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ситуация и на антикорупционната политика в България. Той разглежда 
основните възможности и предизвикателства в тази сфера във връзка 
с предстоящото членство на страната в Европейския съюз. 

Докладът е резултат на системния корупционен мониторинг и 
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Корупцията, особено по високите етажи на властта, е един от 
най-сериозните проблеми пред България на прага на членството є 
в Европейския съюз. Със стабилизирането на политическата система 
и утвърждаването на пазарната икономика в България в процеса на 
европейска интеграция се наблюдават ясно изразени нарастваща 
публична чувствителност и нетърпимост по темата „корупция”. Важна 
роля в тази насока има инициативата Коалиция 2000, която с подкрепата 
на американски и западноевропейски партньори до голяма степен 
предизвести ключовото значение на антикорупционните реформи 
и политики за европейското бъдеще на България и популяризира 
възприетите от международната общност стандарти за прозрачност, 
добро управление и почтеност.

Елемент от тази нова обществена чувствителност по отношение 
на корупционните практики е въвеждането на обективни критерии 
и инструменти за оценка на разпространението на корупцията в 
страната (сред тях се открояват Системата за мониторинг на корупцията 
на Коалиция 2000 и редовно публикуваните корупционни индекси). Те 
позволяват на обществеността да се ориентира за формите, мащабите 
и тенденциите в развитието на корупцията и антикорупционните 
политики и по такъв начин ограничават възможностите за политически 
спекулации на тази тема. Настоящият доклад е седмият годишен 
обзор на корупционната ситуация и на антикорупционната политика в 
България. Той разглежда основните възможности и предизвикателства 
в тази сфера във връзка с предстоящото членство на страната в 
Европейския съюз. Докладът е резултат на системния корупционен 
мониторинг и обобщава получените данни за разпространението 
на корупцията в страната, изводите за наблюдаваните тенденции, 
оценките за действията и инициативите на държавата и гражданското 
общество за противодействие на корупцията, както и редица 
антикорупционни идеи и препоръки. 

Основната тенденция за периода 1998 – 2004 г.  е постепенното 
намаляване както на реалната, така и на потенциалната корупция 
в страната. През последната година и половина обаче се регистрират 
тревожни признаци за увеличаване броя на корупционните сделки. 
През периода април 2004 г.  – ноември 2005 г.  равнището на 
малката (административната) корупция в страната се увеличава. 
Нараства и броят на случаите, в които служители в обществения 
сектор са оказвали натиск върху граждани с цел подтикване към 
корупционна сделка. През 2005 г.  случаите на оказан натиск от 
страна на служители и реално осъществените корупционни сделки 

ВЪВЕДЕНИЕ
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се връщат към по-високите средни стойности, характерни за 
периода 1999 – 2001 г.  Освен обективни фактори това обръщане 
на тенденцията отразява и нарастващата обществена нетърпимост 
към корупцията, както и доминиращите обществени представи, че 
корупцията е широко разпространена във всички сфери на живота, 
на всички равнища на държавното управление и сред различните 
професионални групи. То се подсилва и от слабото доверие на 
гражданите в държавните органи и ниските оценки за тяхната 
ефективност.

Анализът на антикорупционните усилия в България през 2005 и 
началото на 2006 г.  налага няколко важни за успешното интегриране 
на страната към ЕС извода за обществената антикорупционна 
политика:

• Изчерпва се потенциалът на меките мерки срещу корупцията 
(антикорупционни кампании, повишаване на обществената 
информираност, обучение на служителите в обществения сектор, 
разработване на етични кодекси и др.), които са подходящи и 
необходими предпоставки за успех в началния стадий на политиката 
на прозрачност, добро управление и почтеност. Необходими са по-
ефективни механизми и последователни усилия на политическо 
и институционално равнище за ограничаване на корупцията. Те 
трябва да бъдат придружени от национална система за мониторинг 
и оценка, която да обхваща не само предприетите законови и 
институционални мерки, но и постигнатите резултати.

• Антикорупционните реформи в България до момента засегнаха 
предимно административната, но не и политическата корупция. 
Особено предизвикателство пред антикорупционната политика в 
страната е институционализирането на политическата коруп-
ция в политико-икономически мрежи (добили популярност като 
„приятелски кръгове” и/или „обръчи” от фирми). Тяхното безна-
казано съществуване и дори публичното парадиране с техните 
възможности от лидери на управляващи политически сили допъл-
нително подкопават ниското обществено доверие в демократич-
ните институции и създават предпоставки за нелегитимен контрол 
върху важни сектори на българската икономика, включително и 
за злоупотреби с предимствата, създавани от присъединяването 
на страната към ЕС. С напредването на процеса на присъеди-
няване каналите за осъществяване на политическа корупция 
постепенно се изместват от приватизационните сделки и кон-
трабандата към сферата на концесиите, обществените поръч-
ки и използването на предприсъединителните и структурните 
фондове на ЕС. Икономическата цена на политическата корупция, 
т.е. финансовият ресурс, с който се злоупотребява, е далеч по-
голяма, отколкото в началото на прехода, макар да намалява като 
относителен дял от общата стопанска активност. В същото време 
политическите и институционалните спирачки пред този вид ко-
рупция остават непроменени. Допълнително институционализира-
нето на политико-икономическите мрежи позволява проникването 
на криминални интереси и капитали в политиката и в легалната 



икономика на страната и се превръща в удобен канал за запаз-
ване на наказателната неприкосновеност на представители на ор-
ганизираната престъпност и за безопасно прехвърляне на техния 
бизнес в легалната икономика на България и ЕС. 

• През последната година се засилиха тревожните симптоми за 
прикриване на нежеланието и неспособността на институциите 
да предприемат съгласувани и добре обмислени действия 
срещу политическата корупция с преднамерено показни акции. 
Подобен подход обаче може да компрометира доброто име 
и репутацията на невинни хора и организации за сметка на 
продължаващата безнаказаност на корупцията. Той не позволява 
да се използват последователно и по предназначение санкционният 
и превантивният потенциал на наказателната политика. Първите 
стъпки на новоизбрания главен прокурор поставят добро начало 
за провеждане на така необходимата реформа в едно от най-
слабите звена в наказателното преследване на корупцията – 
прокуратурата. Утвърждаването на отчетност, безпристрастност и 
висок професионализъм, както и наличието на необходимата воля 
и кураж на работещите в тази система са безспорно необходими 
за прелом в борбатата с корупцията и престъпността. Те несъмнено 
биха открили пътя и към по-нататъшни реформи в останалите 
звена на съдебната власт и правоохранителните органи, а в 
перспектива – и към по-голяма прозрачност на политическия 
процес изобщо. 

Превенцията и противодействието на административната и 
на политическата корупция изискват по-тясно взаимодействие 
и координация между публичните институции и изграждане на 
ефективни антикорупционни звена. Същевременно антикорупцията 
би трябвало да обединява усилията на трите сектора – държавна 
власт, гражданско общество и бизнес, които могат и следва да си 
взаимодействат в рамките на публично-частното антикорупционно 
партньорство. Отварянето на изпълнителната, законодателната и 
съдебната власт към системно и трайно сътрудничество и координация 
с гражданското общество е основен критерий за прозрачност и 
публичност. Поставяйки акцента върху приемствеността и конкретните 
резултати на това сътрудничество, Коалиция 2000 и Центърът за 
изследване на демокрацията дават своя принос за утвърждаването 
на европейските ценности и за ускореното интегриране на страната 
в Европейския съюз.

ВЪВЕДЕНИЕ  7
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ГРАФИКА 1. СРЕДНОМЕСЕЧЕН БРОЙ И ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА 
ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ КОРУПЦИОННИ СДЕЛКИ

Бележка: Изчисленията за броя на корупционните сделки се базират 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.

Източник: Витоша Рисърч/СМК.
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През периода април 2004 г.  – ноември 2005 г. равнището 
на малката (административната) корупция в страната видимо се 
увеличава. Наред с него пропорционално се е увеличил и броят 
на случаите, в които служители в обществения сектор са оказвали 
натиск върху граждани с цел извършване на корупционна сделка. 

Ако през 1998 – 1999 г. средномесечният брой на признатите от 
пълнолетните български граждани участия в корупционни сделки е в 
интервала 180 – 200 хиляди месечно, през периода юли 2003 – март 
2004 г. той спада до около 80 – 90 хиляди. През март 2004 г. е 
регистрирана една от най-ниските стойности на корупционен натиск, 
който служители от обществения сектор пряко или косвено оказват 
върху гражданите. 

През 2005 г. обаче случаите на оказан натиск от страна на 
служители и реално осъществените корупционни сделки се връ-
щат към по-високите средни стойности, характерни за по-ранния 
период 1999 – 2001 г. Регистрирано е повишаване на участието на 
граждани в корупционни сделки с близо 50 хиляди случая месеч-
но в сравнение с март 2004 г. Средномесечният им брой в края 

на 2005 г. се доближава до 
130 хиляди. Дали това е ус-
тойчива отрицателна тенден-
ция, или е временно явление, 
резултат на конюнктурни фак-
тори (например периодичното 
увеличаване на корупцията в 
края на всеки изборен ци-
къл), трябва да се установи 
чрез редовно провеждане на 
корупционен мониторинг.

Във връзка с наблюдава-
ното увеличаване на коруп-
ционните сделки и корупци-
онния натиск е необходимо 
да се направят няколко уточ-
нения, засягащи методология-
та на измерване и начина на 
интерпретация на данните:

1. РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – 
НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

 9
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а) Изводите за равнището на корупцията се основават на серия 
национални представителни изследвания на населението и 
бизнес сектора в страната1. През периода 1998 – 2005 г. са 
проведени общо 19 национални представителни изследвания 
на населението, обхващащи общо около 21 000 респонденти. 
През същия период са направени общо 9 изследвания на 
ръководители на фирми, обхващащи общо 4000 респонденти.

б) Проведените проучвания включват система от показатели, 
измерващи различни аспекти на корупцията, и се основават на 
следните по-важни положения и дефиниции:

1. Изследванията, използвани в настоящия доклад, измерват рав-
нището на малката (административната) корупция, като отчитат 
броя на корупционните сделки, в които гражданите признават, че 
са участвали в рамките на определен период. Прието е броят на 
корупционните сделки, които в повечето случаи са престъпни де-
яния, да се означава чрез термина корупционна виктимизация2. 
Обективно възможността да се използват извадкови методи 
за регистриране на равнището на престъпност (в частност 
регистриране на броя на корупционните сделки) е обусловена 
от това, че подобни явления се срещат достатъчно често. Това 
позволява в една случайна извадка да попаднат достатъчно голям 
брой жертви на престъпления, които могат да бъдат обект на 
статистически анализ. Подобна предпоставка не съществува по 
отношение на голямата (политическата) корупция и поради това 
тя не може да бъде изучавана чрез използваните за изучаване на 
административната корупция методи и инструменти. За наличието 
на политическа корупция се съди преди всичко въз основа на кос-
вени данни: 1) практически е невъзможно да съществуват високи 
нива на административна корупция, без това явление да бъде 
толерирано в една или друга степен от висшестоящи политически 
ръководители; 2) състоянието на редица социалнополитически и 
икономически процеси в страната (сива икономика, организира-
на престъпност, митнически нарушения, измами с ДДС, наркот-
рафик, приватизационни сделки, финансиране на политическите 
партии и пр.) е невъзможно без участието на представители от 
високите етажи на властта (законодателна, изпълнителна и съдеб-
на); 3) изказванията на видни представители на политическия елит 
за наличието на големи корупционни сделки.

1 Тази система от изследвания доби популярност под името Система за мониторинг на 
корупцията (СМК) на Коалиция 2000. Първото описание на методологията на СМК и 
първите резултати от нейното използване са публикувани в ЧИСТО БЪДЕЩЕ. План за 
действие срещу корупцията. Мониторинг. Индекси за оценка на корупцията, Коалиция 
2000, С., 1998.

2 В повечето случаи понятието виктимизация предполага наличието на извършител 
и пострадал от престъплението. В случаите на корупция обаче и двете страни 
(даващият и получаващият подкупа или облагата) са извършители на престъпление. 
В настоящия доклад понятието виктимизация се използва за означаване на 
инициирането и осъществяването на корупционна сделка.



ТАБЛИЦА 1. ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДЕКСИ, ИЗМЕРВАЩИ РАВНИЩЕТО НА 
АДМИНИСТРАТИВНА КОРУПЦИЯ

Показатели Индекси

Корупционна 
виктимизация

Потенциална корупция Корупционен натиск

Реална корупция Корупционни сделки

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  11

Голяма и малка корупция 

Под голяма (политическа) корупция се разбират случаите, 
когато висши държавни служители, магистрати и политици 
злоупотребяват със своите правомощия и използват позициите 
си, за да извличат крупни облаги в свой личен, партиен или 
корпоративен интерес. В нея са въвлечени лица, които вземат 
решения за разпореждане със значителни ресурси. Малката 
(административната) корупция обикновено се осъществява от 
служители с по-нисък ранг, които непосредствено контактуват с 
граждани и с представители на малкия и средния бизнес. Тя се 
характеризира преди всичко със злоупотреби с административни 
правомощия и по-малки мащаби на подкупи, услуги и подаръци, 
но има по-масов и ежедневен характер, а „корупционният 
оборот” може да достигне значителни размери. 

2. Реална и потенциална корупция. Всяка корупционна сделка 
преминава най-малко през два етапа. Първо, уговаряне на условията 
(потенциална корупция) и, второ, реализация на сделката (реална 
корупция). Отчитането на честотата на случаите и в двата етапа 
на корупционните сделки е важно, тъй като според действащите 
закони дори наличието на първия етап (предлагане/искане на 
подкуп или друга облага) представлява нарушение на закона.  
Индексите, измерващи динамиката на потенциалната и реалната 
корупционна виктимизация, използвани в настоящия доклад, 
са „корупционни сделки” и „корупционен натиск”. Индексът 
„корупционни сделки” отразява честотата на признатите от 
граждани и бизнес организации случаи на даване на пари, подарък 
или услуга с цел да бъде решен техен проблем. Индексът отразява 
равнището на реалната корупция в страната за определен период. 
Индексът „корупционен натиск” отразява честотата на признатите 
от граждани и стопански субекти случаи, при които от тях са 
поискани пари, подарък или услуга с цел да бъде решен техен 
проблем. Той отразява равнището на потенциалната корупция.



ГРАФИКА 2. ДИНАМИКА НА ИНДЕКСИТЕ „КОРУПЦИОННИ СДЕЛКИ” И 
„КОРУПЦИОНЕН НАТИСК” 

Бележка: Двата индекса отчитат съответно реалната и потенциалната корупция. Минималната им 
стойност е нула, в случай че не са налице никакви корупционни сделки и съответно 10, ако 
всички взаимодействия на гражданите с администрацията включват корупционен елемент.

Източник: Витоша Рисърч/СМК.
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Основната тенденция, характерна за периода 1998 – 2004 г., 
е постепенното намаляване както на реалната, така и на 
потенциалната корупция в страната. През последната година и 
половина обаче се регистрират тревожни признаци за увеличаване 
броя на корупционните сделки. 

Рискови професионални групи в сферата  
на малката корупция

Равнището на корупционна виктимизация и оказваният 
корупционен натиск са неравномерно разпределени сред 
различните професионални групи. В някои от тях се наблюдава 
трайно намаление, в други – нарастване, а при трети – относителна 
устойчивост или периодични флуктуации. 

При някои групи служители (например преподавателите в 
университети, митническите служители, представителите на местното 
самоуправление) в отделни периоди бяха регистрирани чувствителни 
изменения в оказвания корупционен натиск, но впоследствие 
стойностите се връщаха към обичайните за тези групи равнища. 
Положителни промени в различна степен се регистрират в групите 
на политиците, представителите на неправителствени организации и 
учителите.

Като цяло в съдебната система през последната година се 
наблюдава ограничаване на корупционния натиск. Той намалява 
при магистратите (съдии, прокурори, следователи) и служителите в 
съдебната система. До известна степен тази промяна е резултат 

1.1. Равнище и 
динамика на 
реалната и 
потенциалната 
корупция 



ТАБЛИЦА 2. КОРУПЦИОНЕН НАТИСК ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ (%) 

Бележка: Относителен дял на тези от контактувалите през последната година със съответната група, на които са искани пари, подаръци или услуги.

Източник: Витоша Рисърч/СМК.

Октомври 
2002

Октомври 
2003

Ноември 
2004 

Ноември 
2005 

Полицейски служители 22,3 13,9 22,2 27,7

Лекари 20,3 16,6 22,5 26,2

Митнически служители 19,4 15,3 13,8 22,1

Адвокати 26,5 13,8 16,5 22,0

Преподаватели в университети 11,9 16,6 12,6 15,3

Служители в университети 5,6 9,0 9,0 10,1

Общински служители 10,9 6,4 10,3 9,5

Служители в министерство 5,6 8,2 6,3 8,2

Данъчни служители 4,2 5,9 5,1 8,1

Кметове и общински съветници 5,3 3,3 6,6 6,5

Учители 7,4 5,6 6,2 6,0

Съдии 16,6 8,5 5,8 3,4

Политици и лидери на политически партии 7,1 4,1 5,0 2,5

Представители на нестопански организации 5,0 1,4 1,3 1,5

Следователи 8,3 9,6 5,0 1,3

Прокурори 12,3 4,2 5,1 1,2

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  13

на предприетите, макар и частични, съдебни реформи и вътрешни 
антикорупционни мерки. Така и в системата на съдебната власт, макар 
по специфичен начин, се проявява общата тенденция на ограничаване 
на административната корупция. Същевременно за отсъствието на 
подобна тенденция при политическата корупция косвено може да 
се съди по доминиращите представи на българските граждани, че 
корупцията в съдебната система е широко разпространена.

При оценката на корупционния натиск, оказван от магистратите, 
трябва да се взема под внимание и ролята на адвокатите като 
посредници в отношенията между техните клиенти – граждани и 
юридически лица, и органите на съдебната власт и техните админи-
страции. Данните показват, че потенциалната корупция сред адво-
катите намалява с по-бавни темпове и нейното равнище остава 
високо. Това се обяснява с осъществяваното от редица адвокати ко-
рупционно посредничество при оказван натиск от магистрати или по 
инициатива на техни клиенти. Може да се предположи също така, че 
в някои случаи адвокатите се възползват от по-добрата си информи-
раност от своите клиенти, за да извличат пряка изгода за себе си. По 
този начин видимата от гражданите корупция в съдебната система 



ГРАФИКА 3.  РАВНИЩЕ НА КОРУПЦИОННА ВИКТИМИЗАЦИЯ И ОЦЕНКИ ЗА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРУПЦИЯТА

Източник: Витоша Рисърч/СМК.
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се измества в по-голяма степен към адвокатите за сметка на магис-
тратите. Съществува обаче трудност да се отчете реалният размер 
на корупционния натиск, от една страна, оказван от магистратите и 
служителите в съдебната администрация чрез адвокатите, и, от друга, 
от самите адвокати. Друга специфика на съдебната власт е, че върху 
нея често се правят опити да се оказва политически натиск. Незави-
симо дали тези опити са успешни това е процес, който често става 
обект на спекулации, деформира независимостта на съдебната власт 
и се отразява отрицателно на общественото доверие в нея.

През последните две години полицейските служители и 
лекарите се превръщат в лидери по отношение на оказвания 
корупционен натиск в сферата на малката корупция. Тревожно 
е, че потенциалната корупция в тези две професионални групи 
нараства. Увеличаване на корупционния натиск се регистрира и при 
служителите в министерствата, данъчните служители, преподавателите 
и служителите в университетите. Моментните стойности на оказвания 
корупционен натиск от отделни професионални групи не бива 
да се абсолютизират, но трябва да се възприемат като тревожен 
предупредителен сигнал за съществуването на корупционен проблем 
в съответната сфера, чието решаване трябва да бъде обект на 
активни антикорупционни действия.

Независимо от обстоятелството, че общото равнище на 
корупционна виктимизация в страната през 2005 г. е намаляло 
около 2 пъти в сравнение с 1998 г., представите на гражданите 
за степента на корумпираност на обществото практически не са 
се променили.

Натрупаният в периода след 1998 г. опит показва, че представите 
за разпространението на корупцията имат няколко пъти по-неблаго-
приятни стойности от равнището на корупционна виктимизация. Това 
означава, че субективните представи всъщност отразяват моралните

оценки на хората за наблю-
даваното от тях реално рав-
нище на корупция, т.е. дали 
наблюдаваното равнище на 
корупция се възприема като 
прекалено голямо или нормал-
но. Тези субективни предста-
ви са качествена оценка за со-
циалната и моралната прием-
ливост на наблюдаваните ре-
ални равнища на корупция.

