
са и намиране на подходящи

публично-частни механизми за взаимодействие. Бизнес асоциациите 
противодействат на корупцията, като лобират за подобряване на 
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С ОБЩЕСТВЕНИЯ СПОРЕД БИЗНЕСА, %*
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ГРАФИКА 29. ОСТРОТА НА ПРОБЛЕМА КОРУПЦИЯ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР В 
СРАВНЕНИЕ С КОРУПЦИЯТА В ПУБЛИЧНИЯ СПОРЕД БИЗНЕСА, 
%*

Забележка: % от фирмите, определили корупцията като проблем.
Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.

Забележка: % от фирмите, определили корупцията като проблем.
Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.



бизнес средата чрез дерегулация и опростяване на административните 
разпоредби, подпомагат разследващите журналисти да разкрият 
корупционни случаи, провеждат информационни кампании за вредата 
от корупцията, но най-вече атакуват проблема с репутационни 
механизми (включващи разработването на етични кодекси и стандарти 
на поведение).

Бизнесът в България все още не изявява ясна антикорупционна 
позиция – едва 17-18 % от фирмите през 2003 г. категорично 
заявяват, че не биха платили подкуп в никакъв случай. През 2004 г. 
този дял намалява още повече – на 13.4 %. 

През 2004 г. се забелязват намаляване на предлагането на подкупи 
от страна на членовете на бизнес асоциации в сравнение с 2003 г., 
както и увеличаване на готовността на фирмите да реагират и докладват 
на институциите случаите, в които върху тях се оказва корупционен 
натиск. Това се дължи както на увеличената вероятност да се даде 
публичност в медиите – основно постижение на бизнес асоциациите, 
така и на по-високата разкриваемост на тези престъпления от страна 
на правоохранителните органи в сравнение с минали години, която 
обаче все още остава на незадоволително ниско равнище.

Вече е налице критична маса от фирми, които са приели етични 
кодекси и стандарти на социалноотговорно поведение – Стандарт за 
бизнес етика, Глобален договор и др. Редица местни бизнес асоциации 
имат етични кодекси, а понякога и даден бранш, без непосредствено 
да е организиран в бизнес асоциация, приема етични кодекси 
(например медиите). Проблем остава спазването им. В повечето 
случаи те се възприемат като елитни клубове за подобряване на 
статуса на фирмата, без да водят до стриктни ангажименти за 
спазване на стандартите за социална отговорност. 

Прилагането на етичните кодекси зависи от способността на 
бизнес асоциациите репутационно да санкционират фирмите 
(дори чрез изключване) за неспазването им. Засега в публичното 
пространство е известен само един такъв случай – в Българската 
асоциация за информационни технологии (БАИТ). По принцип тази 
крайна мярка създава дисциплиниращ баланс между дългосрочните 
ползи от членството в асоциация (ефективен информационен обмен, 
лобистки активизъм, по-евтино обучение и получаване на други 
услуги, включително репутационен капитал) и краткосрочните ползи 
от неетично или безотговорно поведение.

Друга неизползвана възможност за ограничаване на корупцията 
в частния сектор е публично-частното партньорство между бизнес 
асоциациите и държавната власт при възлагането на обществени 
поръчки. Асоциациите биха могли да служат като гарант за прозрачност 
и почтеност, участвайки в целия процес по изготвяне на тръжната 
документация, определяне на критерии за оценка и следене за тяхното 
прилагане, включително предоставяйки възможност за арбитраж при 
спорове.
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Институционалната слабост на бизнес асоциациите или 
работодателските съюзи (когато не са тясно специализирани) 
проличава именно от редица факти: те най-вече се изявяват в 
полуполитически дебати и изобщо по отношение на саморегулацията; 
често се финансират не от членски внос срещу предоставяни услуги, 
а от дейности, присъщи на бизнеса, гражданското общество и 
аналитичните центрове; имат същия демократичен дефицит вътре в

тях, какъвто има и в поли-
тическото пространство в 
България, и т.н. Съвсем ес-
тествено идва и увеличеното 
недоверие спря-мо етичните 
кодекси като основен инстру-
мент на бизнес асоциациите 
за справяне с корупцията и 
нелоялната конкуренция. По-
казателно е, че в някои етич-
ни кодекси е записано, че 
фирмите обещават да спазват 
законите на страната, което 
още веднъж демонстрира не-
познаването на тяхната роля 
и функции.
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ГРАФИКА 30. УВЕРЕНОСТ НА БИЗНЕСА В УСПЕХА НА АНТИКОРУПЦИОННИТЕ 
МЕРКИ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ*

Забележка: *Ще намалят ли корупцията етичните кодекси?
Източник: Система за мониторинг на корупцията (СМК) на Коалиция 2000.
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Българските неправителствени организации изиграха значима роля 
в оценката на мащабите на корупцията в страната, инициирането 
и провеждането на антикорупционните реформи. Анализите на 
изследователски институти от третия сектор показаха, че разширяването 
на корупционните практики след 1990 г. води до засилващо се 
недоверие към политическите елити. Нарасналото влияние на 
българския неправителствен сектор в средата на 90-те години му 
позволи да се превърне в инициатор на дебата за корупцията. 
С активното съдействие на медиите корупционната проблематика 
постепенно навлезе в дневния ред на обществото и държавните 
институции.

Предпоставки за успешното утвърждаване на третия сектор в 
антикорупционните усилия в страната бяха:

• значителният аналитичен потенциал, който редица неправителствени 
организации успяха да мобилизират (в частност в социално-
икономическата и политическата сфера);

• развитата мрежа от широкопрофилни и специализирани 
организации, покриващи почти цялата територия на страната;

• доброто комуникативно взаимодействие с медиите;

• динамичното сътрудничество с международни институции и 
подкрепата от международни донорски организации.

