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Дисертационният труд е в обем 285страници. Състои се от увод, изложение в четири
глави, заключение, списък на използваните източници и 5 приложения. Съдържанието
на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са
направени конкретни изводи.
Основният текст е в обем243 страници и включва 8 таблици, 9 диаграми, 7 фигури.
Използваната библиография включва 424 литературни източника на български, руски,
английски, немски език, сред които нормативни актове, монографии, студии, статии,
интернет сайтове и др.
Във връзка с темата на дисертационния труд са направени 17публикации.
Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в катедра
„Администрация, управление и политически науки“ при факултет „Международна
икономика и администрация“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ , к.к.Чайка, гр. Варна.
Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури от катедра
„Администрация, управление и политически науки“ при факултет „Международна
икономика и администрация“, град Варна.

Публичната защита ще се проведе на открито заседание на научното жури на
11.12.2020 г. от 13.00 ч. в Заседателната зала на Ректората на ВСУ „Черноризец
Храбър“. Материалите по защитата са на разположение на всички заинтересовани лица
в канцеларията на катедра „Администрация, управление и политически науки“, както и
на сайта www.vfu.bgРаздел „Докторантури“.
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I.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1.Увод
Съвременната корупция според И. Мени, не е толкова различна от „старата“, но сега
има особено благоприятна атмосфера за нейното развитие: преходът от командна към
пазарна икономика, появата на нови „правила на играта“ и ерозията на традиционните
ценности придават на този феномен особено остър характер. Безспорно нов момент е
интернационализацията на корупцията, която е пряко свързана с процеса на
глобализация на световната икономика1.
В средата на 90-те години на ХХ век международната общност признава, че корупцията
е глобален проблем и в тази област започват действия на многобройни регионални,
глобални и междуправителствени организации. Тази дейност води до приемането цял
набор от законодателни актове, както „задължителни“ (договори и конвенции), така и с
„по-мек“ характер (препоръки, резолюции, инструкции и декларации), подготвени и
приети в рамките на организации като ООН, Съвета на Европа, ОИСР, Европейски
съюз и пр.
2. Актуалност и значимост на проблема
В контекста на глобализацията корупцията престана да бъде особен проблем на
отделните държави и се превръща в световен проблем, затова различните общности
умишлено предприемат стъпки за нейното разрешаване с помощта на различни
международни документи за борба с явлението. Тези документи се основават главно на
императивни международни правни предписания, които задължават държавите след
влизането в сила на съответните международни договори, да ги прилагат в
националното си законодателство.
Международните конвенции и други нормативни документи за борба с корупцията
изхождат от признаването на държавния суверенитет на участниците в разработването
и

приемането

на

законодателни

и

административни

мерки, необходими

за

изпълнението на международните задължения. Заедно с това, за да се постигне
ефективност на националните усилия, на базата на международни антикорупционни
конвенции се формират международни механизми за контрол или прилагане, които
могат да имат коригиращ ефект върху националната антикорупционна политика.