Когато гражданите са убе-
дени, че живеят в силно ко-
румпирана среда, в която ко-
рупцията не само остава не-

1.2. Субективни  
оценки на 
гражданите за 
разпространението 
на корупцията



ТАБЛИЦА 3. ОЦЕНКИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРУПЦИЯТА СРЕД 
РАЗЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРУПИ (%)

Източник: Витоша Рисърч/СМК.

Относителен дял на отговорилите „Почти всички или повечето са  
въвлечени в корупция” 

Октомври 
2002

Октомври 
2003

Ноември 
2004 

Ноември 
2005 

Митнически служители 79,2 74,5 70,3 71,8

Съдии 63,0 57,3 56,1 59,3

Прокурори 63,0 55,7 55,3 57,1

Полицейски служители 59,6 59,2 58,8 56,1

Адвокати 62,3 55,8 54,9 54,7

Лекари 54,9 52,9 55,4 54,5

Данъчни служители 58,0 49,3 49,9 53,5

Депутати 56,2 54,5 50,7 53,4

Политици и лидери на политически партии 54,0 47,6 50,5 51,6

Министри 50,8 52,6 45,4 51,1

Следователи 57,5 49,2 51,7 50,5

Кметове и общински съветници 48,3 43,4 47,0 47,5

Служители в министерство 48,3 40,1 42,6 44,4

Общински служители 49,1 36,5 44,3 43,4

Университетски преподаватели 33,4 36,5 33,1 29,9

Представители на нестопанска организация 21,4 22,3 23,7 26,6

Учители 13,9 11,0 14,0 14,4

РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ – НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  15

наказана, но и се възприема като ефективно средство за решаване 
на частни проблеми, тяхната предразположеност към използването 
на корупционни практики силно нараства. В България преобладават 
обществените представи, че корупцията е широко разпространено 
явление във всички сфери на обществения живот, на всички рав-
нища на държавното управление и сред различните професионални 
групи.

Оценките на българското население за разпространението 
на корупцията сред различните професионални групи показват, 
че субективните представи на хората се различават чувствително 
от данните за извършваните корупционни действия и оказвания 
корупционен натиск. Например въпреки отчетеното намаление на 
оказвания корупционен натиск сред магистратите и служителите в 
съдебната система това не намира израз в субективните оценки 
на гражданите за разпространението на корупцията сред тях.  
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Политиците, народните представители, министрите, данъчните 
служители се възприемат като много по-силно въвлечени в корупционни 
практики, отколкото това се регистрира от данните за извършените 
от тях корупционни действия и оказвания пряк корупционен натиск. 
Трайно залегналото убеждение за тяхната корумпираност в някои 
случаи дори се засилва и отрицателните оценки за разпространение на 
корупцията сред тези групи леко се увеличават в края на 2005 г. 

Обяснението на различията между реално извършените 
корупционни действия и доминиращите отрицателни обществени 
представи за разпространението на корупцията могат да се търсят 
в няколко направления:

Първо, както беше посочено, данните за реалната корупция 
и за субективните оценки на гражданите се отнасят до различни 
обществени феномени. Субективните оценки за разпространението 
на корупцията са силно повлияни от морални, идеологически и 
политически фактори. Те отразяват по-скоро отношението и 
доверието на гражданите към дейността на държавните органи и 
оценяват ефективността на управлението. В този смисъл ниската 
степен на доверие в институциите на държавната власт влошава и 
представите на гражданите за корупционната ситуация в страната. 

Второ, публичното огласяване на корупционни скандали без 
постигането на реални резултати в разкриването и санкционирането 
на корумпираните влияе отрицателно върху обществената оценка за 
решимостта на администрацията да се противопоставя на проявите на 
корупция. Липсата на политическа воля не влияе върху показателите, 
измерващи равнището на корупционна виктимизация, но са пряка 
причина за нарастващото недоверие на обществото към висшите 
държавни служители и политиците. Ето защо, макар че корупционните 
практики, регистрирани сред депутати, членове на правителството, 
висши държавни служители и политически лидери, са сравнително 
малко, оценките на населението за проникването на корупцията 
във високите етажи на държавната власт и сред представителите на 
политическата класа са смущаващо неблагоприятни.

Трето, представите на българските граждани за относителната 
важност3 на корупцията като обществен проблем не се влияят от 
броя на публикациите на тема корупция в медиите. По-интензивното 
медийно отразяване на корупцията не „произвежда” нито повече 
корупция в представите на хората, нито води до увеличаване на 
относителната важност на корупцията. Динамиката на този показател 
по-скоро съпътства промените в политическия дневен ред на 
обществото така, както той е зададен от политическата класа. В 
този смисъл относителната важност на корупцията в представите на 
хората е висока не когато равнището на корупционна виктимизация 
е високо, а когато са налице високи обществени очаквания за 
решаването на този проблем.

3 Този показател отразява относителния дял на хората, посочили корупцията като един 
от трите най-важни проблема, стоящи пред българското общество.



ГРАФИКА 4.  ИНТЕНЗИВНОСТ НА МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОЦЕНКИ 
ЗА ОТНОСИТЕЛНАТА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ НА КОРУПЦИЯТА

Източник: Витоша Рисърч/СМК.
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1.3.1. Обществена значимост на корупцията

В периода след 1998 г. корупцията неизменно се възприема 
като един от най-сериозните проблеми на България. Тя винаги 
се нарежда сред петте най-значими обществени проблема, като 
обикновено попада на 4-5-о място. През 2004 – 2005 г. оценката 
за значимостта на корупцията се повишава и я превръща в 
трети по важност проблем. Като по-важни проблеми българското 
население оценява ниските доходи (първо място) и безработицата 
(второ място).

Динамиката на показателя „Обществена значимост на корупцията” 
ясно показва, че българското общество я възприема като един от 
най-важните елементи на политическия дневен ред в страната. 
Очакванията, свързани с противодействието на корупцията, се 
повишават в периодите на преход от едно правителство към 
друго. Това води до повишаване на приоритетността на проблема 
и увеличава изискванията към поведението на политическата 
класа. Като цяло данните за периода 1998 – 2005 г. показват, че 
очакванията на обществото остават неудовлетворени. На фона на 
високите изисквания за добро управление реалните факти са по-
скоро разочароващи за по-голямата част от българското население. 
Разочарованието се предпоставя от общото състояние на проблема 
(равнището на корупционна виктимизация) и от реалните действия 
на политическата класа и администрацията. В този смисъл може да 
се каже, че обществеността оценява:

• тенденцията на намаляване на реалното равнище на корупция 
като недостатъчно радикална;

• действията на политическата класа и администрацията като раз-
минаващи се с обществените очаквания и изисквания. В допъл-

1.3. Обществени 
ценности и  
нагласи към 
корупцията 



ГРАФИКА 5.  ОТНОСИТЕЛНА ВАЖНОСТ НА КОРУПЦИЯТА КАТО ОБЩЕСТВЕН 
ПРОБЛЕМ (%)

Бележка: Графиката изобразява ранжирането (относителни дялове) на трите основни проблема, стоящи 
пред българското общество.

Източник: Витоша Рисърч/СМК.
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нение тези действия се 
оценяват и като недоста-
тъчно ефективни.

Много често смисълът на 
данните за субективните оцен-
ки за корупцията се омалова-
жава чрез аргумента, че те 
не дават точна представа 
за равнището на корупция. 
Анализът на връзките между 
тези оценки и показателите 
за корупционна виктимизация 
обаче показва, че обществе-
ните представи сравнително 
точно следват реалните успе-
хи или неуспехи в различни 
сектори на обществото. Така 
например обективният нап-
редък в противодействието 
на безработицата и бедност-
та води до намаляването на 
оценките за тяхната относи-
телна обществена значимост. 
Динамиката на същия пока-
зател за корупцията обаче е 
различна. Тя следва наличи-
ето или отсъствието на поли-
тическата воля за решаването

на този проблем: относителната важност на корупцията се оценява 
високо в периода преди и след идване на власт на ново правителс-
тво и намалява, когато неговите действия не съответстват на общес-
твените очаквания. В този смисъл краят на 2005 г. за българското 
общество е период на повишени очаквания към противодействието 
на корупцията – както по отношение на наличието на политическа 
воля, така и по отношение на ефективното практическо прилагане 
на тази воля в действията на администрацията.

1.3.2. Обществената нетолерантност към корупцията

Положителната тенденция от последните 3-4 години за все 
по-засилващо се възприемане на корупционните действия като 
неприемливи както от обществото, така и от бизнес средите 
продължава и през 2005 г. Макар и с по-ниски темпове, склонността 
на българските граждани да използват корупционни практики 
също бавно намалява.

Стойностите на индекса „податливост към корупция” достигат 
най-ниско равнище в края на 2005 г. Гражданите започват все по-
често да се чувстват изнудвани и ощетени в случаите на оказван 
корупционен натиск и все повече намалява броят на готовите да



ГРАФИКА 6.  ПРИНЦИПНА ДОПУСТИМОСТ И ПОДАТЛИВОСТ НА КОРУПЦИЯ 

Бележка: Индексите приемат стойности от 0 (минимална) до 10 (максимална). Минимална стойност е 
налице, когато различни корупционни практики (безплатен обяд, приемане на подаръци и пр.) се 
възприемат като недопустими или когато никой не е склонен да прибягва до корупционни 
практики при взаимодействието си с администрацията.

Източник: Витоша Рисърч/СМК.
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плащат исканите от тях суми. 
Преобладаващият вече частен 
характер на българската ико-
номика утвърждава представа-
та за корупцията като кражба. 
Това допринася за постепен-
ното осъзнаване правата на 
гражданите и за все по-го-
лямата им нетърпимост към 
практиката да се плаща до-
пълнително за публични услу-
ги, които се полагат по право.
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ГРАФИКА 7. ПРОЯВЛЕНИЯ НА КОРУПЦИЯТА В СТОПАНСКАТА СФЕРА

Източник: Център за изследване на демокрацията.
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Участието на държавата в икономиката създава множество допирни 
точки и потенциални конфликти на обществени и частни интереси 
в стопанската сфера. Правните и институционалните дефицити в 
началото на прехода в България, съчетани с липсата на традиции 
за отвореност и прозрачност, както и неблагоприятната обстановка 
в Югоизточна Европа, откриха широки възможности за корупция и 
разпространение на организирана престъпност. Напредването на 
процеса на присъединяване на страната към ЕС и съпътстващата го 
правна и административна хармонизация ограничават и стесняват 
каналите за корупция и престъпност. С постепенното подобряване 
на административните услуги и нарастването на доходите на 
населението в България административната корупция в стопанската 
сфера, свързана с регулаторна неефективност, намалява. За да се 
постигне трайно ограничаване на общия корупционен потенциал 
в икономиката обаче, трябва да се обърне особено внимание на 
проявите и оставащите възможности за политическа корупция в 
стопанската сфера. 

2. КОРУПЦИЯ В СТОПАНСКАТА СФЕРА 
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Създадените през годините неформални политико-икономически 
мрежи (добили популярност като приятелски кръгове и/или обръчи 
от фирми) и съществуващите криминални интереси и капитали 
ще търсят своята реализация в новите условия на членство в ЕС, 
за да могат да продължат установения си икономически и/или 
политически монопол. Това с особена сила се отнася за сферата 
на политическата корупция. Ако в началото на прехода политико-
икономическите корупционни мрежи и организираните престъпни 
групировки имаха множество възможности за преразпределяне 
на националното богатство – чрез източването на държавни 
предприятия и банки, приватизация, контрабандни канали и т.н., 
сега техните усилия са съсредоточени върху обществените поръчки, 
концесиите, фондовете на ЕС, източването на ДДС, както и 
съответните назначения в изпълнителната и съдебната власт с цел 
улесняване на корупционните схеми и осигуряване на наказателна 
неприкосновеност.

Обръчите от фирми и организации, които се развиват с 
политическа протекция, най-често се финансират чрез механизмите 
на обществените поръчки и концесиите и от своя страна се отплащат 
на покровителите си чрез пряко или косвено финансиране на 
дейността на партиите, наемане на работа на партийни функционери 
или техни приближени, заплащане на обучението зад граница 
на деца на висши функционери и др. Откритото признание за 
съществуването на подобни практики от страна на лидера на една 
от управляващите политически партии в навечерието на изборите 
през 2005 г. потвърди множеството журналистически разследвания и 
анализи на неправителствени организации за тяхното съществуване 
и затвърди общественото убеждение за широко разпространена 
политическа корупция и безнаказаност. 

Изключително трудно е да се направи точна оценка на корупционната 
дейност на обръчите от фирми, без да има съдебно преследване 
и наказване на техните действия, и поради факта, че в повечето 
случаи прехвърлянето на средства между обществения и частния 
сектор става по напълно легитимни канали. Въпреки това на базата 
на представените данни за разходите на партиите за провеждане 
на техните предизборни кампании, на данните от социологически 
изследвания и официалната статистика, по консервативни оценки 
на Центъра за изследване на демокрацията получената рента, т.е. 
отклонените средства по линия на обществените поръчки от 
всички партийни обръчи за 2005 г., варира между 320 и 370 млн. 
лв. Общата рента, или пряко отклонените средства, е значително 
по-висока, ако се вземат предвид и другите възможни канали за 
разплащане като концесиите например. Много по-големи, по-негативни 
и трудни за изчисление са косвените ефекти от съществуването на 
обръчите от фирми – силна нелоялна конкуренция, обезсърчаване на 
предприемачеството в страната, вкл. повишаване на изтичането на 
най-добре обучените и квалифицирани млади хора, намаляване на 
социалната корпоративна отговорност на бизнеса и др.

2.1. Политическа 
корупция:

 обръчи от фирми 
и завладяване на 
държавата 



ГРАФИКА 8.  РАЗПРОСТРАНЕНОСТ НА КОРУПЦИОННИТЕ ПРАКТИКИ ВЪВ 
ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ

Източник: Витоша Рисърч.

ГРАФИКА 9.  ДИНАМИКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ИЗБОРИТЕ (I)

Източник: Агенция за обществени поръчки.

������

������

������

������

������

������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� �����

����

����

����

�������������������� �������������������� ���������������������� ���������������������

�

���

���

���

���

����

����

��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
�

��
��
��
��
�

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
��
��
��

��
��
��
��
��
��

КОРУПЦИЯ В СТОПАНСКАТА СФЕРА 23

Политическият цикъл в Бъл-
гария и характерът на управ-
ляващото мнозинство опре-
делят времето и размера на 
получаваната рента, както и 
броя на действащите обръчи 
от фирми. Въпреки че налич-
ните данни не позволяват да 
се направи категоричен из-
вод, обикновено рентата се 
получава в края на полити-
ческия цикъл и е толкова по-
голяма, колкото по-сигурна е 
изборната загуба на управля-

ващото мнозинство. При силно правителство с един или два центъ-
ра на политическа власт има ограничен брой „приятелски мегакръ-
га”, докато при коалиционни правителства от типа на сегашното с 
множество центрове на политическа власт има множество обръчи. 
Например местните избори през 2003 г. бяха съпроводени от чувст-
вително увеличаване на броя на компаниите, които считат, че коруп-
цията във финансирането на предизборните кампании е широко раз-
пространена. Част от това нарастване вероятно се дължи на реален 
натиск от страна на нововъзникнали местни политически интереси. 

Потвърждение на значимо-
стта на политическия цикъл 
в разпределението на рен-
ти сред обръчите от фирми 
е и силната и значима ко-
релация на пиковете с об-
ществени поръчки около 
изборите през 2001, 2003 и 
2005 г. Той е особено силно 
изразен през 2005 г., кога-
то има диспропорционално 
голямо увеличение на броя 
сключени договори за об-
ществени поръчки спрямо 
предходната година без на-
личие на основания за него. 
Демонстративната дискреция 
при разпределението на голе-
мия бюджетен излишък, нат-
рупан през 2004 и 2005 г. без 
санкция на парламента и в 

нарушение на установената фискална политика и споразумения с 
Международния валутен фонд, обективно създава благоприятна сре-
да за подхранване на партийни обръчи от фирми. Примери в това 
отношение са създаването на държавната компания „Публични инве-
стиционни проекти”, изборната лотария, непрозрачното функциони-
ране на фонд „Земеделие”, фонд „Тютюн”, националния зърнен ре-
зерв и др.



ГРАФИКА 10. ДИНАМИКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ИЗБОРИТЕ (II)

Източник: Агенция за обществени поръчки.
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Докато създаването на обръчи от фирми се проявява най-вече 
като стратегия на политиците, второто проявление на политическата 
корупция – завладяването на държавата, е стратегия на бизнеса. 
Най-общо тя има три форми: 

първо, лобиране за приемане на закони и налагане на специфични 
регулации в интерес на определени участници на пазара, при 
което нито лобистите, нито депутатите разкриват публично своите 
интереси; 

второ, съзнателно оставяне на „вратички” в законите, които дават 
предимство на определен кръг стопански субекти, чиито лобисти са 
участвали в подготовката на съответните нормативни актове, и 

трето, „купуване” на селективно прилагане на определени закони във 
вреда на конкуренти. Третият вид (макар и почти винаги в комбинация 
с първите два) често е характерен за стратегиите на организираната 
престъпност и е особено труден за противодействие.

 
Примери за подобни практики могат да се намерят в редица 

„сенчести” сектори на българската икономика като внос и търговия 
с акцизни стоки (петролни продукти, цигари и др.), търговия с ан-
тични ценности, хазарт и др. Те се използват и от организираната 
престъпност за осигуряване на политически чадър за продължаване 
на нелегалната дейност. В този смисъл обръчите от фирми създават 
възможност за легализиране на бизнес дейности на престъпни групи 
и за „изчистване” на публичния образ на лица, свързани с корупци-
онни схеми и бизнес. Това са част от услугите, които представите-
ли на политическата класа извършват, за да могат да разчитат на 
необходимото им финансиране. Всъщност сенчестият бизнес в Бъл-
гария не може да се упражнява без солидна политическа протекция 
и организационно-техническа помощ от легални бизнес структури 
и държавни служители, което доведе до постепенно поглъщане или 
трансформиране на спонтанно възникналите силови групировки от 
началото на прехода в политико-икономически мрежи. 
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Безмитните магазини – пример за завладяване на 
държавата

Въпреки че и на експертно, и на политическо равнище мно-
гократно е било заявявано, че безмитните магазини са ефек-
тивен инструмент за избягване на данъци и са ключова част 
от контрабандните канали на петролни продукти, цигари и 
алкохол за стотици милиони левове годишно, практическите 
мерки за закриването им винаги са блокирани от висши поли-
тици, депутати и администратори.

Като част от пакета мерки на правителството за борба 
със сивата икономика и корупцията, широко обществено 
обсъждане и на практика – консенсус около необходимостта 
за закриването на безмитните магазини, Министерският съвет 
одобрява проект за изменение на Закона за акцизите през 
юли 2003 г., с което 44 от магазините по сухопътната граница 
се закриват, но след политическо блокиране в парламента 
от страна на ДПС министърът на финансите е принуден да 
издаде заповед за удължаване на разрешенията на общо 
14 дружества. 

Източник: Транспорт, контрабанда и организирана престъпност, Център за изследване на 
демокрацията, 2004.

Друга разпространена практика в страната, тясно свързана с по-
литическа корупция и превземане на държавата, са назначенията на 
висши административни и политически лица (министри, зам.-мини-
стри, председатели на независими комисии и др.) в предприятия в 
частния сектор, директно или непосредствено след като са взели 
важни решения в обществената си роля, засягащи развитието на тези 
дружества. Особено потърпевши в това отношение са комуникаци-
ите, енергетиката и отбраната. В развитите демокрации подобни 
практики неминуемо привличат вниманието на прокуратурата, а 
конфликтите на интереси са строго уредени в законодателството. 

Широкото разпространение и дори публичното парадиране 
с възможностите на политическата корупция в България имат 
дългосрочни отрицателни ефекти върху развитието на демократичните 
институции в страната, като подкопават доверието на гражданите и 
предприемачите в тях и създават благоприятна среда за развитие 
на административна корупция и организирана престъпност. 
Ограничаването на това отрицателно влияние изисква незабавното 
предприемане на адекватни мерки от всички институции на 
държавната власт и гражданското общество в страната и търсенето 
на активна подкрепа от международни партньори.