Опитът на гражданските организации след 1997 г. позволява 
да се очертаят следните основни сфери на тяхната дейност за 
противодействие на корупцията:

• експертно-аналитична дейност за изучаване на корупцията и за 
набелязване на мерки за нейното ограничаване;

• информационно-образователна дейност, насочена към засилване 
на обществената нетърпимост към корупцията;

• консултантска дейност при изготвянето и оценката на 
антикорупционното законодателство и политики;

• публично-частно партньорство чрез установяване на институционален 
диалог при противодействието на корупцията;
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• пилотни инициативи за създаване на трайни антикорупционни 
структури и инструменти в рамките на неправителствения 
сектор;

• международно сътрудничество за противодействие на корупцията 
и др.

Проект „Инициатива Отворено управление”

Проект „Инициатива Отворено управление” се осъществява 
в България от DPK Consulting с финансиране на Американската 
агенция за международно развитие и обхваща дейности за 
укрепване на институционалния капацитет на управлението в 
България, превенция на корупцията, засилване на прозрачността 
и отчетността и утвърждаване на върховенството на законите 
особено в областта на одита в публичния сектор, обществените 
поръчки и публичната администрация.

„Инициатива Отворено управление” подкрепя усилията на 
гражданското общество за по-широко обществено участие 
в борбата с корупцията и насърчава сътрудничеството с 
държавните институции, медиите и частния сектор. От началото 
на проекта бяха проведени три конкурса за малки проекти 
на антикорупционна тематика. През 2003 и 2004 г. бяха 
реализирани 14 проекта на граждански организации.

5.1.1. Публично-частно партньорство

Неправителствените организации са пионери в прилагането на 
ставащия все по-популярен в Западна Европа и САЩ подход на 
публично-частното партньорство, реализиран в различни обществени 
сфери. Сътрудничеството между гражданския сектор и институциите 
на държавната власт е първостепенно условие за успеха на 
антикорупционните реформи. Взаимодействието между публичните 
и гражданските организации обаче е натоварено и с редица вътрешни 
напрежения.

Държавата проявяваше противоречиво отношение към 
корупционната проблематика и антикорупционните инициативи 
на гражданското общество. През целия период след 1997 г. 
правителствата се раздвояваха между стремежа да се отъждествят 
с ценностите на прозрачността и почтеността и нежеланието да се 
дебатира публично наличието на корупция особено във висшите 
етажи на държавната администрация и политическите елити. 
Непоследователността в антикорупционните усилия и несъответствието 
между политическата риторика и действия допринасят за ниското 
обществено доверие към институциите на властта, но и засилват 
необходимостта от граждански коректив на управляващите.
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Двойственост характеризираше и отношението към корупцията в 
Народно събрание, в което парламентарните комисии, призвани да 
противодействат на корупцията, не съумяха да включат пълноценно 
антикорупционните приоритети в дневния ред на законодателната 
власт. Това оказа неблагоприятно влияние върху антикорупционното 
сътрудничество между управляващите мнозинства и неправителствените 
организации.

Един от рисковете за публично-частното партньорство е политизи-
рането на дебата за корупцията и на осъществяваните антикоруп-
ционни реформи. Не бяха редки опитите от страна на политически 
партии и дейци да използват гражданските организации и инициативи, 
за да се легитимират чрез антикорупцията и да представят неправи-
телствения сектор, ангажиран с тази кауза, като част от съответната 
партийна периферия. Това обстоятелство ограничава възможностите на 
неправителствените организации да откроят своята роля в антикоруп-
ционните реформи, както и тяхната ефективност.

Много трудности съпътстваха и реализацията на публично-частното 
партньорство на общинско и областно равнище. В някои случаи 
предизборно поети обещания за участие в съвместни антикорупционни 
инициативи на гражданския сектор и местната власт, не бяха изпълнени 
или не доведоха до създаването на трайни механизми на публично-
частно сътрудничество и до осезаеми резултати в противодействието 
на корупцията.

Въпреки сериозните проблеми и предизвикателства, публично-
частното партньорство се утвърди като ключов механизъм за 
реализация на антикорупционните реформи.

• Нарасна значението на участието на експерти от граждански 
организации в дискусиите и експертизата при изработването 
на законопроекти и политики, насочени към превенция и 
ограничаване на корупцията. Примери могат да се намерят в 
изготвянето от Коалиция 2000 на законопроекта за гражданския 
защитник (омбудсман) и местните граждански посредници; в 
институционализираното сътрудничество между Коалиция 2000 с 
ръководствата на Агенция „Митници” и МВР при формулиране 
на мерките срещу контрабандата и свързаната с нея корупция, 
както и с Министерството на труда и социалната политика и 
Министерството на икономиката при разработването на комплексна 
програма за ограничаване на скритата заетост и намаляване на 
регулативната тежест на държавата.

• В рамките на самия трети сектор се очерта превес на превантивната 
над информационно-разяснителната функция на гражданското 
общество, върху която първоначално бе поставен акцентът на 
антикорупционните усилия. Това означава, че редица проекти 
на неправителствени организации създават конкретни механизми 
на публично-частно сътрудничество, насочени към ограничаване 
на корупционните практики в отделни сектори на обществения 
живот.