1

Мени, И., Коррупция в начале века: эволюция, кризис и сменаценностныхидей // Интер. Ж..
общественные науки - Париж, М., 1997 Коррупция в начале века: эволюция, кризис и
сменаценностныхидей // Интер. Ж.. общественные науки - Париж, М., 1997.
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С увеличаването на броя на международните антикорупционни стандарти тяхното
прилагане в държавите се усложняваот множество международни правни актове,
съдържащи несъответстващи антикорупционни стандарти. В момента международни
актове, включително основни и специални стандарти за борба с корупцията, са приети
както в рамките на ООН, така и от други международни междуправителствени
организации, предимно на ОИСР, Съвета на Европа и други международни
организации. Именно на тези международни платформи се формират международни
стандарти за борба с корупцията, чийто обхват на въздействие е ограничен от
регионалния характер и спецификата на съответната международна организация. В
същото време са възможни ситуации, когато разпоредбите на различни международни
конвенции, отнасящи се до един и същ антикорупционен стандарт, съдържат различни
правни предписания, което поражда проблем с избора на държавите-членки на модел за
подходящо поведение. В работата по-нататък са дадени примери за посочения проблем.
Практиката на международен контрол върху спазването на стандартите за борба с
корупцията подчерта проблема за осигуряване на единни подходи за разбиране и
тълкуване на международните разпоредби от органите на различни международни
организации, участващи в борбата с корупцията (включително ОИСР, GRECO и др.). За
да се защитят националните интереси на държавите се разработят единни правила за
тълкуване на антикорупционните стандарти при вземане на решения, които са
задължителни за тях.
Често органите на международни организации, тълкувайки специални международни
договори за борба с корупцията, надхвърлят буквалното им съдържание и
екстраполират експанзивен подход като съответни международни задължения. Освен
това правото на тълкуване се предоставя на експертни органи като Групата на
държавите, борещи се срещу корупциятакъм Съвета на Европа(англ. The Group of States
againstCorruptionGRECO), чийто състав непрекъснато се променя, което поражда
съмнения относно възможността за осигуряване на последователност при оценката на
ситуацията в държавите и препоръчаните коригиращи мерки.
Важно е да се вземе предвид, че държавата, поемайки съответните международни
задължения и прилагайки международните стандарти за борба с корупцията, в някои
случаи не придобива пълния обхват на правата във връзка с прилагането и контрола на
конвенцията, произтичащи от членството в съответните международни организации.
Важно е да се отбележи още, че значението на международното сътрудничество в
борбата с корупцията се състои не само в създаването на ефективни механизми за
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борба с транснационалните форми на корупция, но и във формирането на единен
глобален „антикорупционен език“2, концептуална рамка, без която ефективна
антикорупционна политика е невъзможна.
Според статистиката нивото на корупция в България нараства всяка година. Години
наред страната ни носи етикета на най-корумпираната европейска държава. Системната
криза по редица показатели не може да не повлияе на мащабите на корупцията,
засягаща всички системи за социално управление не само в държавната, но и в
недържавната сфера. Въпреки обявеният от ръководството на страната курс, насочен
към намиране на нови източници на икономически растеж и формиране комфортната
бизнес среда, държавата е изложена на риск поради влияние на корупцията. Това се
потвърждава от Доклад на Трансперънсиинтернешънъл от 2019 г., в който България е
поставена в дъното на класацията с 42 точки3.
Ситуацията у нас се потвърждава и от редица други международни и национални
изследвания, които сочат, че държавата ни все не може да изгради цялостна програма
за борба с явлението корупция, често се предприемат несистематични и фрагментирани
антикорупционни мерки, вместо да бъде впрегната цялата система от мерки и условия
за гарантиране на ефективна антикорупция. В този смисъл анализът на чуждестранния
опит в борбата с явлението, т.е. доказаният опит, може и трябва да се проучи и
приложи от държавата като принципи и методи за по-ефективна борба с корупцията.
По думите обаче на Председателя на Върховния касационен съд у нас „променят
законите, защото нямат воля за борба с корупцията“4.
Като цяло днес все по-задаваните актуални въпроси, свързани с феномена корупция,
са как може антикорупционната политика да победи в националната държава и какви
мерки трябва да предвиди световната общност в тази посока? Трябва ли държавите да
прехвърлят индивидуалната антикорупционна функция на нивото на международните
организации или ще бъде по-ефективно да се промени векторът на вътрешната

2

Богуш, Г., И., Коррупция и международноесотрудничество в борьбе с ней, Москва - 2004,
https://translate.google.com/translate?hl=bg&sl=ru&u=http://lawtheses.com/korruptsiya-i-mezhdunarodnoesotrudnichestvo-v-borbe-s-ney&prev=search
3
https://transparency.bg/bg/transp_indexes/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b82/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%be%d1%80%d1%83%d0%bf%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0/%d0%b8%d0%bd%d
0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-2019-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
4
Лозан Панов: Променят законите, защото нямат воля за борба с корупцията, 2017, https://clubz.bg/61934lozan_panov_promenqt_zakonite_zashtoto_nqmat_volq_za_borba_s_korupciqta
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политика в рамките на възникващата тенденция за укрепване на държавния
суверенитет на отделните държави?
Всичко изложено дотук провокира изборът на темата „Международни и национални
политики за борба с корупцията“. Работата