Противодействието на политическата корупция е изключително 
трудно, защото предполага активни действия именно от страна на 
представителите на обществените кръгове, свързани с нея. Членството 
на страната в ЕС и свързаният с това натиск за политически и 
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икономически реформи създават възможност за начало на активно 
противодействие на политическата корупция. Несъмнено най-важната 
първа крачка в тази насока е разкриването на поне един обръч от 
фирми и подвеждането под наказателна отговорност на политиците 
и висшите държавни служители, участвали в неговото изграждане 
и функциониране. В момента това е изключително трудно, тъй като 
използваните методи за преразпределение на средства и влияние в 
обръчите са свързани с напълно легални инструменти. Ето защо на 
първо време може и трябва да се предприемат мерки за увеличаване 
на прозрачността и политическата отговорност при изразходването 
на обществени средства чрез:

• ограничаване на порочната практика чрез изкуствено занижаване 
на бюджетните приходи да бъдат реализирани бюджетни излишъци. 
Освен че са признак за неефективно управление на обществените 
финанси, те пораждат и голям риск от засилен политически натиск 
за преразпределяне на натрупаните средства и от съответно 
повишаване на корупционния потенциал в бъдеще. Бюджетните 
излишъци, които не се използват за погасяване на държавния 
външен дълг, е необходимо да бъдат изразходвани единствено след 
изрична публична дискусия и санкция на Народното събрание. 
Разходите трябва да бъдат част от нормалните бюджетни механизми, 
като се избягва създаването на специални фондове, държавни 
компании и др. В това отношение под натиска на Международния 
валутен фонд и местни обществени организации бяха направени 
положителни промени в Закона за устройството на държавния 
бюджет, които въвеждат засилен контрол върху бюджетните разходи 
от страна на Народното събрание. Предвидените мерки обаче са 
частични и не елиминират изцяло проблема. На дискрецията на 
правителството остават разходи, които на база бюджета за 2005 г. 
могат да надвишат 500 млн. лв.4;

• много по-решително въвеждане на децентрализацията в 
обществените финанси чрез подобряване на административния 
капацитет и прозрачността на управление на финансовите 
средства на местно равнище. Съществуващата централизация 
на обществените финанси позволява те да се използват за 
„награждаване” и „наказване” на общините в зависимост от 
политическото поведение на техните жители и управляващи, а 
политическата отговорност за изразходването на обществените 
средства е размита поради отдалечеността на решенията от най-
прякото ниво на представителност;

• създаване на специална система за мониторинг в сферите с най-
голям обем и количество на обществените поръчки и най-малка 
прозрачност като енергетиката (най-вече при производството 
и доставките на енергия и енергоизточници) и отбраната (при 
управлението на средствата за модернизиране на армията). 

4 Подобни са препоръките и на Международния валутен фонд за подобряване на 
фискалната прозрачност. Вж. по-подробно Report on the Observance of Standards and 
Codes (ROSC) — Fiscal Transparency Module, International Monetary Fund, 2005.



ГРАФИКА 11. ДИНАМИКА НА ИНДЕКСИТЕ ЗА РАВНИЩЕТО НА КОРУПЦИЯ ЗА 
БИЗНЕС СЕКТОРА (ОКТОМВРИ 2000 – НОЕМВРИ 2005 Г.)5

Източник: Витоша Рисърч/СМК.
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Корупционният риск в тези сфери е изключително висок, тъй 
като те са обременени от наличието на естествени монополи и 
често използват прикритието на националната сигурност.

Наред с тези мерки съществуват и множество други възможности за 
ограничаване на политическата корупция, свързани с финансирането 
на политическите партии, разкриването на конфликти на интереси и 
др., които са разгледани в следващата част на доклада. 

Голямата корупция създава питателна среда за развитие на 
административната корупция в стопанската сфера особено там, 
където каналите на осъществяване съвпадат, като например при 
обществените поръчки и администрирането на данъчните приходи. 
Разпространяването на корупцията в стопанската сфера остава водещ 
проблем на инвестиционната среда в България. Като цяло равнищата 
на реалната и потенциалната корупция в стопанската сфера са два 
пъти по-високи, отколкото при населението, и остават устойчиво 
високи през последните пет години. Нещо повече, подобно на 
наблюдаваното развитие при населението, корупционният натиск 
върху бизнеса през 2005 г. се повишава.

Все пак в сравнение с 
2004 г. има положителни 
признаци на намаляване на 
дела на фирмите, които да-
ват подкупи, което най-от-
четливо се вижда в областта 
на избягване на митническите 
плащания и в сферата на част-
ния сектор, по-специално при 
достъпа до кредитно финан-
сиране. Тревожен е фактът на 
увеличаване на дела на под-
купите, свързани с издаване 
(съответно продължаване) на 
разрешителни и лицензии. По-
задълбоченият анализ показва, 
че става дума за фирми от 
областта на строителството 
и за цялостния процес по 

получаване (или отказ) на разрешения до приключване на обекти-
те. В областта на обществените поръчки запазването на равнището 
на корупционните практики е съпроводено с отрицателната тенден-
ция в търговете да участват само фирми, които вече са си осигурили 
някаква форма на протекция. 

Това, което обединява тези видове корупция, е, че става въпрос 
за безнаказано нарушаване на установените правила или за префе-
ренциално обслужване, т.е. за получаване на незаконни или непола-
гащи се облаги при административното обслужване и прилагането 

5 Индексът „корупционни сделки” за 2005 г. е съставен чрез запазване на едната от 
входящите данни от изследванията през април 2004 и ноември 2005 г. 

2.2. Административната 
корупция в 
стопанската  
сфера 



ТАБЛИЦА 4. СТЕПЕН НА ИЗМЕНЕНИЕ В ДЕЛА НА ФИРМИТЕ, КОИТО 
СА ПЛАТИЛИ ПОДКУПИ ПО СФЕРИ

Бележка: ▲ – увеличение, ≈ – застой, ▼ – средно намаление, ▼▼ – по-голямо от средното 
намаление.

Източник: Витоша Рисърч.

Сфера
Изменение през 
2005 спрямо 

2004 г. 

За получаване на разрешителни ▲

За избягване на глоба/наказание ▼

За намаляване на данъчни/митнически 
плащания

▼▼

За спечелване на обществени поръчки ≈ 

В частния сектор ▼▼

При взаимоотношения със съдебната 
система

▼

Общо фирми, които са подкупвали ▼
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на законодателството от ад-
министрацията. Целта е пе-
челене на време/пари или 
избягване на загуба, a причи-
ните са в лошите правила и 
свръхрегулациите, в стремежа 
на фирмата към свръхпечалби 
или защото такова е качест-
вото на конкуренцията.

2.2.1. Пазар на обществени поръчки 

С процеса на постепенно хармонизиране на законодателството 
на България със законодателството на ЕС и затварянето на големи 
корупционни канали в миналото като контрабандните например и с 
приключването на основната част от приватизацията обществените 
поръчки и концесиите остават една от областите с най-висок 
корупционен риск. Използването им за политически разплащания при 
голямата корупция ги прави силно уязвима сфера и за административна 
корупция. Това се потвърждава и от последния доклад за икономиките 
в преход на Европейската банка за възстановяване и развитие, в който 
корупционните плащания за получаване на обществени поръчки са 
единственият вид корупция в стопанската сфера в България, която 
бележи влошаване през 2005 г. в сравнение с 2002 г.6 Всъщност 
по този показател България се „изпреварва” само от Албания и е 
единствената страна от Югоизточна Европа, в която е отбелязано 
влошаване спрямо предходното изследване.

Пазарът на обществени поръчки нарасна значително през 
последните пет години – и като брой, и като обща сума на 
поръчките. По експертни оценки за 2003 г. обществените поръчки 
са били на стойност 1.5 млрд. лв. (19.6 % от националния бюджет), 
докато през 2005 г. са се удвоили – както като обем, достигайки до 
3.3 млрд. лв. (31.3 % от националния бюджет), така и като бройка. 

6 Transition report 2005, Business in transition, European Bank for Reconstruction and 
Development. Данните на ЕБВР са базирани на Business Environment and Enterprise 
Performance Survey от 2002 и 2005 г. 



ГРАФИКА 12. ДОГОВОРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНКУРСИ

Източник: Агенция за обществени поръчки и Витоша Рисърч (2000 – 2005).
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ГРАФИКА 13. ДЯЛ ОТ СУМАТА ПО ДОГОВОРА, ПЛАТЕН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (%)

Източник: Витоша Рисърч.
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От 2003 г. се наблюдава процес на концентрация на получателите на 
обществени поръчки, диктуван както от естествената специализация 
и усъвършенстване на определени фирми в работата с държавните и 
местните администрации, така и от отказването на много фирми да 
се конкурират за обществени поръчки поради ясно изразената им 
убеденост, че нямат шансове за успех без политически протекции. 

Делът на фирмите, дали подкуп за спечелване на обществена 
поръчка, намалява от 54 % през 2003 г. на 35 % през 2005 г. 
Това равнище обаче все още е обезпокоително високо и се уве-
личава през последната година. Административната корупция при 

обществените поръчки може 
да се определи като квазипа-
зар, чийто квазиданък (коми-
сиона) отива при „предприе-
мачи” от държавната и мест-
ната администрация. На този 
пазар може да съществува 
реална конкуренция и об-
ществената поръчка да отиде 
при най-ефективната фирма, 
но загубите за бюджета и не-
законното облагодетелстване 
остават. Квазиданъкът при ад-
министративната корупция, 
свързана с обществените по-
ръчки, е средно около 7 % 
от общата сума на сделката, 
което при обема обществени 
поръчки през 2005 г. възлиза 
на около 55 млн. лв. откло-
нени обществени средства за 
частна изгода. Тази сума не 
включва далеч по-високите 
загуби на пазарна ефектив-
ност и потенциалните опас-
ности, свързани с по-лошото 
изпълнение на обектите на 
поръчките (например качест-
вото на построените сгради 
и загубите при евентуално 
земетресение, качеството на 
инфраструктурата и др.). 

Корупционният потенциал 
при отдаването на общест-
вени поръчки в България се 
разкрива в целия им жизнен 
цикъл – от етапа на решени-
ето за обявяване (изкустве-
но раздробяване на дадена 
обществена поръчка с цел 
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използване на по-непрозрачни процедури, позволени от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП)) и подготовка на тръжната докумен-
тация (задание, технически спецификации, изисквани документи и 
т.н.) през функционирането на комисиите по оценяване на оферти 
(назначаване на подбрани оценители, изтичане на информация и 
т.н.) до промяна на договорите по време на изпълнение на поръч-
ката, така че по същество се предоговарят съществени елементи от 
офертата, които са били основни критерии за отдаването є. 

За всеки от посочените етапи могат да се приложат различни мер-
ки за намаляване на корупционния потенциал: 

• Разработеният от Министерството на финансите Електронен пазар 
за малки обществени поръчки7 осигурява по-голяма прозрачност 
за сделките под праговете на ЗОП, увеличава конкуренцията и 
създава условия за по-голяма отговорност у всички участници в 
процеса на възлагане и изпълнение на обществените поръчки. 
Тази добра практика е сравнително лесна за възпроизвеждане и 
в други държавни ведомства, включително в местните власти, за 
намаляване на корупционните възможности. 

• В опит да се справи с корупционните предизвикателства, 
свързани с процеса на подготовка на тръжната документация, 
Агенцията за обществени поръчки прие примерни документи-
образци за възлагане на обществени поръчки и ги препоръча 
за използване от всички възложители. Целта на тези документи 
е да стандартизира наличните процеси по възлагане на 
обществени поръчки и да направи възложителите по-отговорни 
за действията им, както и да намали транзакционните разходи 
на фирмите. Документите и препоръките бяха публикувани в 
Наръчник за обществени поръчки и бяха широко разпространени. 
Степента на доброволно използване на наръчника ще покаже 
реалното желание на отделните ведомства да въведат прозрачност 
в процеса на отдаваните от тях обществени поръчки.

• Публично-частните партньорства между възложители и бран-
шови асоциации във връзка с разработването на техническите 
спецификации по неутрален за потенциалните участници в 
конкурса начин и изборът на оценители, признати от бранша 
за независими професионалисти, са все още недостатъчно 
използван инструмент за намаляване на корупционните възмож-
ности в тази сфера. Въпреки определени положителни резулта-
ти, свързани с подобни опити през последните няколко години, 
все още този механизъм не се използва ефективно. Той трябва 
да се въведе със система от показатели за ефективност, която 
ясно да демонстрира антикорупционни резултати от прилага-
нето му. Например един добър индикатор в тази насока може 
да бъде намаляването на броя на съдебните оспорвания на 
обществени поръчки при използването на подобно партньор-
ство. 

• Създаването на Електронния регистър на обществените по-
ръчки (ЕРОП) беше сериозна крачка напред към подобряване 
на отчетността при обществените поръчки. Неговата антико-
рупционна стойност може да бъде значително подобрена, ако 

7 http://smallsrv.minfin.bg/ 



ГРАФИКА 14. ЗА КАКВО ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ПЛАЩАТ ПОДКУПИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА 
ПО ПРИХОДИТЕ (% ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДАЛИ СЪОТВЕТНИЯ ОТГОВОР) 

Източник: Витоша Рисърч.
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се въведат повече възможности за генериране на статисти-
чески данни за постъпилите поръчки и сключените договори. 
В сегашния си вид ЕРОП не позволява редица анализи на 
риска, свързани не само с броя, но и със сумата и с други 
ключови показатели на обществените поръчки. Въпреки това 
фактът, че регистърът е бил използван от около 5000 участници 
в конкурси за обществени поръчки през 2005 г., е признак на 
повишена прозрачност.

• Въвеждането на специална регламентация за сфери, които са 
силно социално чувствителни и за които се отделя значителен 
обществен ресурс, като доставката на лекарства и консумативи 
и финансирането на болничните заведения в здравеопазването. 
Общият обем плащания само за лекарства от НЗОК за 2005 г. 
е около 300 млн. лв., като според експертни оценки около 1/6 
от тях са използвани за корупционни плащания. 

Присъединяването на България към ЕС трябва да се използва и 
за ограничаване на множеството промени в националното законода-
телство за обществени поръчки, както и за максимално придържане 
към общите правила на вътрешния пазар на ЕС. 

2.2.2. Данъчно и административно обслужване на бизнеса 

В много случаи при корупцията, свързана с административно 
обслужване и прилагане на регулациите в България, подкупът е 
резултат от административен натиск. Заедно с този вид корупция 
обаче е голям делът на онези корупционни сделки, които се основават 
на взаимна изгода между двете страни. В този случай потърпевши 
са конкурентите, бюджетът или потребителите, но не и конкретната 
фирма, участвала в подкупа. За нея в повечето случаи ползите 
надвишават значително стойността на подкупа. 

Показателни в това от-
ношение са корупционните 
практики в администрацията 
по приходите. Най-често сре-
щаните причини за подкуп на 
данъчен служител са избягва-
нето на санкции и укриване-
то на данъци. 

Списъкът на данъчни из-
мами, осигурени с подкуп, 
се оглавява от злоупотреби с 
ДДС, избягване на санкции, 
нерегистриране на обороти, 
укриване на данъци и осигу-
ровки. Най-разпространена 
е корупцията във функци-
оналните звена „Ревизии” 
и „Оперативен контрол” на 



ГРАФИКА 15. ДАНЪЧНИ НАРУШЕНИЯ И ИЗМАМИ, ЗА КОИТО НАЙ-ЧЕСТО СЕ ДАВА 
ПОДКУП (% ОТ ПРЕДПРИЯТИЯТА, ДАЛИ СЪОТВЕТНИЯ ОТГОВОР) 

Източник: Витоша Рисърч.
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администрацията по прихо-
дите. 

Налага се изводът, че на-
ред с нелоялната конкурен-
ция в резултат на политическа 
и съдебна корупция българ-
ският бизнес все още понася 
значителни загуби от широ-
кото разпространение на ко-
рупцията в административ-
ното обслужване и контрол 
на стопанската дейност. Тя 
остава сериозна пречка пред 
пазарната конкуренция, осно-
вана на равнопоставеност и 
ясни и предвидими бизнес 
правила. Ето защо нейното 
ограничаване е сред важните 
приоритети на икономическа-

та политика за подобряване на бизнес средата за малкия бизнес и 
конкурентоспособността на икономиката, както и за стимулиране на 
инвестициите, иновациите и растежа. 

Мерките за ограничаване на административната корупция в България 
традиционно наблягат върху т.нар. „спирачки”: регламентиране 
на наказателната и административната отговорност, засилване на 
вътрешния контрол, регламентиране на професионалната етика. 
Въпреки че правните норми са важна основа на противодействието 
на корупцията, техният потенциал е доста ограничен от неефективното 
наказателно или административно производство, от слабостите в 
материалните закони или в организацията на контролно-ревизионната 
дейност. На практика незначителна част от корупционните практики 
се разкриват и доказват, което сериозно подкопава възпиращата 
сила на санкциите. Освен това ниските доходи в страната правят 
етичните норми много слаб възпиращ фактор за работещите в 
държавната администрация. Например около 43 % от данъчните 
служители имат доходи, които са по-ниски с над 40 % от техния 
заявен антикорупционен минимум.

Ето защо наред с подобряването на прилагането на правните и 
етичните норми в България е необходимо да се акцентира върху 
други два основни инструмента за намаляване на корупцията при 
обслужването на предприемачите:

• намаляване на преките лични контакти между клиент и 
административен служител и

• приемане на „стандарти за услуги”, т.е. за времето и качеството 
на изпълнение на различните услуги.

Най-ефективният път за намаляване на възможностите за 
корупционно взаимодействие е разширяването на електронните и 
интернет базираните услуги. Те увеличават ефективността на труда 



ТАБЛИЦА 5. НОЖИЦА МЕЖДУ ОЦЕНЕНИЯ АНТИКОРУПЦИОНЕН МИНИМУМ И 
ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ РАВНИЩА НА ДОХОДИ

Бележка: Защрихованите проценти показват каква част от посочилите съответния антикорупционен минимум на заплащане в действителност имат такива 
семейни доходи в момента. 

Източник: Витоша Рисърч и Център за изследване на демокрацията.

При каква долна граница на заплащането (лв.) на вашия труд предпоставките 
за корупция биха били сведени до минимум

ОбщоДолна
граница 
(лв.)

300 400 450 500 550 650 800 1 000 НЗ/НО

% от отго-
ворилите

3,6 % 5,7 % 3,4 % 14,0 % 7,2 % 12,4 % 16,7 % 25,8 % 11,2 % 100,0 %

Семеен 
доход

          

До 149 лв. 4,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,1 % 0,9 % 1,1 % 1,3 % 0,9 %

150-199 лв. 8,0 % 0,0 % 0,0 % 2,0 % 2,0 % 1,1 % 3,4 % 2,2 % 0,0 % 2,0 %

200-299 лв. 12,0 % 15,0 % 25,0 % 10,2 % 10,0 % 6,9 % 6,8 % 6,1 % 11,5 % 9,2 %

300-399 лв. 20,0 % 27,5 % 12,5 % 18,4 % 22,0 % 20,7 % 15,4 % 14,4 % 11,5 % 17,0 %

400-499 лв. 28,0 % 17,5 % 33,3 % 21,4 % 16,0 % 24,1 % 16,2 % 11,7 % 12,8 % 17,5 %

500-599 лв. 12,0 % 15,0 % 16,7 % 20,4 % 18,0 % 10,3 % 15,4 % 11,1 % 16,7 % 14,6 %

600-699 лв. 12,0 % 15,0 % 4,2 % 9,2 % 14,0 % 13,8 % 13,7 % 15,0 % 9,0 % 12,6 %

700-799 лв. 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % 10,0 % 5,7 % 10,3 % 12,8 % 7,7 % 8,3 %

800-899 лв. 4,0 % 5,0 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 5,7 % 4,3 % 10,0 % 3,8 % 5,2 %

900-999 лв. 0,0 % 2,5 % 0,0 % 4,1 % 2,0 % 4,6 % 5,1 % 5,6 % 9,0 % 4,7 %

Над 
1 000 лв.