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА 113



• Редица неправителствени организации осъществяват в сътруд-
ничество с Коалиция 2000 граждански контрол върху специфични 
сфери, които концентрират корупция и са обект на засилен об-
ществен интерес. Тези организации получават и разследват сигнали 
за корупция като чрез партньорство със съответните държавни инс-
титуции и медиите се създават условия за публичност, прозрачност 
и ограничаване на корупционните практики на различни равнища 
на управление. Беше създадена и локална антикорупционна мрежа, 
инициирана от Коалиция 2000 в партньорство с местни неправител-
ствени организации, която упражнява мониторинг върху зоните на 
корупционен риск в местната власт и общинската администрация.

• Очерта се трайна тенденция към разпространяване на 
антикорупционната дейност от столицата към периферията 
посредством активизирането на неправителствени организации в 
редица градове и общини. На местно равнище бяха апробирани 
различни форми на публично-частно сътрудничество, насочено 
към прозрачност и отговорност на местната власт. От началото 
на 1998 г. Коалиция 2000 и други неправителствени организации 
инициираха създаването на местни институции от типа на 
омбудсмана. Още преди приемането на законодателна уредба 
в редица общини (София, Велико Търново, Разград, Завет и др.) 
бяха създадени подобни институции, които действат по инициатива 
на гражданското общество в сътрудничество с местните власти.

• Поставено бе началото и на сътрудничество между 
неправителствени и бизнес организации в процеса на 
изработване на съвместни механизми за оценка на сивия сектор 
и контрабандата, ощетяващи както обществото като цяло, така и 
представителите на законния бизнес. Неправителствени и бизнес 
организации разработиха модели за социален одит, за създаване 
и прилагане на етични кодекси в бизнеса.

Същевременно трябва да се отбележи, че самите неправителствени 
организации продължават да са обект на корупционни практики. 
Не бе осъществен съществен напредък към въвеждането на етични 
кодекси в дейността на третия сектор, което дава аргументи на 
обществената критика спрямо дейността на част от неправителствените 
организации, които се ползват с различни политически протекции и 
привилегии.

5.1.2. Коалиция 2000

Коалиция 2000 е антикорупционна инициатива на български 
неправителствени организации, която обединява усилията на граж-
данското общество и държавни институции. До голяма степен 
обликът на гражданското участие в противодействието на коруп-
цията след 1997 г. се определя от дейностите на Коалиция 2000 
и нейните партньори. Макар и в началото възприемани като 
прекалено амбициозни, всички първоначални цели на Коалиция 2000 
бяха постигнати:
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• От тема „табу” преди 7-8 години, корупцията се превърна в 
основен приоритет в политическия дневен ред на българското 
общество. В резултат преди всичко на системата за мониторинг 
на Коалиция 2000 проблемът корупция беше признат както от 
политическите елити, така и от широката общественост. Коалиция 
2000 не само доказа, че корупцията може да бъде измервана, но 
и че това е от ключово значение за успешното й противодействие. 
Системата за мониторинг корупцията на Коалиция 2000 беше 
включена като част от антикорупционния инструментариум на 
ООН и на нея периодично се позовават различни международни 
институции, включително Европейската комисия, Световната банка, 
Международния валутен фонд, Програмата за развитие на ООН 
и др.

• Периодичното публикуване на данни за разпространението на 
корупцията в обществото се превърна в средство за натиск от 
страна на гражданското общество и позволи на правителството 
по-добре да формулира своите политики. Това допринесе за 
промени в редица сфери, сред които особено значение има 
скритата икономика. Под влияние на оповестените данни за 
скритата икономика в страната, правителството инициира промени в 
трудовото законодателство. Впоследствие мониторингът на Коалиция 
2000 показа 25% спад в дела на скритите трудови отношения като 
едновременно с това изведе на преден план други проблеми. По 
този начин системата за мониторинг послужи едновременно като 
механизъм за ранно предупреждение и инструмент за оценка на 
ефективността на предприетите мерки.

• Понастоящем антикорупцията безспорно е сред стратегическите 
проблеми, стоящи пред държавното управление, който налага 
политиката в тази сфера да съчетава мерки както за превенция 
на корупцията, така и за нейното ефективно противодействие. 
България хармонизира своето законодателство с общоприетите 
международни стандарти и активно участва в тяхното по-нататъшно 
усъвършенстване. Планът за действие срещу корупцията на Коалиция 
2000, одобрен с широк национален консенсус от Обществено-
политическия форум през 1998 г., допринесе за изграждането на 
цялостна политическа и институционална антикорупционна среда 
в страната, очертавайки ключовите предизвикателства и решения 
в областта на държавната политика, медиите и гражданското 
общество, икономиката и международното сътрудничество. В 
потвърждение на признанието за водещата роля на Коалиция 2000 
в този процес правителството основа по-голямата част от приетата 
през 2001 г. Национална стратегия срещу корупцията върху 
разработения от коалицията План за действие срещу корупцията. 
Експерти на Коалиция 2000 участваха активно в съставянето на 
Национална стратегия срещу корупцията. В документа се подчертава 
важността на „изграждането на механизми и успешни практики на 
партньорство между държавните институции, неправителствените 
организации и частните медии в сфери като обществения контрол 
върху дейността на администрацията, защитата на правата на 
гражданите, саморегулирането чрез въвеждане в практиката на 

ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА 115



ефективни кодекси на поведение, инициирането на независим 
мониторинг, разгръщането на антикорупционна разяснителна и 
образователна дейност”. Отбелязва се и значението на дейността 
на антикорупционни инициативи като Коалиция 2000 и „Прозрачност 
без граници”.

