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Въпреки нарастващото значение на борбата с корупцията на ниво 
Европейски съюз (за което свидетелства и Антикорупционния доклад 
на ЕС за 2014 г.), финансовата подкрепа от страна на ЕС по това 
направление е недостатъчна. Този дисбаланс е особено видим в Бъл-
гария: антикорупционното финансиране е спорадично, въпреки нали-
чието на следприсъединителен инструмент за наблюдение в сферата 
на корупцията, организираната престъпност и съдебната система. 
Наличните данни показват, че след 2009 г. финансовата подкрепа за 
проекти, свързани с антикорупция, правораздаване, прозрачност и 
добро управление42, намалява (Фигура 13).

Един преглед върху данните относно получените европейски сред-
ства за борба с корупцията от стартирането на предприсъединител-
ните програми, и по-специално от началото на програма ФАР през 

42 „Антикорупция” обхваща тематични проекти, съдържащи ключовите думи „коруп-
ция” и/или „антикорупция”, както и проекти, свързани с организираната престъпност 
и/или злоупотреба с европейски средства. „Правораздаване” включва проекти, об-
хващащи подприоритети от приоритетни оси 1, 2 и 3-15; 2.4; и 3.3. „Прозрачност и 
добро управление” включва проекти по ОПАК, съдържащи ключовите думи „добро 
управление” и/или „прозрачност”. Проекти, обхващащи повече от една тема не са 
повторно отчитани.

8. еВрОПеЙСКО ФинанСиране За 
анТиКОрУПЦиОнни реФОрМи В БъЛГариЯ

Източник:	 Управляващ	орган	на	ОПАК.	Данните	са	към	31.08.2014	г.

Фигура 13. общ размер на плащанията, насочени към борба 
с корупцията по време на програмния период 
2007 – 2013 г. (в млн. евро)
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1998 г., показва още една красноречива тенденция. Независимо от 
реалния размер на финансовата подкрепа през годините, България 
изглежда спазва препоръките и изискванията на Европейския съюз 
относно антикорупционната си политика (в съответствие с пред- и 
след-присъединителните механизми за наблюдение) единствено ко-
гато става дума за наложени условия, обвързани с приемането на 
страна в ЕС. По време на предприсъединителния период на страната 
България получи финансова подкрепа за борба с корупцията основ-
но на два етапа – в началото на програма ФАР и непосредствено 
преди подписването на Договора за присъединяване през 2005 г. В 
след-присъединителния период финансирането по линия на ОП „Ад-
министративен капацитет” и на Преходния финансов инструмент от 
2007 г. нарасна преди отново да отбележи спад след 2010 г., което 
съвпадна с изтичането на предпазните клаузи на Механизма за съ-
трудничество и проверка (МСП) на ЕК (Фигура 14).

Забележка:	 Данните	за	общия	размер	на	плащанията	за	2015	г.	са	до	31.08.2015	г.

Източник:	 Управляващите	органи	на	Оперативните	програми	в	България;	Министерство	на	финансите,	2015	г.

Фигура 14. динамика на Финансирането на дейности 
по борба с корупцията в българия 
(действителни плащания по линия на ес, 
в млн. евро), 1998 – 2015 г.