0,0 % 2,5 % 0,0 % 1,0 % 2,0 % 4,6 % 4,3 % 6,7 % 6,4 % 4,1 %

Не 
отговорил

0,0 % 0,0 % 8,3 % 5,1 % 2,0 % 1,1 % 4,3 % 3,3 % 10,3 % 4,0 %

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
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на служителите, ограничават опашките и прекия контакт на клиентите 
с администрацията. В средносрочна перспектива обаче електронните 
услуги не могат да заместят изцяло личното обслужване на бизнеса 
поради наличието на множество ограничения пред въвеждането на 
електронно управление като липсата на достатъчна квалификация 
на държавната администрация, особено на местно равнище, 
ограниченото компютърно обучение в образователните институции 
и др. Поради това е необходимо да се намалят предпоставките 
за корупция преди всичко при неелектронното обслужване. 
Основните инструменти за това са обслужването на едно гише и 
регламентирането на времето за обслужване.
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В българската административна практика принципът за „обслужване 
на едно гише” си пробива път отскоро и в много случаи се свежда 
просто до „една опашка”. Това невинаги означава, че се намалява 
времето за чакане. Антикорупционният ефект идва главно от 
обособяването на фронт-офис и бек-офис, т.е. от отделянето на бизнес 
клиентите от чиновниците, от които зависят времето и качеството 
на извършената услуга. Така дори при неелектронните услуги се 
намаляват прекият контакт и възможностите за корупционен 
натиск и в двете посоки. 

Вторият инструмент, обуславящ ефективността на електронните 
услуги и обслужването на едно гише, е регламентирането на време-
то за различните услуги чрез т.нар. „стандарти за услуги”. В приетите 
в администрацията по приходите Етични норми за поведение например 
има раздел „Стандарти за обслужване на клиентите”. Вместо стандар-
ти за обслужване обаче той съдържа общи принципи: равнопоста-
веност при прилагането на закона, уважение на правата на данъкоп-
латците, задължение за добросъвестно и компетентно отговаряне на 
запитвания, забрана за злоупотреби и оказване на натиск и т.н. Без 
да се омаловажава тяхното значение, трябва да се каже, че те не 
могат да заместят стандартите за време и качество на обслужване. 
В страните с развити администрации стандартите за услуги са раз-
писани в стандартни оперативни процедури, в които се разпределят 
даже личните отговорности, вкл. поименно и със срокове.

Разбира се, най-големи възможности за ограничаване на 
корупцията при регулирането и контрола върху стопанската 
дейност – лицензионни и разрешителни режими, инспекции и 
проверки в защита на потребителя и спазване на стандартите, 
прилагане на данъчното и митническото законодателство и т.н. – 
разкрива дерегулацията. Тя обаче има естествени граници, наложени 
от отговорностите на държавата в налагането на определени 
стандарти за безопасността и защитата на потребителите, както и за 
равностойното прилагане на законите към всички участници на пазара. 
Въпреки многобройните инициативи за намаляване на тежестта на 
разрешителните и лицензионните режими през последните години, 
в контактите си с администрацията в България бизнесът все още 
усеща административните услуги като прекалено много държава 
в икономиката и малко обществена полза. В този контекст най-
голямото предизвикателство пред политиката е да се подобрят 
регулациите чрез намаляване на възможностите за административна 
дискреция и оказване на корупционен натиск. 

Едни от най-често разпространените форми на административна 
дискреция и корупционен натиск в България са честите и про-
дължителни ревизии и проверки. В комбинация с неефективната 
система на вътрешен контрол и отчетност този всеобхватен като въз-
можност и селективен на практика контрол създава широки полета 
за корупционен натиск. Отделно от гледна точка на административ-
ната ефикасност обикновено разходите на един допълнителен лев 
приход (от санкции, глоби или събрани задължения) са далеч над 
оптималните. Най-често подобни проблеми са идентифицирани при 
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данъчната и митническата администрация и при контролни органи 
като Хигиенно-епидемиологичната инспекция, Главната инспекция по 
труда, Дирекцията за национален строителен контрол и др. Възмож-
ните мерки за оптимизиране на процеса за насочване, възлагане 
и отчитане на контролно-ревизионната дейност би трябвало да се 
насочат към:

• Ограничаване на възможностите за тенденциозно насочване 
на ревизиите и оперативния контрол чрез високотехнологична 
система за оценка на риска.

• Оптимизиране на системата за отчетност на ревизиите и 
проверките.

• Ротация в контролно-ревизорските екипи, за да се попречи на 
установяването на корупционни връзки и методи за корупционен 
натиск вътре в екипите.

• Ротация на ревизорите по региони и отрасли, за да се попречи 
на установяването на корупционни връзки между екипите и 
бизнеса.

• Създаване на ефективна система за наблюдение на индивидуалната 
ефективност на контролно-ревизионната дейност8.

Не на последно място е необходимо да се оптимизират 
броят и взаимодействието на административните структури за 
противодействие на административната корупция в стопанската 
сфера. С данъчната и митническата корупция например се борят 
вътрешните контролни звена („Инспекторат”) в Националната агенция 
по приходите (НАП) и в агенция „Митници”, както и „Митническо 
разследване и разузнаване” (с помощта през последните години 
на британските консултанти Crown Agents). Освен тях контролни 
функции осъществяват и Агенцията за държавен вътрешен 
финансов контрол (АДВФК) към МФ, Агенцията за финансово 
разузнаване (АФР), Икономическа полиция, Националната служба 
за борба с организираната престъпност (НСБОП), Националната 
следствена служба (НСлС). Въпреки че по-голямата част от тези 
структури са към Министерството на финансите и МВР, обменът 
на информация и координацията между тях остават най-слабото 
звено в институционалната инфраструктура на противодействието на 
данъчните нарушения и свързаната с тях корупция.

Важен елемент от политиката за ограничаване на административната 
корупция, който започна да си пробива път и в България, е възлагането 
на частния сектор да предоставя обществени услуги. Трябва да се 
отбележи, че този процес трябва да бъде съпроводен с въвеждането 
на адекватни инструменти за мониторинг и контрол от страна на дър-
жавни регулаторни органи и осигуряването на условия за максимална 
конкуренция при предоставянето на съответната услуга. В противен 
случай съществува риск, който вече се реализира в няколко сфери в 
България (например нотариалните услуги, строителният контрол, ка-
дастралните услуги и др.), от увеличаване на измамите и/или промя-
на на агента на корупционната сделка, но не и на акта и размера є. 

8 Вж. по-подробно „Корупцията при данъчното облагане. Предизвикателства пред 
данъчната политика и администрация”, Център за изследване на демокрацията, 
2005.



ГРАФИКА 16. КОРУПЦИЯТА В ЧАСТНИЯ СЕКТОР – РЕАЛНА ПРОЯВА НА 
ЗЛОУПОТРЕБИ (% ОТ АНКЕТИРАНИТЕ)

Източник: ПрайсУотърхаусКупърс.
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В новата ситуация съответният административен служител „насочва” 
клиента към избрани фирми, които впоследствие под различни форми 
могат да заделят комисиона за него. Така превръщането на подкупа 
в такса по същество не променя ситуацията за потребителите на адми-
нистративни услуги, ако липсва свободна конкуренция на този пазар. 

Липсата на ефективни институции и традиции на прозрачност и 
отвореност в България, съчетани с широкото разпространение на 
корупцията в обществената сфера, и липсата на ефективни наказания 
особено по отношение на голямата корупция създадоха негативна 
корупционна среда и в частния сектор. Макар корупцията в частния 
сектор да се възприема като по-малък проблем, главно защото не 
предполага отклоняване на обществени ресурси, тя има не по-
слаби отрицателни ефекти върху икономиката и благосъстоянието на 
страната. В случай на икономическа рецесия или криза корупцията 
в частния сектор води до много по-голяма уязвимост на стопанските 
субекти и до вероятност от фалит и безработица. 

Корупцията във взаимоотношенията между частни субекти е по-
малко разпространена в сравнение с обществения сектор, но също 
толкова системна. Най-типичните є проявления са свързани с под-
купи за вземащите решения в сравнително по-големи компании от 
по-малки доставчици на стоки или услуги, но също и с изтичане на 
вътрешна информация, злоупотреба с правата на миноритарните ак-
ционери в публичните компании и др. 

За три години делът на фирмите, давали подкуп за спечелване на 
поръчка в голяма компания, е намалял над два пъти – от 45 % през 
2002 г. до 21 % през 2005 г. Още по-голямо е намаляването на под-
купите за получаване на кредит. Засилената банкова конкуренция и 
подобряването на информираността на клиентите доведоха до спад на 
дела на фирмите, платили подкуп за получаването на кредит, от 8.6 % 

през 2003 г. на 2.6 % през 
2005 г. Въпреки това много 
дружества в България стра-
дат от проявите на корупция 
и подкупи. Изследване на 
ПрайсУотърхаусКупърс на го-
лемите компании през 2005 г. 
открива, че в 39 % от голе-
мите компании в България е 
имало случаи на корупция и 
подкупи, което е над средно-
то за страните от Централна 
и Източна Европа. 

Ограничаването на ко-
рупцията в частния сектор е 
свързано с намаляването на 
корупционния натиск в об-

2.3. Корупцията в 
частния сектор 



ГРАФИКА 17. ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ФИРМИТЕ, ПЛАТИЛИ НЕОФИЦИАЛНО 
СУМИ, ЗА ДА ПОЛУЧАТ ДОГОВОР С ГОЛЯМА КОМПАНИЯ (%)

База:  декември 2002 г.: N = 147 (договор с голяма компания); ноември 2003 г.: N = 140  
(договор с голяма компания); април 2004 г.: N = 133 (договор с голяма компания);  
ноември 2005 г.: N = 81 (договор с голяма компания).

Източник: Витоша Рисърч. 
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ществения сектор. Има още 
много да се желае по отноше-
ние създаването и дейността 
на институции за ограничава-
не на корупцията в частния 
сектор като силно корпора-
тивно управление и социал-
на корпоративна отговорност, 
независими и представителни 
бизнес асоциации и др. Ма-
кар че през последните го-
дини се забелязва известен 
напредък, бизнесът в Бълга-
рия все още е сравнително 
пасивен по отношение на 
социалната си отговорност 
и въвеждането на стандарти 
за прозрачност и механиз-
ми за тяхното прилагане на 
фона на нарастващото значе-
ние на частния сектор в ико-

номиката на страната. Добросъвестните предприемачи са най-още-
тени от нелоялна конкуренция и имат най-надеждна информация за 
корупционните практики в техния бранш, но сътрудничеството на 
браншовите организации на бизнеса с администрацията и НПО за 
ограничаване на административната корупция е на незадоволително 
равнище към настоящия момент. 

Съществува пряка връзка между скритата икономика и коруп-
цията. Колкото по-голяма е скритата икономика, толкова повече са 
неотчетените транзакции и средства, с които може да се подкупва, 
а също вероятността за административен натиск за прикриване на 
съответното отклоняващо се поведение се увеличава. Скритата ико-
номика служи и като своеобразен буфер и място за укриване (при 
нужда) на бизнес дейности на организираната престъпност и при 
опити за постепенно легализиране на криминални доходи. 

Растежът на икономиката и повишаването на кредитната активност 
на банките, както и съвместните усилия на Министерството на 
труда и социалната политика, Министерството на икономиката и на 
Министерството на финансите през 2003 г. за въвеждане на специални 
мерки за ограничаване на разпространението на скритата икономика 
в страната доведоха до намаляване на различните є проявления с 
между 1/3 и 1/4. Постепенното адаптиране на стопанските агенти 
към новите условия, кампанийността на част от мерките, свързани 
с повишени разходи за прилагането им – например трудовите 
инспекции на МТСП, и провалът на други – например неуспехът 
на МФ да закрие безмитните магазини по сухопътните граници, 
позволиха възстановяването на предишните равнища на скритата 
икономика в определени сфери през последните две години.

2.4. Корупция и скрита 
икономика



ГРАФИКА 19. ДЯЛ ОТ ОБОРОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ИЗПОЛЗВАН ЗА 
НЕОФИЦИАЛНИ ПЛАЩАНИЯ

Източник: Витоша Рисърч, 2005. 
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ГРАФИКА 18. ДИНАМИКА НА БИЗНЕС ИНДЕКСА НА СКРИТАТА ИКОНОМИКА И 
НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ 

Източник: Витоша Рисърч. 
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Въпреки че общият размер 
на неформалните плащания в 
скритата икономика е нама-
лял през последните две го-
дини, някои области, свързани 
пряко с организираната прес-
тъпност, бележат повишава-
не като например укриване-
то на обороти и източването 
на ДДС. По данни на Главна 
данъчна дирекция (ГДД) през 
периода 2000 – 2004 г. уста-
новените нарушения на Зако-
на за данък добавена стойност 
(ЗДДС) са средно за около 
280 – 300 млн. лв. годиш-
но, или 10-12 % от постъп-
ленията в бюджета от ДДС. 
Действителният размер спо-
ред оценките на администра-
цията е от два до четири пъти 
по-голям, т.е. става въпрос за 
средногодишен размер от 600 
до 1200 млн. лв. (между 20 и 
45 % от приходите от ДДС)9. 
Според канадски експерти 
през 1999 г. загубите възлизат 
на 605 млн. лв., или 31,5 % от 
постъпленията по ДДС, а през 
2000 г.  – на 454 млн. лв., 
или 19,4 %10.  Според оцен-
ки на Световната банка през 
2002 г. отклонените постъпле-

ния от ДДС възлизат на близо 900 млн. лв., или над 33 % от при-
ходите по ДДС11. Застрашителните размери на измамите доведоха 
до създаването в края на 2004 г. на анкетна парламентарна комисия 
за разследването им, а постоянната Комисия за борба с корупцията 
към Народното събрание проведе специални заседания, посветени 
на ДДС измамите.

Измамите с ДДС и свързаната с тях корупция се очертават като 
най-голямото предизвикателство пред администрацията по приходите 
в България след присъединяването на страната към ЕС. Схемите с 
„липсващия” търговец и особено техният трансграничен вари-

9 Доклад на Временната анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС към  
39-ото Народно събрание.

10 SG Group Consultants (2002), Study of Taxpayer Compliance and Law Enforcement, Final 
Report, June 28, mimeo.

11 World Bank (2003), Project appraisal document on a proposed loan in the amount of EUR 31.9 
million to the Republic of Bulgaria for a Revenue Administration Reform Project, Report No: 
25010-BUL, May 9.



ГРАФИКА 20. Х-ОБРАЗНА СХЕМА ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ДДС СМЕТКА

Източник: Център за изследване на демокрацията.

���
������������
���������������������
�������������
������

���
�����������

������

�������

���
������
�������

���
�����������
������������

���
�������������
������������

�������������������
����������

КОРУПЦИЯ В СТОПАНСКАТА СФЕРА 39

ант – „каруселната” измама, 
са сериозен проблем за всич-
ки европейски страни. Про-
тиводействието се търси пре-
димно по линия на оптимал-
ното прилагане на принципа 
на солидарната отговорност 
и тясното оперативно взаи-
модействие между данъчните 
администрации на страните 
членки за проследяване на 
стоковите и паричните потоци 
при липсата на митнически 
граници в Европейския съюз.

Българската данъчна прак-
тика се отличава с едно спе-
цифично решение, въведено 
като алтернатива на принципа 
на солидарната отговорност – 
ДДС сметката. Оказа се, че 
ДДС сметката не може да 
бъде надеждно обезпечение

срещу ДДС измамите, тъй като сравнително лесно и безнаказано 
може да бъде източена. Така ДДС сметката увеличи разходите 
за изрядния бизнес, без да ограничи съществено възможностите 
за неправомерно теглене на данъчен кредит. На практика тя по-
скоро освободи измамниците от риска на солидарната отговорност. 
Ето защо е необходимо да се оцени критично опитът с ДДС смет-
ката. Ако анализът на разходите и ползите потвърди, че тя генерира 
повече разходи за легалния бизнес, отколкото бариери за измамите 
с ДДС, тази практика би трябвало да бъде изоставена. Вместо нея 
е необходимо да се търсят по-справедливи варианти на принципа 
на солидарната отговорност. По-конкретно възможностите за огра-
ничаване на измамите с ДДС могат да се търсят в три основни 
направления:

• ограничаване на възможностите за регистриране или прехвърля-
не на фирми на фиктивни или несъществуващи собственици;

• ограничаване на възможностите за увеличаване на кредита за 
възстановяване чрез регистриране на транзакции на цени, от-
клоняващи се от пазарните;

• ограничаване на възможностите за избягване на отговорност от 
получилия кредита.

Не по-малко важно е и регламентирането на наказателна 
отговорност специално за измами с ДДС. Сега Наказателният 
кодекс не третира източването на ДДС като особен вид данъчно 
или финансово престъпление. По своя механизъм и мащаби то 
се доближава повече до формите на организираната престъпност, 
отколкото до конвенционалното укриване на данъци. Източването 
на ДДС, особено когато е в големи размери, предполага участието 
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на организирани престъпни групи, в които са включени и отговорни 
данъчни служители. Малкото ефективни присъди в сравнение с 
размера на ДДС измамите, от друга страна, подсказват, че често 
тези схеми се ползват с политически протекции. 

Организираната престъпност и свързаната с нея корупция са сред 
най-сериозните пречки пред установяването на демократична правова 
държава и конкурентна пазарна икономика. Чрез структурите на 
организираната престъпност голяма част от националното богатство 
се преразпределя по незаконен начин, което накърнява лоялната 
конкуренция и свободната частна инициатива и възпрепятства 
икономическия растеж. Със своята дейност организираните престъпни 
групи застрашават стабилността на демократичните институции, 
като оказват силно влияние върху тяхната работа посредством 
упражняването на корупционни практики.

Корупцията е основен инструмент, използван от организираната 
престъпност за осъществяване на нейната дейност. В глобален 
мащаб тя продължава да бъде „ефикасен метод, чрез който 
организираните престъпни групи осъществяват успешно своите 
дейности”, като се очаква нейното значение в тази посока да 
продължи да нараства12. В България податливостта на публичния 
и частния сектор към корупционни практики все по-широко се 
използва от организираната престъпност както за осъществяване на 
различни незаконни операции, така и в процеса на извършващото се 
през последните няколко години „легализиране” на част от дейността 
на тези криминални структури. 

Сериозността на проблема с противодействието на организирана-
та престъпност и корупцията се потвърждава и от периодичните от-
рицателни оценки от страна на различни международни институции 
и организации.

Заплахата от организираната престъпност в България

„Организираните престъпни групи [от България], занимаващи 
се с трафик на хора, са високоподвижни, като използват съще-
ствуващи общности в цяла Европа и превеждат през границите 
както отделни членове на групата, така и жертви. 

Фалшифицираните евро банкноти, изготвени от български 
организирани престъпни групи, се разпространяват най-много 
във Франция, Гърция, Италия и Испания, след като са внесени 
в Шенгенската зона през Австрия или Германия. Банкнотите се 
внасят от малки групи, които се завръщат в България веднага 
след доставката.

12 Вж. Europol, 2004 European Union Organized Crime Report, December 2004, p. 8.

2.5. Корупция и 
организирана 
престъпност 
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Въпреки че съществуват и други етнически организирани 
престъпни групи, куриерите на пари, посредниците и дистри-
буторите са почти винаги българи. Дистрибуторите често се 
набират чрез обяви във вестниците. Те биват информирани за 
законодателството на страната, в която ще бъдат изпратени, и 
се обучават как да реагират на полицията в случай на арест.”

Източник: Europol, 2004 European Union Organized Crime Report, December 2004, р. 10.

През последните 15 години в България беше извършено 
изключително бързо и огромно по мащабите си преразпределяне на 
национално богатство. Посредством приватизацията и реституцията 
значителни икономически ресурси бяха трансформирани от държавна 
в частна собственост. Поради липсата на прозрачност и отчетност 
обаче процесът на раздържавяване създаде сериозни предпоставки 
за разпространение на корупция и породи основателни съмнения 
за законосъобразността на придобитите от голям брой икономически 
субекти капитали.

От друга страна, не всички икономически престъпления са пряко 
свързани с организираната престъпност. В много случаи незаконосъ-
образната дейност на икономически субекти като например укриване 
на данъци и неплащане на социални осигуровки, дори когато тези де-
яния са съпроводени от осъществяването на корупционни практики, 
няма връзка с дейността на организирани криминални структури.

Оценката на реалното равнище на организираната престъпност 
в България и на свързаната с нея корупция се затруднява от липса-
та на общоприети инструменти за отчитане динамиката на нейното 
разпространение. За разлика от конвенционалната престъпност, къ-
дето има различни утвърдени системи за официална регистрация на 
престъпленията (полицейска и съдебна статистика, брой повдигнати 
обвинения и др.) и независими източници на информация (викти-
мизационни изследвания), при организираната престъпност тази въз-
можност е значително ограничена13.