• Опитът на Коалиция 2000 в противодействието на корупцията при-
добива и международна значимост. Осъществяват се регионални 
проекти с антикорупционна насоченост, какъвто е примерът с 
Инициативата за правно развитие в Югоизточна Европа. Тя ползва 
опита на коалицията в мониторинга и оценката на корупцията и 
ангажира усилията на неправителствени организации от редица 
държави от региона. По този начин Коалиция 2000 все повече 
се възприема като модел за успешно мобилизиране усилията на 
публичния и частния сектор в борбата срещу корупцията.

Съществена заслуга за активизирането на общественото мнение 
срещу корупцията безспорно имат медиите. По данни от системата 
за мониторинг на корупцията на Коалиция 2000, около половината 
от пълнолетните български граждани се информират за случаи на 
корупция от електронни и печатни медии.

Мониторингът на българските медии8 регистрира ясна тенденция 
към все по-засилващо се присъствие на корупционната проблематика 
както в печатните, така и електронните медии. Ако в началото на 
антикорупционните инициативи през 1998 г. средномесечно са се 
появявали около 150-200 материала, свързани с корупцията, то през 
2002 г. са 400, а през 2004 г. те вече са над 700, независимо от 
това дали през съответния период има голяма корупционна тема или 
обществен скандал.

Докато в началото медийният мониторинг констатира, че за 
корупцията се говори предимно общо и неперсонализирано, вече се 
наблюдава тенденция темата да се поднася и интерпретира във все 
по-конкретен и аналитичен дух. Повечето основни медии, особено 
печатните, са на път да преодолеят търсенето на сензационност в 
поднасянето на темата и все по-професионално правят корупционни 
разкрития. В общността на българските журналисти се формира 
кръг от автори, които достатъчно уверено представят пред широката 
публика не само конкретни казуси на корупционно поведение, но и 
разкриват скритите механизми, които го правят възможно, успешно 
и трудно за идентифициране и наказване.

8 Мониторингът обхваща 32 национални медии, от които 10 ежедневника, 8 седмичника, 
7 интернет-медии, 3-те национални телевизии, 4 радиостанции. За наблюдавания 
период са изработени 48 седмични и 12 месечни доклада. Подготвени са и 7 
тематични анализа по някои от най-нашумелите и за дълго привлекли медийното 
внимание корупционни теми като корупцията във висшето образование, сделките на 
„Софийски имоти”, скандалите с жилища за властимащите и в Националната служба 
за охрана, източването на зърно от Държавния резерв и др.

5.2. Ролята на медиите  
в антикорупцията

116 AНТИКОРУПЦИОННИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ



Все по-целенасочено ме-
диите насочват вниманието 
си към издирване и разкрива-
не на корупционни практики 
и механизми в институциите 
на властта и управлението 
(Таблица 18). Несъмнено пос-
тижение е, че медиите пре-
несоха акцента от малката 
корупция към корупцията 
във висшите етажи на власт-
та. При това фокусът върху 
корупцията престана да бъде 
върху основата на елемен-
тарна политическа конфрон-
тация. Ако непосредствено 
след 1997г. за корупцията се 
говори в рамките на полити-
ческото противопоставяне, то 
през последните 2-3 години 
публичният дебат отразява 
граждански, а не тясно поли-
тически интереси. Антикоруп-
ционната тематика все повече 
се разглежда в контекста на 
дебата за необходимостта от 
утвърждаване на политическа 
култура на публичност и проз-
рачност и политизиран повър-
хностен дискурс бе сменен с 
по-задълбочено разбиране на 
причините, пораждащи ко-
рупция.

Очертават се и две други 
положителни тенденции. Пър-
во, нараства броят на жур-
налистическите материали с 
проактивна насоченост, които 
третират мерки срещу коруп-
цията или отчитат успешни 
действия срещу корупцията. 
Значително повишение се 
наблюдава и в средния брой 
на материалите, които отразя-
ват санкциониране на конк-
ретни корупционни действия. 
Тези тенденции са отражение 
както на вземането на по-
сериозни антикорупционни 
мерки от страна на компе-
тентните органи и институ- 
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ГРАФИКА 31. СРЕДНОМЕСЕЧЕН БРОЙ НА КОРУПЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ В 
МЕДИИТЕ

Източник: Медиен мониторинг на Коалиция 2000

25
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ГРАФИКА 32. КОНКРЕТНОСТ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ПРЕДАВАНИЯТА НА ТЕМА 
КОРУПЦИЯ (НОЕМВРИ 2004 Г.)

Източник: Медиен мониторинг на Коалиция 2000.
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TАБЛИЦА 18. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ТЕМИ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 
 И ПРЕДАВАНИЯТА НА ТЕМА КОРУПЦИЯ  
 (ОКТОМВРИ 2004 Г.)

Теми
Положителни 

оценки
Отрицателни 

оценки

Конкретни 
мерки, 

следствия, 
арести, 
присъди

Управление 15 157 -

Правителство 22 38 8

Публична администрация 17 31 14

Митническа администрация 4 40 5

Армия 1 6 -

Местно самоуправление 2 26 5

Изказвания на министри, зам-министри и други публични личности 25 38 -

Политически партии 8 45 -

Законодателна власт - - -

Закони и законопроекти 11 9 -

Парламент - 2 -

Народни представители 1 2 -

Изказвания на народни представители и други публични личности 7 17 -

Съдебна власт и полиция 1 8 1

Съд 1 43 -

Прокуратура 2 3 1

Следствие 2 - 5

Полиция 25 20 34

Изказвания на представители на съдебната власт и полицията и 
коментари на други публични личности

4 10 -

Общество - 1 -

Здравеопазване 4 30 19

Образование 14 10 -

Други 1 6 -

Икономика - 11 -

Обществени поръчки 1 4 -

Еврофондове 1 3 -

Приватизация - 3 -

Бизнес 2 13 1

Неправителствени и международни организации 1 - 10

Български НПО 7 2 -

Международни организации 35 5 -

Медии 7 21 1

Общо 221 604 102

Източник: Медиен мониторинг на Коалиция 2000.



ции, така и на ориентацията на медиите да търсят не само проявите 
на корупция, но и да се взират по-внимателно в действията и 
мерките за противодействието срещу нея.

В последните години политическата корупция се превърна във 
важен акцент на медийните публикации. Журналистическият интерес 
бе подхранван не само от разкрития за корупционна злоупотреба 
с власт, но и от цялостния процес на въвеждането на съвременни 
стандарти на прозрачност и публичност в процеса на европейската 
интеграция на страната.

Безспорен е фактът, че медиите разчитат на граждански организации 
и инициативи за оценка равнищата на разпространеност на корупцията 
в страната, както и за корупционните представи и нагласи на българите. 
Постигнатото равнище на доверие между медии и неправителствени 
организации в контекста на антикорупционната критика на властта е 
важна стъпка към утвърждаването на гражданското общество.

Журналистическото раз-
следване е най-рисковият 
професионален ангажимент, 
както и най-скъпоструващата 
инвестиция от гледна точка 
на издателите и собственици-
те на медии. Сериозните ме-
дии не могат да си позволят 
да игнорират този жанр, но 
неговото развитие все още е 
ограничено. Недостатъчните 
собствени финансови ресур-
си и обвързаността с рекла-
модатели и бизнесмени на 
редица български медии ги 
карат да се ориентират към 
по-конвенционални журналис-
тически жанрове и по-общи 
информационни функции.

Разследващата журналистика все още се разглежда като не винаги 
оправдан лукс, който в случай на колизии между различни интереси 
може да рефлектира върху оцеляването на съответната медия.

Запазва се и високата „смъртност” на журналистическите 
разкрития. Вината за това трябва да бъде поделена между съответните 
журналисти/медии и публичните власти, които все още до голяма 
степен игнорират и дори се противопоставят на журналистическите 
разследвания. Съществуват и друг вид злоупотреби при онези 
публикации/предавания, които целят дискредитирането на отделни 
политици, общественици или организации. Компроматните войни са 
част от медийния пейзаж и зачестяват в периодите на мащабни 
политически събития, особен в предизборни ситуации. Тревожна е 
тенденцията обаче да се налага негласно табу сред гилдията върху 
публикации относно корупцията в самите медии.
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ГРАФИКА 33. ЖАНРОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ И ПРЕДАВАНИЯТА 
НА ТЕМА КОРУПЦИЯ

Източник: Медиен мониторинг на Коалиция 2000.



Има всички основания да се твърди, че медиите успяха да 
покажат корупционната природа на широк кръг съществуващи 
неправомерни практики. Медиите развиха социалната чувствителност 
и обществената нетърпимост към цялото многообразие от форми и 
нюанси на корупционно поведение. Те до голяма степен създадоха 
и адекватен публичен език на дебата за корупцията.

Все по-чести са случаите, когато медиите не просто отразяват 
регистрирани от правоохранителните органи корупционни действия, но 
активно поставят на вниманието на обществото факти за допълнително 
разследване. При това медиите използват не само собствените си 
журналистически инструменти, но и граждански сигнали, партньорство 
с неправителствени организации. Така се формират добри примери 
за ефективни коалиции между медии, граждански организации, 
правоохранителни органи, публична администрация. За съжаление 
тези коалиции не винаги са устойчиви и често имат краткотрайно 
съществуване.

Специално трябва да се подчертае, че през последните две години 
някои аналитични издания и предавания в електронните медии бяха 
инициатори на значими дебати около закони в сферата на правната и 
икономическата реформа, които привлякоха общественото внимание 
върху детайли, които носят корупционен риск. С това водещите 
български медии внесоха своя принос в превенцията на корупцията. 
Те все по-успешно успяват да накарат българските политици да 
поемат конкретни публични ангажименти по корупционни случаи, 
а с това и да създадат предпоставки за граждански контрол върху 
политическата класа.

Утвърждаването на журналистически професионални кодекси 
и морално-етични правила е важна стъпка към усвояването на 
вътрешните норми и антикорупционни критерии за успех в тази 
сфера. Обнадеждава приетият в края на 2004 г. етичен кодекс 
на журналистите, подписан от ръководителите на всички по-големи 
медии. Приетият кодекс задължава подписалите го да проверяват 
източниците си на информация и да не цитират неназован информатор, 
освен ако подадените сведения не са от обществено значение; да 
разграничават информация от коментар; да обозначават по специален 
начин информация, която е заплатена реклама и т.н.

Образованието е ключов фактор както за ускореното икономическо 
развитие на българското общество, така и за подобряване на 
благосъстоянието и качеството на живот на българските граждани. 
Разходите за образование се превръщат в дългосрочна инвестиция, 
която стои в основата на изграждането на модерна икономика 
на знанието. В този контекст образованието се определя като 
един от най-важните обществени приоритети. Същевременно 
реформите в сферата на образованието изостават, а състоянието 
му се оценява като незадоволително. Като съществен проблем се 
идентифицира и разпространението на корупцията. Не случайно един 
от акцентите в програмата за изпълнение на Националната стратегия 

5.3. Антикорупционно 
образование

120 AНТИКОРУПЦИОННИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ



за противодействие на корупцията за периода 2004 – 2005 г. е борбата 
с корупцията в сферата на образованието. В програмата се посочва 
нуждата от усъвършенстване на стандартите за качество на средното 
и висшето образование; провеждане на политика за възстановяване 
и укрепване на авторитета на българския учител; изграждане и 
провеждане на национална политика за контрол и въздействие върху 
качеството на образованието чрез системата за подбор и назначаване 
на кадрите в съответните сфери и увеличаване на приноса на 
националната образователна система за антикорупционното обучение 
и възпитание на нацията.