Официалната съдебна статистика в България показва, че броят на 
делата за престъпления, свързани с организираната престъпност, 
е изключително малък – едва 0,08 % от делата, внесени в съда. 
Тази статистика обаче не може да се приеме за надеждна основа 
за оценка на ефективността на органите на съдебната власт и 
правоохранителните органи в противодействието на организираната 
престъпност. Поради трудностите при доказването на връзките между 
участниците в една престъпна група в много случаи компетентните 
органи образуват самостоятелни наказателни производства срещу 
отделните участници за извършените от тях конвенционални 
престъпления, като избягват да започват производства за престъпления 
с участието на организирана престъпна група, чието разследване е 
по-бавно, по-сложно и без гаранции за успех.

13 В криминологията се предлагат и дискутират различни методи и индикатори за 
оценка на разпространението и динамиката на организираната престъпност, но 
повечето от тях все още са далеч от практическа реализация. 



ТАБЛИЦА 6. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С 
ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ (ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2005 Г.) 
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Престъпления, свързани с участие, образува-
не и ръководство на престъпна група

Участие, образуване или ръководство на 
престъпна група; сговаряне за извършване в 
страната или чужбина на престъпления, за 
които е предвидено наказание лишаване от 
свобода за повече от 3 години и чрез които 
се цели да се набави имотна облага или да 
се упражни противозаконно влияние върху 
дейността на орган на властта или местното 
самоуправление (чл. 321 от НК)

31 10 17 3 8 52

Участие в ръководството на организация или 
група, която чрез използване на сила или 
внушаване на страх сключва сделки или из-
влича облаги (чл. 321а)

0 0 0 0 0 0

Организиране, ръководство и/или финанси-
ране или участие в престъпна група за от-
глеждане на растения от опиев мак и кока-
инов храст или растения от рода на конопа 
в нарушение на установените в Закона за 
контрол върху наркотичните вещества и пре-
курсорите правила; или в престъпна група 
за добиване, производство, приготвяне, из-
работване или преработване на наркотични 
вещества (чл. 354в, ал. 2 и 3 от НК)

0 0 0 0 1 -
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Организирани престъпни групи в България

Твърде противоречиви са и данните за организираните прес-
тъпни групи и техния състав, изнасяни публично от МВР. По 
информация на министерството през 2002 г. в страната са 
регистрирани 295 организирани престъпни групи, съставени 
от 1720 души; през 2003 г. групите са 365 с 2105 членове, а 
през 2004 г. техният брой е 230 (по данни на НСБОП). Го-
лямата разлика в данните за отделните години (сравнена с 
липсата на съществено нарастване на броя на осъдените лица 
за престъпления, свързани с организираната престъпност) по-
скоро показва липсата на ясни критерии при регистрирането 
и отчитането на този специфичен вид престъпност, отколкото 
илюстрира някаква динамика в дейността на организираните 
престъпни групи.
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ТАБЛИЦА 6. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНАТА 
ПРЕСТЪПНОСТ (ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2005 Г.) – ПРОДЪЛЖЕНИЕ
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Престъпления, извършени от лице, което 
действа по поръчение или в изпълнение на 
решение на организирана престъпна група

Убийство (чл. 116, ал. 1, т. 10 от НК) 22 20 6 0 6 14

Причиняване на телесна повреда (чл. 131,  
ал. 1, т. 8 от НК) 0 0 0 0 0 0

Отвличане (чл. 142, ал. 2, т. 6 от НК) 0 0 0 0 0 0

Склоняване към проституция или свождане 
към блудствени действия или съвкупление 
(чл. 155, ал. 5, т. 1 от НК)

12 6 8 0 7 14

Създаване, излагане, представяне, излъчване, 
предлагане, продажба, отдаване под наем 
или по друг вид разпространение на произве-
дения с порнографско съдържание (чл. 159, 
ал. 4 от НК)

2 1 1 0 0 0

Набиране, транспортиране, укриване или 
приемане на отделни лица или групи от хора 
с цел да бъдат използвани за развратни дей-
ствия, за принудителен труд, за отнемане на 
телесни органи или за да бъдат държани в 
принудително подчинение независимо от съг-
ласието им (чл. 159в от НК)

4 4 1 0 1 3

Отнемане на чужда движима вещ от владени-
ето на другиго с намерение за противозакон-
но присвояване, при употреба за това на сила 
или заплашване (чл. 199, ал. 1, т. 5 от НК)

13 7 7 0 6 24

Заплаха с насилие, разгласяване на позоря-
щи обстоятелства, увреждане на имущество 
или друго противозаконно действие с тежки 
последици за лицето или негови ближни с 
цел неговото принуждаване да се разпоре-
ди с вещ или със свое право или да поеме 
имуществено задължение (чл. 213а, ал. 3, т. 3 
от НК)

1 1 1 1 0 0

Сеч, събиране, добив, вземане или извозване 
на каквито и да било дървета от горския 
фонд или част от тях, включително отсечени 
или паднали, без редовно писмено позволи-
телно или с редовно позволително, но извън 
указаните в него места, срокове, количество 
и дървета и когато с това са причинени не-
маловажни вреди (чл. 235, ал. 4 от НК)

0 0 0 0 0 0
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Процесът на трансформация на българската организирана 

престъпност доведе до преминаването от йерархични структури, 
характерни за 90-те години, към гъвкави и адаптивни мрежи от 
лица и фирми, които извършват и легална дейност. Този процес се 
съпътства от създаването и използването на трайни корупционни 
схеми и техники, които постепенно замениха масовото насилие и 
заплахи, използвани в началото на прехода.

Проследяването на етапите, през които преминава българската 
организирана престъпност показва постепенно нарастване на зна-
чението на корупцията като инструмент, използван от организира-
ната престъпност. След кризата от 1996 – 1997 г. корумпирането на 
служители на средно и високо ниво в МВР и прокуратурата ста-
ва постоянна практика, осигурила „забравянето” на престъпленията, 
свързани с насилие и с нарушения на югоембаргото. Корупцията, 
осигуряваща достъп до приватизационни сделки и концесии, след 
1998 г. предизвиква не само сериозни промени в самите структури 

ТАБЛИЦА 6. ДОСЪДЕБНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗИРАНАТА 
ПРЕСТЪПНОСТ (ЯНУАРИ – СЕПТЕМВРИ 2005 Г.) – ПРОДЪЛЖЕНИЕ
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Пренос през границата на страната стоки 
без знанието и разрешението на митниците 
(чл. 242, ал. 1, б. „ж” от НК)

7 5 2 1 2 2

Извършване на финансова операция или 
сделка с имущество, или прикриване на 
произхода, местонахождението, движението 
или действителните права върху имущество, 
за което извършителят знае или предполага, 
че е придобито чрез престъпление (чл. 253, 
ал. 3, т. 1 от НК)

21 6 13 0 2 2

Превеждане през границата на страната от-
делни лица или групи от хора без разреше-
ние на надлежните органи на властта или ма-
кар с разрешение, но не през определените 
за това места (чл. 280, ал. 2, т. 5 от НК)

2 1 2 0 2 11

Палеж на сграда, инвентар, стоки, земедел-
ски или други произведения, гора, машини, 
рудник или друго имущество със значителна 
стойност (чл. 330, ал. 2, т. 4 от НК)

1 0 1 0 0 0

Противозаконно отнемане на чуждо моторно 
превозно средство от владението на другиго 
без негово съгласие с намерение за ползване 
(чл. 346, ал. 6 от НК)

5 5 3 0 2 2

Източник: Върховна касационна прокуратура.
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на организираната престъпност, но и ерозия на доверието на новите 
демократични елити. В края на 90-те години мрежите на органи-
зираната престъпност успяват да постигнат вертикално-интегриран 
подход, който засяга всички нива на държавата.

От значение за анализа на корупцията, свързана с организираната 
престъпност през последните години, е условната разлика между два 
основни типа организирана престъпност.

Първият тип е много близък до традиционните криминални 
„черни” пазари (наркотици, проституция, търговия с оръжие, 
фалшификация на валута и ценности и др.). Обикновено това са 
международни мрежи, в които българското участие се свежда до 
осигуряване на отделни брънки на веригата от незаконни транзакции.

Като правило то се реализира от малки структури, които действат 
относително изолирано. Например в повечето от разкритите случаи 

ТАБЛИЦА 7. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ 

Характеристика

Етап
Насилие Корупция Организация Пазар

Възникване  
1988 – 1991 г.

спорадично и 
хаотично инцидентна квартални групи не участват

1991 – 1992 г.
широкоразпро-
странено и  
хаотично

ниско равнище – 
полицаи

примитивна  
йерархия

„защита” от  
конкуренция

Частни охрани-
телни компании 
1992 – 1994 г.

широкоразпро-
странено,  
координирано

ниско/средно  
равнище – поли-
цаи, следователи, 
прокурори

обединения на 
национално  
равнище

контрол върху избрани 
контрабандни пазари
- нефтопродукти  
(основно за бивша 
Югославия), цигари, 
алкохол, битова  
електроника

„Силови”  
застрахователни 
компании  
1995 – 1997 г.

опити за  
ограничаване на 
насилието

най-високи нива – 
включително  
отделни министри 
(инцидентно)

големи йерархични 
структури, използване 
на организационните 
принципи на големи 
легални компании, 
създаване на между-
народни връзки

контрол на 70 % от 
контрабандата,  
олигополизация на  
някои пазари, начало 
на инвестиции в  
легален бизнес

Забрана на  
„силови”  
застрахователни 
компании  
1997 – 1998 г.

изоставяне на 
рекета срещу 
защита

всички нива на 
правоприлагащите 
органи с  
концентрация върху 
средните и  
висшите етажи на 
МВР и  
прокуратурата

раздробяване и 
фрагментиране на 
големите йерархични 
структури в малки, 
свързани в усложня-
ващи се мрежи

търсене на нови източ-
ници на доход –  
навлизане в черни па-
зари (наркотици и фал-
шификация на валута) 
и инвестиции в легална 
собственост (ресторан-
ти, дискотеки и други 
заведения)
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на хероинов трафик българските участници са се занимавали с логис-
тиката между Турция и Западна Европа. В тези случаи са корумпи-
рани отделни служители от митниците и гранична полиция. Подобна 
е ситуацията при производството на синтетични наркотици и трафик 
на хора, производството на фалшиви пари и документи, където 
отново става дума за корупция при отделни служители в местните 
полицейски структури и на ниско равнище в специалните служби за 
сигурност. Поради силно херметичната си и конспиративна харак-
теристика подобни структури на организираната престъпност нямат 
систематични контакти с публичните институции. Практиката през 
последните години показва, че след разкриването им тези лица или 
престъпни групи получават тежки присъди, а опитите за корумпиране 
на съдии, прокурори и следователи не са масова практика.

Вторият тип структури на организираната престъпност са с 
много по-голямо отрицателно значение за България. Те включват 
организации, които се занимават с престъпна, друг вид противозаконна 
(но не престъпна) и напълно законна дейност. При този „трислоен” 
модел съществува тенденция по-старите и влиятелни структури на 
организираната престъпност постепенно да преминават към легален 
бизнес14, а по-новите и публично неизвестни техни членове да поемат  

14 През 2003 г. първите 50 най-известни имена, свързвани с организираната престъпност 
(според медиите), за първи път платиха рекордни за България данъци.

ТАБЛИЦА 7. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ 
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

Характеристика
Етап

Насилие Корупция Организация Пазар

Легализация
1999 – 2000 г.

възстановяване 
на избирателно-
то прилагане на 
насилие

целият спектър от 
правоприлагащи 
органи и засилено 
внимание към по-
литическия елит

възникване на три 
равнища на пазари, в 
които мрежите имат 
ролята на носеща 
конструкция и интен-
зивно интернациона-
лизиране

приватизационни сдел-
ки, олигополни и моно-
полни пазари

Преразпределе-
ние 
2000 – 2004 г. показни  

екзекуции на 
най-високо рав-
нище и маси-
рани  
заплахи към ад-
министрацията 
и икономичес-
ките елити

целият спектър от 
правоприлагащи 
органи, създаване 
на политически 
клиентели, специ-
ално внимание към 
съдебната власт

преразпределение 
на трите равнища на 
пазари и на влияние 
в мрежите

монополизация и оли-
гополизация на пазари; 
контрол на сивите зони 
в производството и 
вноса чрез междуна-
родни мрежиЕвроинтеграция 

2005 г. –  
досега

целият спектър от 
правоприлагащи 
органи, създаване 
на политически 
клиентели, специ-
ално внимание към 
съдебната власт и 
начало на създава-
не на евролобита

преразпределение 
на трите равнища на 
пазари и на влияние 
в мрежите, специ-
ално внимание към 
местната власт, ин-
тернационализиране 
на структурите

Източник: Център за изследване на демокрацията.



ГРАФИКА 21. ТРИСЛОЕН МОДЕЛ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В 
БЪЛГАРИЯ

Легенда:
Предложената графика само схематично илюстрира трите нива на българската икономика – легална („бяла икономика”),  
частично легална („сива икономика”) и незаконна („черна икономика”).
Избрани са примери за конкретни пазари, изобразени като правоъгълници, които навлизат във всички нива по вертикалата  
„бяла – сива – черна” икономика.
Организираната престъпност е представена като мрежа от свързани помежду си „ядра”. Чрез мрежовата си структура може  
да се участва в много пазари едновременно и в различни слоеве на икономиката.

Източник: Център за изследване на демокрацията.
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контрола над сивите и черните сектори на скритата икономика. 
При функционирането на мрежите в трите типа пазари (бял, сив и 
черен) се използва стратегията на преминаване от един в друг 
тип пазар в зависимост от конюнктурата. При натиск от страна 
на държавата срещу дадена структура дейността в черния пазар 
може да бъде силно редуцирана или дори напълно прекратена за 
определен период. Например, докато с легални фирми дадена група 
участва на силно регулирания и позволяващ свръхпечалби пазар на 
лекарства, нейни подразделения търгуват в сивия сектор на легално 
и нелегално произведени медикаменти. Те се произвеждат от трети 
подразделения на групата и обикновено са свързани с имитация на 
световноизвестни марки лекарства. По този начин ядрото на групите 
обикновено са хора с контакти, позиции и признание в обществото, 
нерядко ползващи се с добро име на професионалисти, меценати и 
филантропи. Те са политически и персонално експонирани единствено 
в посолствата на чужди държави в България.



48 АНТИКОРУПЦИОННИТЕ РЕФОРМИ В БЪЛГАРИЯ НА ПРАГА НА ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Организираната престъпност в България е адаптивна и способна 
бързо да преминава от един сектор в друг – например от търговия с 
автомобили и транспорт към енергетика и здравеопазване. Тъй като 
системата на организация на този тип престъпност изисква високи 
оперативни разходи, тя винаги се стреми първа да се ориентира към 
секторите със свръхпечалба. По този начин организираната прес-
тъпност запазва по-дълго монополните си печалби, като ограничава 
навлизането на конкуренти на съответния пазар. 

Спецификата на корупцията, използвана от втория тип органи-
зирана престъпност, се състои във възможността да се действа 
едновременно на всички равнища в държавата. При тези корупци-
онни схеми например се осъществява както пропускане на дребни 
вносители на контрабандни стоки по границата, така и осигуряване 
на „чадър” срещу проверки във вътрешността на страната, а дори и 
политическо блокиране на закони, свързани с ограничаване на без-
митната търговия. Подобна „вертикално интегрирана корупция” се 
осъществява от различни организирани мрежови структури, в които 
са включени и обикновени полицаи, и митничари, и началници на 
регионални служби, и висши държавни служители, и магистрати, и 
лидери на политически партии. Илюстрация на вертикалната коруп-
ция са пазарът за разпространение на наркотици вътре в страната и 
трафикът на китайски и турски стоки15. 

След средата на 90-те години и особено след 2001 г. значението на 
международните черни и сиви пазари за българската организирана 
престъпност значително нараства. Наблюдават се редица случаи, в 
които криминални структури пренасят своята дейност извън страната 
(най-вече в Испания, Италия, Холандия и Гърция). В резултат на 
международната си дейност българската организирана престъпност 
се превърна в много трудна мишена за правоохранителните органи в 
страната. С влизането на България в Европейския съюз ще се увеличат 
възможностите за „инвестиране” и в транснационални корупционни 
схеми.

Организираната престъпност инвестира голяма част от приходите 
си в корупция, за да си осигури нови приходи и безнаказаност. При-
способяването на организираната престъпност към новите условия 
в края на 90-те години и все по-тясното є обвързване с корупционни 
практики през последните години осигуряват нейната устойчивост и 
я правят по-резистентна към разкриване и противодействие.

15 Вж. Пазарът на наркотици в България, Център за изследване на демокрацията, 
2003, Транспорт, контрабанда и организирана престъпност, Център за изследване на 
демокрацията, 2004 и Партньори в престъпността. Рисковете от симбиозата между 
сектора за сигурност и организираната престъпност в Югоизточна Европа, Център за 
изследване на демокрацията, 2004.
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В дневния ред на антикорупционните реформи в България 
продължава да стои въпросът за необходимостта от сериозно 
ангажиране и на трите власти с превенцията и противодействието на 
корупцията, както и от по-тясно взаимодействие между изградените 
вече антикорупционни звена към всяка от тях.

Оценката за ефективността на законодателната власт за превенция 
и противодействие на корупцията през 2005 – 2006 г. обхваща края 
на мандата на 39-ото и началото на мандата на 40-ото Народно 
събрание. Тя се основава както на антикорупционната насоченост 
в изпълнението на основни функции на Народното събрание 
(законодателство и парламентарен контрол), така и в създаването 
и дейността на определени парламентарни механизми – временни 
и постоянни комисии, специализирани институции с контролни и 
наблюдаващи функции.

3.1.1. Антикорупционно законодателство и нормотворчество

• През 2005 г. беше поставено и началото на реформа в една 
от най-неефективните и свързани с корупционни практики 
сфери – съдебното изпълнение. Тромавата и бавна, често 
продължаваща с години процедура по принудително събиране 
на вземанията, отдавна е обект на критики. Според резултатите 
от проучване на Българската стопанска камара, проведено 
в началото на 2006 г., едва 11 % от фирмите, които имат 
просрочени несъбрани вземания, биха се обърнали към съда 
за тяхното събиране, а едва 19 % от фирмите, които все пак са 
решили да се възползват от услугите на съдебната система, са 
успели да си получат присъдените вземания. Като алтернативни 
способи за събиране на вземанията си фирмите посочват 
досъдебните споразумения с длъжника (36 %), продажбата на 
вземането (25 %), преобразуването на вземането в собственост 
(30 %) и т.н. Като цяло за 57 % от фирмите неефективното 
съдебно изпълнение е основната причина, поради която 
не биха се обърнали към съда за решаване на търговски 
спор. Приемането на Закон за частните съдебни изпълнители16 

16 Подобно законодателство съществува в редица страни, сред които Холандия, Белгия, 
Унгария, Чехия, Естония и др.

3. ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА 

3.1. Законодателна власт 



ГРАФИКА 22. ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА БАВНОТО ПРОТИЧАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ 
ДЕЛА СПОРЕД БИЗНЕСА

Източник: Българска стопанска камара.
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(Обн., ДВ, бр. 43 от 20 май 2005 г., в сила от 1 септември 
2005 г.) създава предпоставки за разрушаване на трайното ко-
рупционно статукво в тази област. Законът, който предвижда 
комбиниран вариант на едновременно действащи държавни 
и частни изпълнители, породи оптимистични очаквания сред 
бизнеса, които все още не са се потвърдили. За ограничаване 
на корупционните практики в тази сфера обаче са необходими 
и изменения в процедурата за събиране на вземанията, което 
се очаква да бъде направено с новия Граждански процесуален 
кодекс.

• От приемането на новия ГПК зависи и ускоряването на произ-
водството по гражданските дела, чиято продължителност сега 
създава предпоставки за корупция и е сред основните факто-
ри, определящи ниското доверие на гражданите и бизнеса в 
работата на съдилищата. Една от причините за този проблем 
е липсата на достатъчно гъвкави процедури за разглеждане на 
различните видове дела, като по този начин дела за значителни 
имуществени спорове се разглеждат по същата сложна проце-
дура, както и делата с по-малък материален интерес. Липсват 
особени производства за разглеждане на отделни видове споро-
ве като например трудови дела, малки градоустройствени дела 
и т.н. Няма възможност и за предявяване на групови искове. 