Данните от Системата за мониторинг на корупцията на Коалиция 
2000 и други проучвания в областта на висшето образование 
сериозно разклатиха съществуващата представа, че тази сфера 
от обществения живот е засегната в по-малка степен от прояви 
на корупция. Преподавателите и административният персонал в 
университетите бяха поставени на едно от челните места по оказван 
корупционен натиск. Делът на засегнатите от корупционен натиск от 
преподаватели в университетите се движи между 12 и 21%, а при 
служителите – между 3 и 12% от всички, контактували със съответната 
група. Освен редовния мониторинг на корупцията, осъществяван от 
Коалиция 2000, който дава представа за състоянието на проблема 
в сферата на висшето и средното образование, бяха разкрити и 
редица конкретни случаи на опити за осъществяване на корупционни 
сделки в университетите. Идентифицират се и редица механизми за 
упражняване на неявни корупционни практики – принуждаване на 
студентите да закупуват учебни помагала, разработени от определени 
преподаватели, неправомерно заплащане при получаването на 
административни услуги и такси за изпити, които не се полагат, 
издаване на фалшиви дипломи и др.

Образователната система съдържа и голям неизползван 
потенциал за създаване на трайни негативни нагласи към 
корупцията във всички сфери на обществения живот. Все повече 
са налага виждането, че общият и недиференциран подход към 
многообразните прояви на корупцията вече започва да изчерпва 
своя потенциал. Ако доскоро антикорупционните усилия на повечето 
държавни институции бяха насочени преди всичко към признаване 
на проблема и предлагането на принципни мерки за решаването 
му, вече се налага решаването на конкретни задачи, свързани с 
различните форми и начини на разпространение на корупцията.

Антикорупционните инициативи на Коалиция 2000 в сферата 
на образованието са насочени в няколко основни направления: 
мониторинг на корупцията във висшето и средното образование; 
разработване на програми и учебни помагала за антикорупционно 
образование; пилотно въвеждане на академичен омбудсман; 
разработване на антикорупционни сайтове и организиране на форуми 
за публично дискутиране и търсене на ефективни антикорупционни 
решения в образованието.
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Резултати от дейността по антикорупционно образование на 
Коалиция 2000 

• Създаване на възможности и механизми за ефективно взаи-
модействие между държавните институции, университетите, 
средните училища и организациите на гражданското общес-
тво за противодействие на корупцията в образованието.

• Укрепване на обществения консенсус относно необходи-
мостта от антикорупционно образование и признаване на 
необходимостта от нормативни и регулативни промени в 
тази насока.

• Насърчаване на активното участие на всички заинтересовани 
страни в ограничаването на корупцията в образованието 
и формиране на гражданска култура и нагласи за активно 
противодействие на корупцията във всички обществени 
сфери.

• Публикуване и разпространяване на учебни помагала 
по антикорупционно обучение – лекционни курсове на 
университетско ниво и в средното училище.

• Пилотно въвеждане на антикорупционно обучение в рамките 
на висшето образование.

• Осъществяване на проучвания и анализи на антикорупционните 
нагласи сред преподаватели, студенти, ученици, учители и 
родители.

Със засилването на интереса към антикорупционното образование 
във висшите и средни училища се породи и потребност от съвременни 
учебни помагала и методически разработки. Тяхното разработване, 
публикуване и разпространение се очерта като важна задача, която 
може да бъде решена само чрез сътрудничество и диалог между 
представителите на публичните институции, академичните среди, 
учителската общност и неправителствените организации. Създадените 
от Коалиция 2000 работни групи по антикорупционно обучение във 
висшето и средното образование, разработиха и направиха възможно 
публикуването на учебни помагала по антикорупция, които имат важно 
практическо-приложно значение за въвеждането на антикорупционно 
обучение на различните нива.
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Антикорупционни публикации на Коалиция 2000

Христоматии:
• Международни актове за противодействие на корупцията C, 

1999, 174 стр. ; 
• Измерване и наблюдение на корупцията: Световната 

практика и българския опит C, 1999, 154 стр.; 
• Корупцията в парламентарната практика и законодателния 

процес С, 1999, 388 стр.; 
• Икономическата цена на корупцията С, 1999, 122 стр.; 
• Съдебна власт и корупция С, 2000, 120 стр.; 
• Борба с корупцията и злоупотребите в публичната 

администрация С, 2000, 92 стр.;
• Противодействие на корупцията в местната власт С,2000, 

128 стр.;
• Информационните технологии срещу корупцията С,2001, 

134 стр.; 
• В търсене на механизми за по-добър корпоративен контрол 

С,2002, 264 стр. ; 
• Корупция и антикорупция С, 2003,534 стр.

Учебни помагала:
• Антикорупция. Първо издание С, 2000 г., 174 стр. 
• Антикорупция. Второ издание С, 2003 г., 344 стр.
• Корупцията в сто отговора. Първо издание С, 2000 г., 74 стр.
• Корупцията в сто отговора. Второ издание С, 2003 г.,  

112 стр.

Изключително значение в началната фаза на обществените 
усилия за утвърждаване на антикорупционното образование има 
разпространението на добрите практики в тази област. Работна група 
от експерти по антикорупционно образование в средното училище 
подготви концептуален документ, съдържащ добри практики и 
препоръки за основните направления на работата по въвеждане 
на антикорупционно обучение за младежите и учениците от 1 до 
12 клас. Предложенията и препоръките отговарят на заявената 
обществена потребност от обновяване на образователната система в 
правно, социално, икономическо и институционално отношение и са 
в съответствие с програмата на Съвета на Европа „Образование за 
демократично гражданство”.

Позитивна тенденция е все по-активното ангажиране на 
гражданските структури с проблемите на антикорупционното 
образование. Бяха осъществени поредица от пилотни проекти 
за антикорупционно образование, с които се ангажираха 
неправителствени организации в страната по ежегодната конкурсна 
програма на Коалиция 2000 „Гражданското общество срещу 
корупцията”. В редица университети в страната бяха реализирани 
проекти, насочени към изясняване корените на различните типове 
и форми на корупционни практики във висшите училища и към 
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проучване на нормативната база, регулираща сферата на висшето 
образование. В резултат бяха изготвени предложения за промени 
с антикорупционна насоченост на националното законодателство и 
вътрешните университетски правилници и нормативи, принципите на 
финансиране, връзката между образованието и бизнеса, както и по 
отношение на различните страни и етапи на академичния живот – от 
приема на студенти, до произвеждането на академици, на учебния 
процес и поддържащите го административни и стопански дейности.

За първи път през академичната 2003-2004 година в няколко 
университета в страната бяха проведени лекционни курсове по 
антикорупция, в които бяха апробирани съответните модели и методики 
на преподаване. Положителен резултат от този опит представлява 
решението на Департамента за информация и усъвършенстване на 
учители при СУ „Св.Климент Охридски” да включи нова програма 
за продължаващо образование на педагогическите кадри през 2004-
2005 академична година.

Като част от гражданското образование в средното училище бяха 
реализирани и различни пилотни форми на антикорупционно обучение – 
беседи по антикорупция, модулно обучение на връстници, „дни на 
отворените врати” в държавни институции на централната и местната 
власт и др.

За първи път в страната бяха апробирани нови подходи за 
увеличаване на прозрачността в българското висше образование и за 
по-ефективна защита правата на академичната общност, включително 
и срещу прояви на корупция. В края на 2004 година в Софийския 
университет беше избран академичен обществен посредник със 
специално изготвени статут и правилник за работа, който може да 
бъде модел за висшите училища в страната като инструмент за по-
голяма прозрачност и защита правата на студенти и преподаватели и 
борба срещу корупцията.

Успешното въвеждане на антикорупционното образование 
в страната изисква по-нататъшни усилия в рамките на публично-
частното партньорство в следните направления:

• Установяване на трайно партньорство на образователните 
институции, централните и местните органи на властта с гражданските 
инициативи в сферата на антикорупционното образование, с 
представителите на всички участници в образователния процес и 
местните общности.

• По-активното използване на аналитичния и експертен потенциал 
както на академичната, така и на училищната общност за целите 
на антикорупционното образование.

• Подобряване на нормативната база и стимулиране от страна на 
образователните институции на преподаването на антикорупция и 
интегрирането на антикорупционната тематика в учебния процес 
и в съществуващите учебни програми.
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Антикорупционните реформи в България се намират в решителна 
фаза, което се обуславя от няколко ключови фактора. Първо, позитивната 
тенденция на намаление на дребната и административната 
корупция, регистрирана от Системата за мониторинг на корупцията 
(СМК) на Коалиция 2000 и международните сравнителни изследвания 
след 1997 г., трябва да бъде съхранена и задълбочена. Получените 
предупредителни сигнали в края на 2004 г. за увеличение на 
корупционните сделки и техните мащаби в сравнение с достигнатото в 
началото на годината равнище, е индикатор за изчерпване потенциала 
и за необходимостта от укрепване и надстройване на осъществяваните 
досега антикорупционни политики, програми и инициативи. Второ, 
политическата и свързаната с нея голяма административна 
корупция, които останаха слабо засегнати от досегашните реформи, 
намаляват конкурентоспособността и растежа на икономиката. По 
този начин страната рискува да попадне в порочен кръг, при който 
ефектите от ниската икономическа ефективност и корупцията взаимно 
се подсилват. Трето, корупцията все още е един от основните 
дългосрочни рискове за успешната интеграция на България в 
Европейския съюз и оказва негативно влияние в няколко направления – 
създава институционална неустойчивост и трудности за прилагането 
на общите правила и политики на ЕС в страната; увеличава риска от 
злоупотреби и неефективно управление на предприсъединителните и 
структурните фондове на Европейския съюз; благоприятства „износа 
на престъпност” към останалите страни-членки.

Новите предизвикателства и възможности, свързани с 
присъединяването на България към Европейския съюз, изискват 
антикорупционните реформи да бъдат неразделна част от цялостната 
стратегия за обществена модернизация. Противодействието на 
корупцията следва да бъде насочено както към реализацията на 
специфични антикорупционни мерки, така и към цялостни реформи, 
ограничаващи същностните причини за появата и разпространението 
на корупцията:

• Доизграждане на ефективно функциониращи демократични 
публични институции. Наложителни са конституционни и 
законодателни промени, които да доведат до по-добър баланс 
и взаимодействие на властите и до по-голяма отговорност и 
ангажиране на всяка една от тях с противодействието на корупцията 
в обществото. Необходимо е укрепване на съществуващите 
и утвърждаване на нови механизми за независим контрол 
с цел посрещане на „двойното предизвикателство” на 



административната и на голямата корупция, както се отбелязва 
в антикорупционната стратегия на Американската агенция за 
международно развитие10. Все повече ще нараства ролята на 
специализираните звена за предотвратяване и разкриване на 
конфликтите на интереси и вътрешната корупция в държавните 
институции. Специално внимание е необходимо да се отдели на 
законодателната регламентация на механизмите за финансиране на 
политическите партии, на политическия лобизъм, на воденето на 
предизборната борба, на ограничаване на политическата намеса 
в останалите обществени сфери.