• Все още в начална 
фаза е реформата в 
търговската регистра-
ция. Търговският ре-
гистър продължава да 
се води от съдилищата, 
натоварвайки ги излиш-
но с нетипична за тях 
дейност и ангажирайки 
скъп човешки ресурс 
за елементарни админи-
стративни производства. 
Макар и с голямо за-
къснение, в началото на 
2005 г. правителството 
прие Стратегия за създа-
ване на Централен регис-
тър на юридическите лица 
и Електронен регистърен 

център на Република България, а в началото на 2006 г. подготви 
и внесе в парламента Законопроект за търговския регистър, при-
ет на първо четене от Народното събрание на 1 март 2006 г. 
Законопроектът, който се основава на принципите и препоръ-
ките, предложени от Центъра за изследване на демокрацията17, 
предвижда създаването на централен електронен търговски 
регистър и на административни процедури за регистрация и 
вписване на промени. Своевременното приемане на законо- 

17 Вж. Възможности за създаване на Централен регистър на юридическите лица и 
Електронен регистърен център в България, Център за изследване на демокрацията, 
С., 2003.
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проекта на второ четене и започването на работата по прак-
тическото създаване на новия търговски регистър имат ключово 
значение за подобряване на условията за започване и извърш-
ване на стопанска дейност и за намаляване на корупцията в 
тази сфера. И във фазата на законодателния процес обаче про-
дължават опитите на противниците на регистърната реформа 
сред които депутати – водещи юристи, за нейното блокиране.

• Приетият още в края на 2004 г. нов Закон за политическите партии 
(в сила от 1 април 2005 г.) предвиди редица антикорупционни 
мерки като по-строги изисквания за учредяване на политическа 
партия (включително забрана за членуване в повече от една 
партия), обвързване на съществуването на партиите с участието 
им на избори (в т.ч. процедура за разпускане на партии, 
неучаствали на избори в продължение на повече от 5 години), 
обвързване на размера на държавната субсидия с получените 
гласове на последните парламентарни избори, изчерпателно 
изброяване на източниците на финансиране на партиите, строги 
правила за даренията, включително пълна забрана на анонимните 
дарения, завишен финансов контрол от страна на Сметната 
палата и по-строги санкции за допуснати нарушения. Наред 
с това обаче са необходими допълнителни мерки, насочени 
към прозрачно финансиране на политическите партии и ясно 
разграничаване на публично-държавната  и частно-партийната 
сфера, като: засилване на финансовия контрол върху дейността 
на политическите партии и изразходването на получаваната от 
тях държавна субсидия, включително чрез финансови ревизии; 
ефективни санкции, включително разпускане, за партии, които 
не осигуряват прозрачност или предоставят невярна информация 
за източниците и размера на финансирането си; правна рамка 
на лобистката дейност в съответствие с добрите практики в 
страните от Европейския съюз.

• В началото на 2005 г. бе приет твърде оспорваният Закон за 
отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от 
престъпна дейност (Обн., ДВ, бр. 19 от 1 март 2005 г., в сила 
от 29 април 2005 г.). Антикорупционните измерения на закона 
се свързват с възможностите да се пресекат икономическите 
корени на престъпността, вкл. корупционната: възможност за 
отнемане на имущество на юридически лица; приложимост, 
когато наказателното производство е прекратено или не може да 
бъде образувано; създаване на възможности за международно 
сътрудничество в борбата с корупцията и организираната 
престъпност. Наред с това законът предизвиква и опасения 
от възможни злоупотреби при прилагането му: използване на 
предвидените в него възможности за разчистване на сметки 
с политически опоненти или бизнес конкуренти; липсата на 
достатъчно механизми за защита на правата на потърпевшите; 
твърде ниският праг за размера на имуществото, подлежащо на 
отнемане, което може да доведе до неоправдано разширяване 
на предвидените санкции, и т.н.
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Наред с това, макар и конституирана, Комисията за установяване 
на имущество, придобито от престъпна дейност, все още не работи 
и липсва каквато и да е практика по прилагането на закона. 

• Не бе отбелязан напредък по отношение на детайлизирането 
и разширяването на обхвата на нормативната уредба 
на забраните за осъществяване на определени дейности 
(несъвместимости) от органите на властта и служителите в 
администрацията по време на изпълнението на мандата, 
съответно държавната служба, както и на последиците при 
нарушаване на установените правила. Засега тя е насочена 
главно към редовите държавни служители. Крачка напред 
бе направена единствено с проекта на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за администрацията, приет на първо четене 
в началото на 2006 г. С него се предвижда въвеждането на 
общи ограничения за председателите на държавни агенции и 
техните заместници, за членовете на държавни комисии, за 
изпълнителните директори на агенции, както и за областните 
управители и техните заместници. Тези ограничения обаче 
обхващат само сферата на търговските дейности. Освен 
това липсва правна регламентация на несъвместимостите по 
отношение на заместник-министрите.

По отношение на правното регулиране на недопускането 
на конфликти на интереси за народните представители сред 
преобладаващото мнозинство от 39-ото Народно събрание 
липсваше воля за ефективни решения. И в сегашното Народ-
но събрание досега не бяха приети подобни решения. Крат-
ката разпоредба относно конфликта на интереси в Правилника 
за организацията и дейността на Народното събрание (според  
чл. 103 при внасяне на законопроекти и изказване в пленарно 
заседание или в комисия народен представител с финансов 
интерес от обсъждания проблем е длъжен да разкрие този 
интерес) не изчерпва голяма част от възможните хипотези за 
възникване на конфликт на интереси за народните представи-
тели – от паралелното упражняване на адвокатска професия до 
нерегламентирана квазилобистка дейност, нито дава механизъм 
за контрол и гаранции за предотвратяването му. Така например 
предвидена е забрана за народните представители да получават 
друго възнаграждение по трудово правоотношение, но няма 
каквито и да са ограничения за получаване на хонорар или 
възнаграждение по граждански правоотношения. Народният 
представител няма право да участва в управителни или надзор-
ни органи на търговски дружества и кооперации, но извън това 
по отношение на несъвместимостта със заемането на друга 
държавна служба или извършването на друга дейност има само 
общо препращане към останалото законодателство.

Все още без правна уредба са несъвместимостите на 
членовете на Министерския съвет18, които съгласно чл. 113 от 
Конституцията не могат да изпълняват друга държавна служба 
или да извършват дейности, несъвместими с положението на 

18 Едва в края на декември 2005 г. правителството прие Етичен кодекс на лицата, 
заемащи висши държавни длъжности.
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народен представител. Това се дължи на обстоятелството, че не са 
уредени на законово равнище несъвместимостите на народните 
представители. Липсва правна регламентация по отношение 
несъвместимостите на президента и вицепрезидента.

Състояние на правната уредба за предотвратяване на 
конфликти на интереси

• По отношение на държавните служители

Несъвместимостите по отношение на служителите в адми-
нистрацията, независимо дали те работят по служебно или 
по трудово правоотношение, са подробно регламентирани в 
Закона за държавния служител и Кодекса на труда. Обхванати са 
типичните сфери на конфликт на интереси – роднински отно-
шения, политическа обвързаност и делова активност, както и 
инцидентният конфликт на интереси. 

• По отношение на лица, които са членове на регулаторни и 
контролни органи

В редица специални закони съществуват конкретни прави-
ла, съдържащи несъвместимости по отношение на лица, които 
са членове на регулаторни и контролни органи – за членове-
те на Комисията за регулиране на далекосъобщенията (Закон 
за далекосъобщенията); за органите на Агенцията за държавен 
вътрешен финансов контрол (Закон за държавния вътрешен фи-
нансов контрол); за членовете на Комисията за защита на кон-
куренцията (Закон за защита на конкуренцията), за членовете на 
Комисията за финансов надзор (Закон за Комисията за финансов 
надзор) и др. Основен недостатък на тази уредба е, че тя не 
е синхронизирана и често необосновано налага на отделните 
органи различни по степен ограничения по отношение на ед-
накви сфери на дейност – например родствените връзки.

• В съдебната власт

Уредбата на несъвместимостите на съдиите, прокурорите и 
следователите в Закона за съдебната власт включва типичните 
области на конфликти на интереси – друга държавна служба, 
търговска дейност, работа по граждански договори, упражня-
ване на адвокатска професия. Липсва обаче регламентация по 
отношение на роднинството. Тъй като в Закона за съдебната 
власт липсват разпоредби по отношение на несъвместимости-
те на съдебните служители, за тях би следвало да се прилагат 
правилата от Кодекса на труда, които важат за служителите по 
трудово правоотношение в администрацията.

• За местното самоуправление и местната администрация

Несъвместимостите на кметовете и на заместник-кметовете 
по отношение на политическа ангажираност и търговски дей-
ности са очертани в Закона за местното самоуправление и мест-
ната администрация. При общинските съветници е регламенти-
ран само инцидентният конфликт на интереси, който може да 
възникне при вземане на решения, отнасящи се до интереси 
на лица, които са свързани със съответния общински съветник, 
но само поради съпружески или роднински отношения. 
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Тъй като корупцията винаги се предхожда от конфликт на ин-
тереси на плоскостта частен/обществен интерес, от наличието и 
адекватността на неговата уредба в значителна степен зависи и ефи-
касността при противодействието на корупцията. Разпространението 
и безнаказаността на корупцията по високите етажи на властта до 
голяма степен се дължат на липсата на норми за предотвратяване 
възникването на конфликти между лични и други частни интереси на 
висшите представители на държавната власт и обществения интерес, 
в името на който се осъществява тази власт. Във връзка с това са 
необходими синхронизиране на разпоредбите в специалните закони и 
обхващане чрез института на несъвместимостта на всички сфери, 
генериращи конфликт на интереси, а в дългосрочна перспектива – 
създаване на единна уредба на основните въпроси, свързани с не-
съвместимостите на всички лица, които изпълняват държавна служба, 
всички органи на власт и служителите в техните администрации. 

3.1.2. Парламентарните комисии срещу корупцията

Първата постоянна парламентарна Комисия за противодействие 
на престъпността и корупцията, създадена по време на мандата на 
38-ото Народно събрание (1997 – 2001), не успя да постигне трайни 
и резултатни антикорупционни решения. 

Постоянната Комисия за борба с корупцията в следващото, 39-o 
Народно събрание (2001 – 2005), постави основата за по-тясно 
взаимодействие с неправителствени организации и антикорупционни 
инициативи, но то не се утвърди като постоянно действащ механизъм 
за сътрудничество. Въпреки големия брой получени сигнали от 
граждани, народни представители, държавни органи и граждански 
организации най-честите случаи на корупция не бяха обобщени, 
нито бяха анализирани причините за тях. Много малко бяха и 
предоставените от комисията становища по внесени в Народното 
събрание законопроекти. Комисията не взе отношение дори по 
нашумели в медиите и обществото случаи.

Комисията за борба с корупцията в 40-ото Народно събрание, 
създадена на 24 август 2005 г., демонстрира намерение за по-
сериозна и последователна работа, като своевременно определи и 
започна изпълнението на основните си приоритети:

• Изготвяне на законодателна програма с предложения за из-
менения и допълнения на закони, които имат отношение към 
ефективното противодействие на корупцията (в т.ч. на Закона 
за приватизация и следприватизационен контрол, Закона за дър-
жавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона 
за обществените поръчки, Данъчно-процесуалния кодекс и др.). В 
разгледаните над 100 жалби и сигнали (септември – ноември 
2005 г.) комисията обръща специално внимание на случаи, ко-
ито имат пряко отношение към състоянието и необходимостта 
от промени в законодателството.
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• Наблюдение и контрол над редица ведомства в сфери с висок 
корупционен риск:
- Министерството на финансите (НАП, АФР, митниците) във 

връзка с проблемите с източването на ДДС;
- Агенцията за следприватизационен контрол във връзка с 

договорите по приватизационни сделки, чиито условия не се 
изпълняват (1117 договора);

- Министерството на здравеопазването във връзка с корупци-
онните практики в политиката по лекарствените средства.

 Комисията използва и събраните в хода на работата на предишното 
Народно събрание материали (например доклада на Временната 
анкетна комисия за разследване на измамите с ДДС).

Към Комисията за борба с корупцията беше създаден Консулта-
тивен граждански съвет, чиято основна задача е да съдейства за 
координацията и взаимодействието между комисията и структурите 
на гражданското общество, като: обсъжда, разработва и предлага 
конкретни мерки за противодействие и ограничаване на корупцията; 
съдейства и подпомага законодателната дейност на комисията чрез 
предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни 
актове; предлага за разглеждане материали за корупционни прояви с 
цел парламентарен контрол и предприемане на действия от комиси-
ята и ангажиране на органите на изпълнителната и съдебната власт и 
т.н. Създаването на Консултативния граждански съвет институциона-
лизира сътрудничеството с гражданското общество и е важна стъпка 
към създаването на предпоставки за публичност и ефективност в по-
нататъшната работа на комисията, които би трябвало да се развият 
и утвърдят.

Новосъздадената в 40-ото Народно събрание Комисия по 
парламентарна етика заседава рядко и все още не е изпълнила 
една от основните си задачи – да подготви проект за Кодекс за 
парламентарно поведение (Етичен кодекс).

Временни анкетни комисии

Създадените през мандата на 39-ото Народно събрание вре-
менни анкетни комисии за проучване на възникнали съмнения 
за корупция и злоупотреби на представители на изпълнителната 
власт бяха рутинно използвани за политически цели и не изпъл-
ниха предназначението си (например Комисията за проверка 
на дейността на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството относно усвояването на финансовите сред-
ства, отпуснати от Европейския съюз по програмите ФАР и 
ИСПА). Докладите и съдържащите се в тях изводи и препоръки 
не получиха достатъчна публичност – информация за тях не 
може да бъде намерена дори на интернет страницата на На-
родното събрание, където е публикуван единствено членският 
състав на комисиите. Дори когато комисиите са констатирали 
нарушения по изпратените до прокуратурата доклади, няма 
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данни за някакво развитие. Парламентът не реагира на явни 
конфликти на интереси в работата на редица министри, което 
засилва обществените представи за наличие на корупция на 
най-високите етажи на властта.

3.1.3. Конституираща функция

Народното събрание има правомощие да формира или да 
участва с квота във формирането на редица институции, чиято 
работа би могла да има антикорупционен ефект – Сметна палата, 
омбудсман, Конституционен съд, Комисия за защита от дискриминация, 
Комисия за защита на личните данни, Комисия за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност, Висш съдебен съвет 
и др. 39-ото Народно събрание обаче забави неоправдано дълго 
конституирането на редица от тях, а в края на своя мандат взе 
решения, основаващи се на задкулисни уговорки. Положението се 
утежнява и от незаинтересоваността на изпълнителната власт, от която 
зависи да им създаде подходящи условия за работа. Ярък пример за 
това е институцията на омбудсмана. Първият омбудсман на България 
беше избран с голямо закъснение след предвидения в Закона за 
омбудсмана срок и дълго време след това не му беше предоставена 
от Министерския съвет подходяща сграда, съответно липсваше 
възможност за набиране на персонал и ефективна работа. Подобен 
подход възпрепятства и работата на Комисията за установяване на 
имущество, придобито от престъпна дейност.

Конституционно закрепване на институцията омбудсман

Конституционният статус на институцията омбудсман е не-
обходим както за повишаването на нейния авторитет, така и 
за предоставянето на правомощия, каквито е невъзможно да 
бъдат регламентирани само със закон. 

Сред най-важните конституционни промени, които би след-
вало да се приемат, са: 
• формулиране на по-строги критерии за избор на омбудсман 

и прецизиране на случаите на несъвместимост;
• въвеждане на квалифицирано мнозинство за избор и отзова-

ване на омбудсмана;
• разширяване на правомощията му чрез възможност да се-

зира Конституционния съд и право на законодателна иници-
атива по въпроси, свързани с правата на човека19.

19 Вж. също Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република 
България, подготвен от експертна група на Центъра за изследване на демокрацията, 
публикуван в Институцията омбудсман в България, Център за изследване на 
демокрацията, С., 2005, с. 19 и сл.
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Създадената преди четири години с Решение № 77 на Министерс-
кия съвет от 11 февруари 2002 г. специализирана централна правител-
ствена структура – Комисия за координация на работата по борбата 
срещу корупцията (ККРБК) с председател – министъра на правосъ-
дието, имаше като основна своя задача да събира, анализира и обоб-
щава информацията за предприетите антикорупционни мерки и да 
упражнява контрол върху работата по противодействие на корупцията. 
В отчетите є до 2005 г. преобладават констатации вместо аналитично 
и ориентирано към бъдещите задачи представяне на проблемите.

През 2005 г. ККРБК е провела само пет заседания (за сравнение – 
през 2004 г. те са били 13). През 2005 г. комисията отчита ефективност 
на предприетите от правителството антикорупционни мерки на 
базата на данни на Коалиция 2000, индекса за разпространение на 
корупцията на Трансперънси Интернешънъл, индекса на стопанска 
свобода на фондация „Херитидж” и оценката на групата държави 
срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO) и Световната 
банка, но интерпретира статистическите данни доста едностранчиво 
и повърхностно.

Като причина за неизпълнението на предвидените в програмата 
за 2005 г. мерки по противодействие на корупцията по високите 
етажи в последния отчет на комисията за изпълнение на задачите от 
Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие 
на корупцията 2004 – 2005 г. се изтъква „липсата на служители и 
ресурс (пари за политики)”, без обаче да се прави задълбочен анализ 
на по-широките причини за тази констатация. В него се съдържа 
информация главно за антикорупционната дейност на повечето 
министерства и агенции и на областните администрации, но не и за 
приноса на комисията към тази дейност.

Антикорупционните инициативи в отделните учреждения обхващат 
създаването на пощенски кутии и горещи линии за сигнали за 
корупция, провеждането на анкети сред гражданите, антикорупционни 
обучения за служителите, въвеждането на системи за регистрация 
на конфликт на интереси, разпространението на антикорупционни 
материали. Същевременно комисията не направи необходимия 
анализ на отражението на всички тези мерки върху конкретната 
антикорупционна обстановка. 

Данни за установени конкретни нарушения и наложени дисци-
плинарни наказания, в т.ч. и за нарушаване на етични норми, се 
съдържат само в информацията, предоставена от Министерството на 
вътрешните работи и Министерството на младежта и спорта.

Данни за нарушения и наложени наказания

• При проверки сред полицейските служители, осъществяващи 
пътен контрол на територията на столицата и 4 области от 
Югозападна България, са установени 33 случая, при които 

3.2. Специализирани 
структури за 
противодействие 
на корупцията в 
изпълнителната власт
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59 служители не изпълняват служебните си задължения 
в съответствие с нормативната уредба. Спрямо тях са 
предприети дисциплинарни мерки.

• В Министерството на младежта и спорта за нарушаване 
на разпоредбите за деклариране и избягване на конфликта 
на интереси са освободени трима служители, а други 20 са 
привели участието си в различните дружества в съответствие 
със закона.

• Министерството на финансите отчита, че през 2005 г. са 
налагани дисциплинарни санкции за неспазване на нормите 
за етично поведение на данъчните служители, но без да 
посочва конкретния брой на санкционираните.

Приетата от правителството на 12 януари 2006 г. Стратегия за 
прозрачно управление, превенция и противодействие на корупцията 
2006 – 2008 предвижда на мястото на ККРБК да бъде създадена нова 
Комисия по превенция и противодействие на корупцията (КППК), ко-
ято да координира изпълнението на стратегията. Основните функции 
на Комисията ще бъдат „изработването на държавната антикоруп-
ционна политика, контролът по изпълнение на стратегията и мо-
ниторинг на основните параметри на динамиката на корупцията 
в страната”. В стратегията за първи път се признава, че досегашната 
практика е била да се предприемат действия, насочени главно към 
ограничаването на малката корупция и в по-малка степен – към про-
тиводействие на корупцията по високите етажи на властта, и ясно 
се заявява намерението този подход да се коригира.

Административен капацитет за борба с корупцията

„С решение № 61/02.02.2006 г. на МС беше създадена Ко-
мисия по превенция и противодействие на корупцията с пред-
седател министърът на вътрешните работи и заместник-предсе-
датели министърът на правосъдието и министърът на държавна-
та администрация и административната реформа. Членове на 
комисията са министрите на финансите и европейските въп-
роси, заместник-министрите на образованието и науката и на 
здравеопазването, директорите на АДВФК, АФР, Държавната 
агенция по приходите, Агенция „Митници” и на компетентните 
дирекции в администрацията на Министерски съвет, както и 
секретарят на Съвета по сигурността към МС. В заседанията на 
комисията участва националният омбудсман.

…
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Практическата реализация на решенията на комисията се осъ-
ществява от ръководителите на инспекторатите в администра-
тивните структури в системата на изпълнителната власт. Ръково-
дителите на инспекторатите в отделните министерства, както и 
директорите на компетентните дирекции в МС се събират във 
формат работна група към комисията, ръководена от дирек-
тора на дирекция „Главен инспекторат” на Министерски съвет. 
Комисията отчита дейността си пред Министерски съвет”. (Бъл-
гарски принос към Мониторинговия доклад на Европейската 
комисия, Актуализация за периода 26 септември 2005 г. – фев-
руари 2006 г.)