• Ефикасната, стабилна и некорумпирана съдебна власт е най-мощното 
средство за утвърждаване на правовата държава и ограничаване 
на корупцията в обществото. Антикорупционните реформи в 
съдебната власт и органите за ред и сигурност ще продължат 
да бъдат приоритет за България в процеса на присъединяване 
на страната към Европейския съюз като е необходимо те да 
отговорят на няколко ключови предизвикателства. Основно място 
сред тях заемат продължаването на реформата на досъдебната фаза 
на наказателния процес; радикални организационни и структурни 
промени в системата на съдебната власт, отнасящи се преди 
всичко до ролята и мястото на следствието и прокуратурата11; 
създаването на работещи механизми за взаимодействие и обмен 
на информация между отделните звена на съдебната власт и 
между тях и другите органи, ангажирани в противодействието на 
престъпността и корупцията.

• Укрепване на институциите на пазарната икономика, стимули-
ращи рационалното и легитимно икономическо поведение на 
стопанските субекти. Този процес е свързан с разширяване 
на икономическата свобода и конкуренцията, ограничаване на 
административната зависимост на бизнеса от бюрократична наме-
са, утвърждаване на модерна бизнес култура и етика. Изкус-
твеното създаване на монополни структури в икономиката чрез 
политическа корупция и намеса, както и липсата на адекватна 
и силна политика за насърчаване на конкурентоспособността 
намалява съществено потенциала на страната за икономически 
растеж. Начинът на прилагане и администриране на регулативните 
режими продължава да създава бюрократични пречки на българския 
бизнес, увеличава разходите на фирмите при извършване на 
тяхната стопанска дейност и генерира корупция. Обществените 
поръчки и концесиите все още са свързани с корупционни схеми 
за облагодетелстване на определени участници в провежданите 
търгове и конкурси. Особено значение придобива създаването на 
ясна нормативна уредба и прозрачен механизъм за използване 
на предприсъединителните фондове на Европейския съюз и 
надеждна система за вътрешен и граждански контрол при тяхното 
управление.

10 USAID Anticorruption Strategy, January 2005, p.2.
11 Тези идеи са подробно развити и обосновани от Коалиция 2000 и Центъра за 

изследване на демокрацията в периода 2002-2004 г., вж Програма за противодействие 
на корупцията в съдебната власт, С., 2003 и Доклад за оценка на корупцията 2003.

126 AНТИКОРУПЦИОННИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ



• Ограничаване на престъпността и проникването на 
криминални групировки в структурите на държавната власт 
и на икономическия живот. Стесняването на мащабите на 
„икономиката на престъпността” е важна предпоставка и за 
редуциране на корупционните практики, чрез които тя съществува 
и се възпроизвежда. Митническата администрация все още е 
свързана със значителни корупционни транзакции и митнически 
измами при експортно-импортни операции и контрабандни 
дейности. Създаването на стопанска среда с ниско равнище на 
корупция и скрита икономика може да бъде постигнато само с 
активното сътрудничество на бизнеса и неговите асоциации, които 
следва да играят водеща роля в антикорупционната политика. 
Амбициозна, но реалистична цел до присъединяването на страната 
към Европейския съюз е свеждането под 20% дела на скритата 
икономика в БВП на страната.

• Активизиране и разширяване обхвата на гражданското 
противодействие на корупцията. Гражданските инициативи трябва 
да бъдат насочени и към сфери, в които антикорупционните 
реформи са в своето начало или тепърва предстоят. Сред тях ключова 
роля имат основни обществени услуги като здравеопазването, 
образованието, социалното осигуряване. Ограничаването на 
корупцията в тези области би било ясен сигнал за провеждането 
на успешни и устойчиви реформи в страната.

Цялостната обществена модернизация трябва да се основава 
на практически ориентирани и ефикасни стратегии и политики за 
противодействие на корупцията. Дори добре обоснованите и успешно 
осъществени антикорупционни програми и инициативи, които 
обаче са изолирани и несъгласувани с общата стратегия и логика 
на правно-институционалните и социално-икономическите реформи, 
трудно могат да доведат до трайно ограничаване на корупцията. 
Комплексните и съгласувани антикорупционни реформи трябва да 
създадат условия за увеличаване на риска, разходите и несигурността 
за двете страни на корупционните взаимодействия. Корупцията не 
може да бъде съществено ограничена, докато се възприема като 
ниско рискова, високо ефективна и печеливша практика. 

От особена важност е координацията на усилията за противодействие 
на корупцията между всички институции на законодателната, 
изпълнителната и съдебната власт, органите на държавно управление на 
централно и местно равнище, гражданските организации и медиите. 
Гражданското общество инициира антикорупционните реформи в 
българското общество и е призвано да съхрани своята активна роля 
в този процес в условията на новите рискове и предизвикателства. 
Публично-частното партньорство и гражданският мониторинг остават 
най-важните условия за ограничаването на корупцията и гаранция за 
успеха на антикорупционните реформи в страната.
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