Източник: Интернет страницата на Министерския съвет.

• Срещу корупцията по високите етажи на властта се 
предвиждат: първо, въвеждане на механизми на отчетност 
и контрол на лицата, заемащи висши държавни длъжности, 
и, второ, гарантиране на отчетността и прозрачността на 
финансирането на политическите партии. 

• За противодействие на корупцията в публичната сфера се 
предвиждат редица гаранции за прозрачност и отчетност в 
дейността на държавната администрация на централно и местно 
равнище и увеличаване на прозрачността при вземането на 
решения на управленско равнище.

• Акцент в антикорупционната политика на правителството ще 
бъде поставен върху превенцията и противодействието на 
корупционните практики в системата на здравеопазването и 
образованието, които съсредоточават значителен обществен 
финансов ресурс и са от важно значение за социалното 
развитие на страната. 

• Антикорупционните мерки в стопанската сфера са детайлни и се 
отнасят до утвърждаването на прозрачно управление и контрол 
на обществените приходи и разходи на централно и местно 
равнище (вкл. финансовите средства на Европейския съюз) в 
сферите на обществените поръчки, концесиите, данъчното и 
митническото обслужване, публично-частното партньорство в 
отношенията държава – бизнес, механизми за прозрачност в 
частния сектор и т.н. 

С оглед ефективността на комисията от първостепенна важност 
е тя да работи в сътрудничество с гражданското общество и с 
другите специализирани антикорупционни комисии (към Народното 
събрание и Висшия съдебен съвет), тъй като в момента липсва 
координация между различните институции и организации, които 
работят в сферата на антикорупцията. В самата стратегия е заявено 
намерението за подобряване на диалога със законодателната 
и съдебната власт за провеждане на наказателната политика 
срещу корупцията и по-тясно сътрудничество и координиране на 
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усилията между антикорупционните звена в трите власти, за 
институционализиране на гражданския контрол и активизиране 
на сътрудничеството с гражданското общество при оценката на 
тенденциите в еволюцията на корупционните практики, както и на 
ефективността на провежданите антикорупционни политики.

При изготвянето на стратегията и програмата за нейното изпълне-
ние взеха участие и експерти на най-широкопредставителната анти-
корупционна инициатива Коалиция 2000. Те ще участват и в монито-
ринга по изпълнението им.

Основен показател при оценката на усилията на държавата за 
противодействие на корупцията е ефективността на органите на 
съдебната власт и правоохранителните органи в разкриване и 
наказване на корупционната престъпност. Наказателната политика 
продължава да бъде потенциално най-силният инструмент, с който 
държавата разполага за противодействие на престъпността като цяло 
и в частност на корупцията, тъй като освен санкционен характер 
тя притежава и значителен превантивен потенциал. Въпреки това 
резултатите от разкриването и наказването на престъпленията, 
свързани с корупция, продължават да бъдат незадоволителни. 

Оценката на работата на органите на съдебната власт и 
правоохранителните органи за разкриване, преследване и наказване 
на корупционната престъпност в страната продължава да бъде 
затруднена от липсата на единна статистика за образуването и 
хода на наказателните дела за корупционни престъпления. От 
една страна, липсата на подобна информация е пречка пред 
осъществяването на ефективен граждански контрол върху дейността 
на държавните органи по противодействие на корупцията, а, от друга, 
възпрепятства идентифицирането на съществуващите проблеми, 
а оттам и формулирането и прилагането на адекватни мерки за 
реформа.

За своевременното преодоляване на този проблем още в началото 
на 2003 г. Центърът за изследване на демокрацията в сътрудничество 
с всички заинтересовани институции подготви 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 престъпления. Предложението 
за показатели беше предоставено на тогавашната Комисия за 
координация на работата по борбата с корупцията, но не намери 
очакваното приложение в нейната дейност по събиране, анализиране 
и обобщаване на информацията за предприетите антикорупционни 
мерки в страната. 

3.3. Органите на 
съдебната власт и 
правоохранителните 
органи срещу 
корупцията
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от

Центъра за изследване на демокрацията
за 

събиране на статистическа информация за работата на 
органите на съдебната власт и на Министерството на вът-
решните работи по разкриване и наказване на корупцион-

ни престъпления 

(Чл. 282 – 283а, чл. 224, чл. 225б, чл. 225в и  
чл. 301 – 307а от НК)

1. МВР

Общ брой образувани полицейски производства, от които:
• Бързи полицейски производства (чл. 408б, ал. 2 от НПК)

- брой наредени предварителни задържания, отменени от 
прокурора;

- брой наредени предварителни задържания, потвърдени 
от прокурора;

- брой наредени предварителни задържания, продължени 
от прокурора.

• Дознания (чл. 408б, ал. 3 от НПК).
• Бързи полицейски производства, преобразувани в дознания 

(чл. 409, ал. 2 от НПК). 

Срок за приключване на дознанието:
• Брой дознания, завършили в 2-месечен срок (чл. 410а, ал. 2 

от НПК).
• Брой дознания, за които срокът е продължен до 3 месеца 

(чл. 410а, ал. 3 от НПК)
• Брой дознания, за които срокът е продължен до 6 месеца 

(чл. 410а, ал. 3 от НПК).

2. Следствие

Общ брой образувани предварителни производства от сле-
довател при неотложни следствени действия (чл. 191, ал. 1 от 
НПК)

Общ брой предварителни производства, разследвани от сле-
довател, от които:
• Брой предварителни производства, по които е постановено 

предварително задържане (чл. 202, ал. 1 от НПК):
- брой постановени предварителни задържания, отменени 

от прокурора;
- брой постановени предварителни задържания, потвърде-

ни от прокурора;
- брой предварителни задържания, продължени от проку-

рора;
- брой предварителни задържания, последвани от предявя-

ване на обвинение.
• Брой предварителни производства, по които следователят е 

издал постановление за повдигане на обвинение (чл. 207, 
ал. 1 от НПК).
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• Брой предварителни производства, завършили с обвинител-
но постановление (чл. 219, ал. 1 от НПК).

• Брой предварителни производства, завършили със заклю-
чение за спиране на наказателното производство (чл. 220, 
ал. 1 от НПК). 

• Брой предварителни производства, завършили със заключе-
ние за прекратяване на наказателното производство (чл. 220, 
ал. 1 от НПК).

Срок за приключване на предварителното производство:
• Брой предварителни производства, завършили в 2-месечен 

срок (чл. 222, ал. 1 от НПК).
• Брой предварителни производства, за които срокът е про-

дължен до 6 месеца (чл. 222, ал. 3 от НПК).
• Брой предварителни производства, за които срокът е про-

дължен до 9 месеца (чл. 222, ал. 3 от НПК).

3. Прокуратура

Общ брой образувани предварителни производства от про-
курор, от които:
• Брой образувани предварителни производства от компетент-

ния прокурор (чл. 192, ал. 1 от НПК).
• Брой откази за образуване на предварително производство 

(чл. 194, ал. 2 от НПК).
• Брой образувани предварителни производства от по-горния 

прокурор (чл. 194, ал. 3 от НПК):
- по жалба на заинтересовано лице;
- по свой почин.

Общ брой завършени предварителни производства и поли-
цейски производства, изпратени на прокурора, от които:
• Брой внесени обвинителни актове и брой обвиняеми лица 

(чл. 235, ал. 1 и чл. 411, ал. 1, т. 2 от НПК).
• Брой дела, върнати от прокурора за допълнително разслед-

ване (чл. 236, ал. 1 и чл. 411, ал. 1, т. 4 от НПК).
• Брой прекратени наказателни производства от прокурора 

(чл. 237, ал. 1 и чл. 411, ал. 1, т. 5 от НПК), от които:
- необжалвани;
- обжалвани и потвърдени от съда;
- обжалвани и изменени от съда; 
- обжалвани и отменени от съда.

• Брой спрени наказателни производства от прокурора (чл. 239, 
ал. 1 и чл. 411, ал. 1 т. 6 от НПК), от които:
- необжалвани;
- обжалвани и потвърдени от съда (вкл. от въззивния съд);
- обжалвани и изменени от съда (вкл. от въззивния съд);
- обжалвани и отменени от съда (вкл. от въззивния съд).

• Брой полицейски производства, преобразувани в предвари-
телни производства (чл. 411, ал. 1, т. 8 от НПК).

• Брой дела, завършили със споразумение, одобрено от съда 
(когато е допустимо). 
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• Брой висящи (започнати, но незавършени) наказателни про-
изводства.

4. Съд

Общ брой обвинителни актове, внесени от прокурора
Общ брой съдебни производства с произнасяне от съдията 

докладчик, от които:
• Брой прекратени съдебни производства от съдията док-

ладчик (чл. 246, ал. 1 от НПК).
• Брой прекратени съдебни производства от съдията док-

ладчик с връщане на делото на прокурора за допълнително 
разследване (чл. 246, ал. 2 от НПК).

• Брой прекратени наказателни производства от съдията 
докладчик (чл. 247, ал. 1 от НПК).

• Брой спрени наказателни производства от съдията доклад-
чик (чл. 247а, ал. 1 от НПК).

4.1. Първа инстанция

Общ брой съдебни производства пред първата инстанция, 
от които:
• Брой прекратени съдебни производства с изпращане на де-

лото на съответния прокурор (чл. 287, ал. 1 от НПК). 
• Брой прекратени наказателни производства от първоинстан-

ционния съд (чл. 288, ал. 1 от НПК). 
• Брой спрени наказателни производства от първоинстанцион-

ния съд (чл. 288, ал. 4 от НПК). 
• Брой постановени осъдителни присъди.
• Брой постановени оправдателни присъди.
• Брой дела, завършили със споразумение (когато е допустимо).

4.2. Втора инстанция

Общ брой присъди, обжалвани или протестирани пред въз-
зивната инстанция (възможност: от кого е обжалвана присъда-
та), от които: 
• Брой върнати жалби и протести от първоинстанционния съд 

(чл. 322, ал. 1 от НПК).
• Брой върнати жалби от въззивния съд.

• Брой оттеглени жалби и протести (чл. 323, ал. 1 от НПК).
• Брой отменени присъди с връщане на делото за ново раз-

глеждане на прокурора (чл. 332, т. 1 от НПК).
• Брой отменени присъди с връщане на делото за ново 

разглеждане на първоинстанционния съд (чл. 332, т. 1 от 
НПК).

• Брой отменени присъди с постановяване на нова присъда 
(чл. 332, т. 2 от НПК).

• Брой изменени първоинстанционни присъди (чл. 332, т. 3 от 
НПК).

• Брой отменени присъди с прекратяване на наказателното 
производство (чл. 332, т. 4 от НПК).
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• Брой спрени наказателни производства (чл. 332, т. 5 от 
НПК).

• Брой потвърдени първоинстанционни присъди (чл. 332, т. 6 
от НПК).

4.3. Трета инстанция

Общ брой присъди, обжалвани или протестирани пред ка-
сационната инстанция (възможност: от кого е обжалвана при-
съдата), от които:
• Брой върнати жалби и протести от въззивния съд (чл. 354, 

ал. 4 от НПК).
• Брой върнати жалби и протести от касационния съд.
• Брой оттеглени жалби и протести (чл. 355 от НПК).
• Брой оставени в сила присъди (чл. 357, ал. 1, т. 1 от НПК).
• Брой отменени присъди с прекратяване на наказателното 

производство (чл. 357, ал. 1, т. 2 от НПК).
• Брой отменени присъди със спиране на наказателното про-

изводство (чл. 357, ал. 1, т. 2 от НПК).
• Брой изменени присъди (чл. 357, ал. 1, т. 3 от НПК).
• Брой отменени присъди изцяло или отчасти с връщане на 

делото за ново разглеждане (чл. 357, ал. 1, т. 4 от НПК).

4.4. Възобновяване на наказателни дела

Общ брой възобновени наказателни дела:
• Брой отменени присъди при възобновяване с връщане на 

делото за ново разглеждане (чл. 364, т. 1 от НПК).
• Брой отменени присъди при възобновяване с прекратяване 

на наказателното производство (чл. 364, т. 2 от НПК).
• Брой отменени присъди при възобновяване със спиране на 

наказателното производство (чл. 364, т. 2 от НПК).

5. Изпълнение на присъдите

Брой ефективно изпълнени присъди и брой на лицата, изтър-
пели/изтърпяващи наказание.

София
Октомври 2005 г. 
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ОСЪДЕНИ ЛИЦА ЗА ПОДКУП (1989 – 2004 Г.)

Източник: Национален статистически институт.

��

��

���

��

��
��

� � � �

��

�

�� ��
���� �� ��

��
�� ��

��
��
��

��
��

�� ��

�� �� ��
��

�

��

��

��

��

���

���

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

������������������������������������ ������������

ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА  65

Благодарение на активната позиция на гражданското общество 
обаче, мерки в тази насока бяха включени в Стратегията за прозрачно 
управление, превенция и противодействие на корупцията 2006 – 2008. 
Стратегията предвижда, че с цел повишаване на ефективността 
на наказателната политика срещу корупцията правителството ще 
предприеме активни действия за „унифициране и периодично 
актуализиране на статистическа информация за образуването и хода 
на наказателните дела за корупционни престъпления въз основа на 
единна система от показатели”.

3.3.1. Ефективност в приложението на антикорупционното 
наказателно законодателство 

Резултатите в процеса на противодействие на корупцията до 
голяма степен зависят от качеството и ефективното приложение на 
антикорупционното наказателно законодателство. През последните 
няколко години в сферата на наказателното право и процес 
бяха извършени множество промени, благодарение на които 
законодателството в значителна степен беше осъвременено и 
хармонизирано с европейските стандарти. Практическото прилагане 
на това законодателство обаче продължава да бъде незадоволително, 
доказателство за което е и липсата на съществена промяна в броя 
на наказателните дела и осъдените лица за престъпления, свързани 
с корупция. 

Броят на наказателните дела, осъдителните присъди и осъдени-
те лица за корупционни престъпления продължава да бъде незна-
чителен както в сравнение с общия брой наказателни дела, приклю-
чени от съдилищата, така и на фона на степента на разпространение 
на корупцията според резултатите от СМК на Коалиция 2000. 

Според данни от СМК  
средномесечният брой на осъ-
ществените корупционни сдел-
ки през 2005 г. е бил около 
120 – 130 хил., докато броят 
на осъдените лица за подкуп 
и престъпления по служба за 
първата половина на същата 
година е едва 72. Липсата на 
конкретни резултати в наказ-
ването на извършителите на 
корупционни престъпления не 
само намалява доверието на 
обществото в работата на ор-
ганите на съдебната власт и 
правоохранителните органи по 
противодействие на корупци-
ята, но и създава обстанов-
ка на ненаказуемост на тези 
прояви, която сама по себе 



ГРАФИКА 24. БРОЙ ДЕЛА, ПРИКЛЮЧИЛИ С ОСЪДИТЕЛНА ПРИСЪДА, И БРОЙ 
ОСЪДЕНИ ЛИЦА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА (1989 – 2004 Г.)

Източник: Национален статистически институт.
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си е фактор, благоприятстващ 
разпространението на коруп-
цията.

Поредицата законодателни 
промени в областта на мате-
риалното наказателно право, 
извършени през последните 
няколко години, доведоха до 
почти пълното хармонизиране 
на националното законодател-
ство с международните анти-
корупционни инструменти, но 
не и до очакваното нараства-
не на броя на наказателните 
дела за корупционни престъп-
ления. 

Въпреки че част от измененията на Наказателния кодекс (НК), особено 
тези от 2002 г., бяха насочени към разширяване на приложното 
поле на наказателната отговорност по отношение на повече деяния, 
свързани с корупция, чрез инкриминирането на множество нови 
корупционни престъпления, през целия период досега съществена 
промяна в броя на осъдените за такива престъпления лица не 
настъпи. Напротив, отделни разпоредби от НК, отнасящи се до 
сериозни корупционни престъпления, в действителност нямат почти 
никакво практическо приложение. 

• По данни на Министерството на правосъдието за първата 
половина на 2005 г. няма нито едно новообразувано наказателно 
дело за посредничество при подкуп – престъпление, не само 
разкриващо висока степен на обществена опасност, но и 
широко разпространена корупционна практика при отделни 
професионални групи. 

• За същия период са образувани едва четири дела, едно дело 
е приключено с осъдителна присъда и едно лице е осъдено за 
подкуп на чуждестранно длъжностно лице – деяние, инкри-
минирано през 2002 г. в съответствие с изискванията на Нака-
зателната конвенция срещу корупцията на Съвета на Европа.

• Сходна е картината и при търговията с влияние, също деяние, 
инкриминирано с измененията на НК от 2002 г. За първата 
половина на 2005 г. за това престъпление в съдилищата са 
образувани едва 3 наказателни дела, четири дела са приключени 
с присъда и 5 лица са осъдени.

Една от причините за ниската разкриваемост и наказуемост на 
корупционните престъпления е облагата, която и двете страни по 
корупционната сделка извличат от нея, както и обстоятелството, че 



ГРАФИКА 25. БРОЙ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА И БРОЙ СЪДЕНИ ЛИЦА ЗА ПОДКУП И 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА (1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2005 Г.)

Източник: Министерство на правосъдието.
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дори единият от участници-
те в корупционната практика 
да сигнализира компетентни-
те органи, той също ще носи 
наказателна отговорност. По-
ради това и конвенционал-
ните средства за разследване 
на престъпленията в повечето 
случаи се оказват неприложи-
ми по отношение на деяния-
та, свързани с корупция. 

• С цел да се преодолеят тези слабости с приемането на новия 
Наказателно-процесуален кодекс (НПК) през октомври 2005 г. 
беше предвидено въвеждането на нови способи за събиране 
на доказателства в наказателния процес (разследване чрез 
агент под прикритие, контролирана доставка и доверителна 
сделка). Това са инструменти, които са възприети и успешно се 
прилагат от редица демократични държави, а от 2004 г. са част 
и от международната правна помощ по наказателни дела. 

• Продължава да бъде дискусионен въпросът и за това, до 
каква степен е оправдано запазването на разпоредбата в НК, 
предвиждаща наказателна отговорност за провокация към 
подкуп (преднамерено създаване на обстановка или условия, за 
да се предизвика предлагане, даване или получаване на подкуп 
с цел да се навреди на лицето, което даде или приеме подкупа). 
Действия, сходни с провокацията към подкуп, много често са 
елементи от т.нар. тестове за лоялност, които представляват 
контролни механизми за разкриване на незаконосъобразни 
практики, в т.ч. и на корупция. Понастоящем предвидената 
наказателна отговорност за провокация към подкуп възпрепятства 
ефективното прилагане на подобен вид тестове, поради което 
е необходимо да се прецени целесъобразността от запазването 
на текста в сегашната му редакция. 

• Необходимо е преосмисляне на разпоредбите, инкриминиращи 
престъпленията по служба. Създадени в други социално-
икономически условия, тези състави до голяма степен са 
изгубили своето първоначално предназначение и в момента 
създават предпоставки за използването им за натиск срещу 
икономически и политически противници. 

• По отношение на налаганите наказания за извършени коруп-
ционни престъпления преобладава наказанието лишаване от 



ГРАФИКА 26. НАЛОЖЕНИ НАКАЗАНИЯ ЗА ПОДКУП И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО 
СЛУЖБА (ЯНУАРИ – ЮНИ 2005 Г.)

Източник: Министерство на правосъдието.
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свобода, и то за срок до 3 години. Това, от една страна, 
показва, че в България се наказват предимно по-маловажните 
случаи на корупция, докато тежките случаи на корупционна 
престъпност остават ненаказани. От друга страна, българските 
съдилища продължават да наблягат на наказанието лишаване 
от свобода, което обаче невинаги е най-ефективното средство 
за противодействие, особено по отношение на престъпления 
със значителен материален и финансов интерес. Необходимо 
е по-широко да се прилагат финансовите наказания, каквито 
са глобата и конфискацията, с цел лишаване на извършителите 
на корупционни престъпления от облагите, които извличат от 
извършването им, както и от икономическите ресурси, които 
спомагат за участието им в корупционни практики.  

Незадоволителните резулта-
ти в разкриването и наказване-
то на извършителите на ко-
рупционни престъпления на-
лагат извода, че формалното 
хармонизиране на отделни 
разпоредби с международни-
те правни инструменти само 
по себе си не е достатъч-
но за резултатно противодей-
ствие на корупцията. В НК 
продължават да съществуват 
остарели текстове – напри-
мер по отношение на сто-
панските престъпления, които 
са само козметично редакти-
рани и не са годни за ус-
пешно противодействие на 
сериозната икономическа пре-
стъпност. Във връзка с това е  

необходимо да бъде извършена цялостна оценка на наказателното 
законодателство, ясно да се идентифицират областите, които се 
нуждаят от по-нататъшни реформи, и да се формулират предложе-
ния за съответни законодателни промени, включително – в дългос-
рочна перспектива – подготовката и приемането на изцяло нов НК. 

Законодателните промени обаче сами по себе си не са достатъчни за 
ефективното и резултатно преследване и наказване на корупционната 
престъпност. В България основните проблеми при разкриването и 
наказването на корупционните престъпления продължават да бъдат 
свързани преди всичко с практическото прилагане на законодателството 
от компетентните за това институции и най-вече от органите на 
съдебната власт и правоохранителните органи.



ТАБЛИЦА 8. ОБРАЗУВАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА ПОДКУП, 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА И ОБЩИ СТОПАНСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ 
ЗА ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2004 И 2005 Г. 

Източник: Национална следствена служба.

Година
Подкуп

(чл. 301-307а 
от НК)

Престъпления 
по служба

(чл. 282-285 
от НК)

Общи стопански 
престъпления

(чл. 219-227 от НК)

Първа 
половина 
на 2004 г. 

61 205 252

Първа 
половина 
на 2005 г. 

65 129 322

ГРАФИКА 27. ПРИКЛЮЧЕНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА 
ПОДКУП, ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА И ОБЩИ СТОПАНСКИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 2005 Г.)

Източник: Национална следствена служба.
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3.3.2. Ролята на разследващите органи за противодействие на 
корупцията

Основните органи, компетентни да извършват разследването по 
дела за корупционни престъпления до влизането в сила на новия НПК 
(април 2006 г.), продължават да бъдат следствените служби. Работата 
на следствието през 2005 г. по разследването на престъпления, 
свързани с корупция, не разкрива съществена промяна в сравнение 
с предходните години.

За първото полугодие на 
2005 г. органите на следстви-
ето са приключили 63 пред-
варителни производства за 
подкуп (срещу 68 за същия 
период на 2004 г.), 509 – за 
престъпления по служба (сре-
щу 501), и 373 – за общи 
стопански престъпления (сре-
щу 304). Запазва се тенден-
цията броят на образуваните 
предварителни производства 
за подкуп да бъде значително 
по-малък, отколкото за прес-
тъпления по служба и общи 
стопански престъпления, ко-
ето още веднъж подчертава 
ниската ефективност на ком-
петентните органи при раз-
следването на най-типичното 
корупционно престъпление – 
подкупа.

В резултат на реформите 
в сферата на наказателното 
правораздаване, осъществени 
през 2005 г. в изпълнение на 
приетата в края на 2004 г. На-
ционална концепция за реформа 
на наказателното правораздава-
не на Република България, както 
и на поетите от страната анга-
жименти във връзката с член-
ството в ЕС, с приемането на 
новия НПК правомощията на 
органите на следствието по 
отношение на разследването 
на престъпления бяха значи-
телно ограничени за сметка 
на правомощията на дозна-
телите от системата на МВР. 
На практика почти всички 
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престъпления, включително тези, свързани с корупция, по които 
до този момент компетентни да извършват разследването бяха сле-
дователите, преминават в правомощията на дознателите. 

Кръгът на престъпленията, по които разследванията ще продължат 
да се извършват от следователи, е сведен до престъпленията против 
републиката, отбранителната способност на страната, държавната 
тайна и мира и човечеството, престъпленията, извършени от лица, 
ползващи се с имунитет, членове на правителството и държавни 
служители в МВР, както и престъпленията, извършени в чужбина, 
което представлява около 3 % от общия брой на съставите. От 
гледна точка на престъпленията, свързани с корупция, ролята на 
следствието на практика ще се съсредоточи върху разследването 
на случаи на политическа корупция с участието на лица, заемащи 
висши държавни длъжности (народни представители, магистрати, 
членове на Конституционния съд, министри), както и на корупционни 
деяния, извършени от служители на МВР.

3.3.3. Ролята на прокуратурата за противодействие на 
корупцията

Ефективността на прокуратурата по отношение на корупционната 
престъпност и особено на политическата корупция продължава да 
е ниска. Като институция, която единствена провежда политиката 
на държавно обвинение, тя има изключителното правомощие да 
повдига и поддържа обвинение за престъпления, свързани с корупция. 
Същевременно концентрацията на толкова много власт не e обвързана 
с никакви механизми за контрол и отчетност при упражняването є. 
Това в най-голяма степен се отнася за главния прокурор.

Като цяло действията на прокуратурата срещу корупцията по 
високите етажи на властта са непоследователни, често мотивира-
ни от конюнктурно-политически или персонални съображения и са 
насочени главно към политици извън кръга на непосредствено уп-
равляващите, които имат ограничен властови ресурс или въобще не 
разполагат с такъв. Липсата на своевременна реакция или закъсня-
лата реакция (особено по отношение на исканията за снемане на 
депутатски имунитети) води до неоползотворяване на процесуал-
ните възможности за разследване и наказване на политическата 
корупция. Тази тенденция, която се наблюдаваше особено ясно в 
края на мандата на бившия главен прокурор, разкрива неограничени 
възможности за пряко или косвено манипулиране на политическия 
процес в „подходящия” момент. Този феномен неизбежно рефлек-
тира върху работата на разследващите органи и съда. Наред с това 
дефектите в тяхната работа, включително проявите на политически 
пристрастия, както и вътрешната корупция, допълнително усложняват 
разкриването и съответно – наказването на корупцията. 
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20 По данни на ВКП броят на внесените обвинителни актове за най-характерното 
корупционно престъпление – подкупа (чл. 301-307а от НК) през последните три 
години е, както следва: 2003 г. – 46 обвинителни акта срещу 51 лица, 2004 г. – 77 
обвинителни акта срещу 92 лица и за периода януари – септември 2005 г. – 79 
обвинителни акта срещу 100 лица. 

Наказателни производства срещу длъжностни лица във  
високите етажи на властта (политическа корупция)

„Прокуратурата на Република България е внесла обвини-
телни актове в съдилищата срещу лица от високите етажи на 
властта за корупция (политическа корупция), които са висящи в 
съдебна фаза. Някои от тях са приключени с окончателен съде-
бен акт. Внесени са общо 35 обвинителни акта, 9 дела са във 
фазата на досъдебното производство. От тях срещу народни 
представители от 39-ото и 40-ото Народно събрание са вне-
сени 13, а срещу министри, зам.-министри, председатели на 
държавни агенции, кмета, заместник-кмета и главния архитект 
на гр. София, кметове на други общини и магистрати са внесе-
ни 22 обвинителни акта.” (Български принос към Мониторинго-
вия доклад на европейската комисия, актуализация за периода  
26 септември 2005 г. – февруари 2006 г.

Източник: Интернет страницата на Министерския съвет.

Въпреки че наказателните дела за корупционни престъпления се 
водят на специален отчет във Върховната касационна прокуратура 
(ВКП), собствената є статистика за тях се основава на критерии, които 
не позволяват да се направи адекватна оценка на ефективността 
на прокуратурата. Кръгът от престъпления, които ВКП включва в 
понятието за корупционни престъпления, е много широк. Освен 
типичните корупционни престъпления като подкупа той обхваща и 
други деяния като длъжностните присвоявания, контрабандата и т.н., 
които сами по себе си не са корупционни престъпления, макар 
много често извършването им да се съпровожда от корупционни 
практики. 

По данни на ВКП за първите девет месеца на 2005 г. прокурорите 
са образували общо 1452 предварителни производства за корупционни 
престъпления, 1916 производства са били приключени, а 961 – 
прекратени. В съда са били внесени 604 обвинителни акта, по които 
общият брой на обвинените лица е 735. 

Относителният дял на типичните корупционни престъпления в тази 
група обаче е сравнително малък20. Така например повече от поло-
вината от общия брой предварителни производства са образувани 
за длъжностни присвоявания (27,4 %) и престъпления против финан-
совата, данъчната и осигурителната система (27,2 %), докато броят на 
образуваните производства за най-типичното корупционно престъп-
ление подкуп достига едва 6,5 %.  

Една от целите на приемането на новия НПК е укрепване на 
ролята на прокуратурата в наказателния процес и превръщането на
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прокурора в господар на до-
съдебната фаза на процеса. 
За повишаване на ефектив-
ността в работата на прокура-
турата обаче не е достатъчно 
единствено усъвършенстване-
то на процесуалните правила, 
регламентиращи участието на 
прокурора в наказателния 
процес. Преди всичко проку-
ратурата се нуждае от съще-
ствени организационни ре-
форми, които да заменят съ-
ществуващия съветски модел 
с европейски и да доведат до 
повишаване на прозрачността 
и отчетността в нейната рабо-
та и на контрола върху ней-
ната ефективност. Възможните 
мерки в тази насока са: 

• Въвеждане на ясни механизми за взаимен контрол (възпиране, 
баланс) на властите чрез избор на главния прокурор наред с 
председателите на Върховния касационен съд и Върховния 
административен съд от Народното събрание с квалифици-
рано мнозинство и мандат, по-дълъг от четири години; Народ-
ното 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 ръ-
ководители) 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 
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 Народното 
събрание, ако се възприеме предложението за избора му от 
върховния представителен орган.

• Промяна на конституционния модел – ситуирането на след-
ствието и прокуратурата извън системата на съдебната 
власт, при приемане на вариант, основан на широко съгласие. 
При настоящия конституционен модел – обособяване на орга-

ГРАФИКА 28. ОБРАЗУВАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА КОРУПЦИОННИ 
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (1 ЯНУАРИ – 30 СЕПТЕМВРИ 2005 Г.)

Източник: Върховна касационна прокуратура.
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низационното, кадровото и финансовото управление на следс-
твието и прокуратурата от това на съдилищата във ВСС21.

3.3.4. Взаимодействие между органите на съдебната власт 
и правоохранителните органи за противодействие на 
корупцията

Слабостите в координацията и ефективното взаимодействие меж-
ду органите на съдебната власт (съд, прокуратура и следствие) и 
правоохранителните органи са сред основните причини за слабата 
ефективност в разкриването и наказването на корупционната прес-
тъпност. В края на 2004 г., непосредствено след приемането от пра-
вителството на Националната концепция за реформа на наказателното 
правораздаване на Република България, главният прокурор, директорът 
на Националната следствена служба и министърът на правосъди-
ето подписаха съвместна декларация в подкрепа на концепцията 
и в израз на готовност за общи действия за нейното реализиране. 
Към демонстрираната воля за сътрудничество обаче трябва да се 
присъединят и останалите институции, които имат определена роля 
както в провеждането на реформата, така и в противодействието на 
престъпността. Същевременно въпреки демонстрираната готовност 
за сътрудничество продължават да съществуват слабости при практи-
ческото взаимодействие на органите на съдебната власт и правоохра-
нителните органи в процеса на разкриване и разследване на коруп-
ционните престъпления. Едно от сериозните препятствия за това е, че 
и през 2005 г. не беше въведена в действие дългоочакваната Единна 
информационна система за противодействие на престъпността. 
Работата по системата, която да подобри обмена на информация 
между органите, участващи в разкриването и разследването на прес-
тъпленията, започна преди девет години. Едва в началото на 2006 г. 
бе обявена готовността за миниинформационна система, която ще 
свързва МВР, следствието и прокуратурата за електронен обмен на 
информация по отделни досъдебни производства, включително и 
за организирана престъпност и корупция. Това обаче не включва 
съдилищата и представлява само първа стъпка в изграждането на 
Единната информационна система.

3.3.5. Противодействие на вътрешната корупция в  
органите на съдебната власт 

Вътрешната корупция в органите на съдебната власт и правоох-
ранителните органи22 до голяма степен възпрепятства ефективността 
на държавната политика срещу корупцията, тъй като те са основните 
институции, призвани да се борят с корупцията в държавата и обще- 

21 По-подробно вж. Съдебната реформа: прокуратурата и разследващите органи в 
контекста на членството в Европейския съюз, Център за изследване на демокрацията, 
2005. 

22 По-подробно за антикорупционната реформа в съдебната власт и органите за 
вътрешен ред и сигурност вж. Антикорупционните реформи в България, Център за 
изследване на демокрацията, 2005. 
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ството. В България през периода 1998 – 2005 г. СМК на Коалиция 2000 
регистрира традиционно високи равнища на корупционен натиск в 
тази система въпреки известно намаляване на стойностите през 2004 
и 2005 г. Това компрометира цялостната им роля за противодействие 
на престъпността и в частност на корупцията.

Създадената към Висшия съдебен съвет Комисия за борба с 
корупцията в съдебната система от началото на 2004 г. по своя 
замисъл трябваше да се превърне в един от основните механизми 
за противодействие на вътрешната корупция в съдебната власт. През 
2005 г. обаче по инициатива на прокурорите във ВСС на комисията 
беше отнето едно от основните є правомощия – да извършва проверки 
по конкретни сигнали и жалби за корупция в съдебната власт под 
претекст, че така се „изземват” правомощия на прокуратурата. С това 
дейността на комисията по изпълнение на Стратегията за борба с 
корупцията в съдебната власт се сведе главно до изготвяне на анализи 
и препоръки относно корупционните явления в съдебната власт, както 
и до популяризиране на антикорупционните мерки в обществото. ВСС 
прие разработените от комисията Правила за създаване на организация 
за получаване на сигнали от гражданите по повод наличие на корупционни 
действия в органите на съдебната власт – следствие, прокуратура, съд. 
По повод постъпващите жалби и сигнали от граждани комисията 
преценява дали да уведоми компетентните органи за извършване на 
проверки, и/или да отговори на жалбоподателите. През 2005 г. към 
нея са се обърнали 36 жалбоподатели. Комисията по своя инициатива 
предприема проверки за наличие на противоречива съдебна практика 
или действия на магистрати, които създават условия за корупция – 
например във връзка с прилагането на процесуалния ред за промяна 
на обстоятелства, подлежащи на гражданска регистрация, относно 
ползваните от магистратите автомобили и др. По предложение 
и проекти на комисията са одобрени и създадени регистър за 
дисциплинарни производства и регистър на наказателните производства 
срещу магистрати, които вече се водят в администрацията на ВСС.

В сферата на развитието на антикорупционното сътрудничество 
бяха предприети конкретни мерки за взаимодействие на органите 
на съдебната власт с неправителствени организации и сдружения по 
превенция на престъпността и борбата с корупцията – по предложение 
на комисията ВСС одобри модел за такова сътрудничество на 
регионално равнище. Подобрява се и сътрудничеството на комисията 
за борба с корупцията в съдебната система с парламентарната 
атикорупционна комисия, както и с професионалните организации на 
магистратите. Така, макар и в сферата на ограничените си правомощия, 
комисията се ориентира към по-активно и резултатно присъствие в 
противодействието на вътрешната корупция в съдебната власт.

От друга страна, въпреки че инициира ограничаването на 
правомощията на антикорупционната комисия на ВСС, самата 
прокуратура не предприе активни мерки за разкриване и 
санкциониране на случаи на корупция в съдебната власт. В изпълнение 
на своите правомощия, предоставени є със Закона за съдебната власт, 
за първите девет месеца на 2005 г. прокуратурата е образувала едва 
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11 преписки във връзка с извършени от магистрати корупционни 
действия, от които пет срещу следователи, четири срещу съдии и 
едва две срещу прокурори. 

Така на практика проявите на корупция вътре в системата 
на съдебната власт продължават да бъдат несанкционирани. Не 
се оправдаха и очакванията за повишаване на ефективността на 
наказателното преследване срещу магистрати за извършени от тях 
престъпления вследствие на конституционните промени от 2003 г. и 
ограничаването на магистратския имунитет. Това за пореден път доказа 
тезата, че имунитетът сам по себе си далеч не е основната пречка за 
разкриването и наказването на корупцията сред магистратите.

Невъзможността на съдебната власт да се справи с вътрешната 
корупция налага да се обмислят други мерки за решаване на този 
проблем. Една от подходящите мерки в тази насока е въвеждането 
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, 
които да бъдат избирани от Народното събрание за изпълнение на 
определени функции, включително за образуване на предварителни 
производства, разследване, повдигане и поддържане на обвинения за 
случаи на вътрешна корупция в съдебната власт. Подобни правомощия 
биха могли да бъдат предоставени и на специално антикорупционно 
звено на подчинение на главния прокурор. 
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БЪЛГАРИЯ СЛЕД 2007 г. – 
НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 
        

Членството на България в Европейския съюз несъмнено ще ускори 
ограничаването на корупцията, сивата икономика и организираната 
престъпност в страната, но не може да се очаква, че автоматично 
ще доведе до премахване на вътрешните причини за тях. Същевре-
менно участието в сравнително сложните политико-институционални 
структури и процедури на ЕС ще изправи страната ни пред нови 
предизвикателства. 

Вътрешните рискове вече бяха идентифицирани от българското 
общество и от европейските ни партньори: политическата корупция, 
организираната престъпност и наказателната неприкосновеност на 
участниците в корупционни политико-икономически мрежи. Не бива 
да се пренебрегва обаче и влиянието на някои външни фактори, 
които са ключови за пълното реализиране на ползите от членството 
на страната в ЕС, като:

• реформирането на вътрешноинституционалната динамика на 
Европейския съюз и в частност излизането от конституционната 
криза;

• отсъствието на кохерентна, общоевропейска антикорупционна 
политика;

• липсата на традиция за работа на Европейската комисия с 
гражданското общество в страните членки по изготвянето и 
мониторинга на политики за подобряване на демократичното 
управление, повишаването на прозрачността и намаляването на 
корупцията.

По отношение на новите предизвикателства се очертават две ос-
новни проблемни области – от една страна, влизането на страни 
като България в обединена Европа без прилагането на адекватни ан-
тикорупционни инструменти би създало предпоставки за повишаване 
на корупционния риск за европейския бизнес. Други рискове са в 
обратна посока и са свързани с очакваното снемане на предприсъ-
единителния антикорупционен мониторинг на България от Европей-
ската комисия. 

Самият Европейски съюз преживява трансформационен период, 
допълнително усложнен от отхвърлянето на Европейската конституция 
от Холандия и Франция. Както отбеляза британският премиер Тони 
Блеър, „за да бъде успешна, Европа би следвало да обвърже своите 
приоритети и грижи с предизвикателствата, пред които са изправени 
хората; нужно е по един очевиден начин да бъде демонстрирана 
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релевантността на Европа през XXI век, като преди всичко се 
формулират политическите отговори на тези предизвикателства и 
едва след това се направят институционалните промени, които ще 
допринесат за тяхното реализиране”23. 

Европейският съюз все още няма кохерентна антикорупционна 
политика. При това в стремежа си към ограничаване на корупцията 
Европейската комисия е въвела усложнени бюрократични процедури, 
чийто отрицателен ефект е съизмерим с корупционния. Така 
например спрямо новите страни членки се залага преди всичко на 
индикатори на „входа” вместо на „изхода” (каквато е практиката на 
редица международни финансови институции), т.е. акцентът е върху 
законодателните и институционалните мерки, а не върху постигнатите 
резултати в ограничаването на корупцията. 

Без адекватни и последователни действия за справяне с вътрешните 
предизвикателства и външните ограничения пред антикорупционната 
политика на България ползите от разширяването както за страната, 
така и за ЕС ще бъдат ограничени. Oсновните инструменти за 
социално сближаване и регионално развитие на ЕС за новите страни 
членки – европейските структурни фондове – могат да затвърдят 
създалите се политико-икономически мрежи, което значително да 
намали положителното им въздействие, ако няма адекватни вътрешни 
и външни мерки за мониторинг. 

Важен елемент от формулирането и провеждането на последователна 
антикорупционна политика както в рамките на Обединена Европа, 
така и в национален план е активното включване на гражданското 
общество и бизнеса, които са еднакво заинтересовани от въвеждането 
на ясни и прозрачни правила при конструирането на новата европейска 
идентичност на страните в преход. По-ясното артикулиране на ролята 
на тези сектори изисква налагането на съвременни стандарти на 
прозрачност и публичност, които предполагат ефикасен граждански 
контрол върху публичния сектор и в частност върху структурните 
звена, непосредствено разпореждащи се с европейските фондове. 
Близкото бъдеще ще покаже до каква степен Европейският съюз 
има визия и политическа воля да ангажира реално гражданското 
общество с решаването на тези антикорупционни задачи. 

  

23 Tony Blair, Speech on Europe, St. Anthony’s College, Oxford, 2 February 2006.