представя резултатите от анализ и

оценка на изследваното явление и антикорупционните тенденции в международен и
национален план. Вниманието е фокусирано както върху качествотона теоретичното
проучване на изследователските задачи, така и върху проблемите на практическата
стойност на работата, които колективно се разглеждат през призмата на задачите за
осигуряване на държавна антикорупционна политика.
Настоящият подход към анализа и оценката по проблемите на борбата с корупцията
в съвременна България е причинен както от субективни, така и от обективни
причини. От голямо значение са обстоятелствата на личния ми научен интерес към
борбата с корупцията, който е концентриран в нейното разкриване - от теорията на
явлението до практико-приложното противодействие, както и очевидните грешки,
допускани в този процес.
3. Обект и предметна изследването
Обект на изследването: Международна и национална нормативна база за борба с
корупцията и международното сътрудничество в противодействието й.
Предмет на изследването: Характеристика на международните и национални политики
за борба с корупцията.
4.Цел и задачи на дисертационният труд
Цел на проучването:
Критичен анализ на международните и национални политики за борба с корупцията и
на системата за международно сътрудничество на държавите в противодействие на
явлението, като акцент е поставен на слабите им страни, както и да се разработят
препоръки в интерес на подпомагане на изграждането на модерна концепция за
противодействие на корупцията.
Постигането на определената цел на изследването изисква формулирането и
решаването на следните задачи:
1.Да се направи кратък исторически преглед на явлението корупция и борбата
срещунея, който да утвърди тезата, че то е повсеместно и валидно за всички
обществено-икономически и политически епохи явление, срещу което са вземани
мерки за ликвидиране.
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2.Анализ на международното законодателство за формулиране на концепцията за
корупция, за изучаване неговата специфичност, основни характеристики и допуснати
слабости.
3.Анализ на универсални и регионални механизми за борба с корупцията и грешки в
прилагането им.
4.Разкриване на силните и слабите страни на международните антикорупционни
документи, основните видове международно сътрудничество по отношение на
съответните международни договори.
5.Да се обоснове необходимостта от международно сътрудничество в борбата срещу
корупцията и нейните транснационални форми на основата на концепцията за общи
мерки в противодействие срещу явлението.
6.Анализиране на международните политически последици от присъединяването на
България към съвременните международни антикорупционни стандарти и се направят
изводи за грешките при прилагането им.
7.Оценяване качеството на антикорупционната политика на Република България;
установяване на основните противоречия между българското и международното
законодателство в тази област и очертаване начините и средствата за разрешаване на
тези противоречия.
8.Да се обобщят перспективите за ефективното участие на Република България в
международното антикорупционно сътрудничество и се очертаят възможности за
неговото разширяване.
5.Методологически и теоретични основи на изследването
Представената работа използва принципите на историцизма и обективността,
системните, историко-сравнителните, статистическите и проблемно-хронологичните
методи. Научният проблем е изследван в историческа еволюция и динамика. Това
наложи използването на хронологични, историко-генетични, социално-психологически
и други методи за анализ и описание.
Методологичната основа на дисертацията е общонаучният диалектически метод на
познание. Методът „case-study“ се използва за оценка на ролята на организациите на
гражданското общество в международното сътрудничество в борбата с корупцията,
както и за проучване на опита на борбата с корупцията в отделните държави.
Като теоретична основа е използван систематичния подход, който се характеризира
с внимание към взаимодействието на държавните и недържавните участници, промяна
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на ситуацията в световната политика, правата на човека и глобалното гражданско
общество.
Практическа основа на проучването са открояване на положителните и спорни
страни на международните споразумения за контрол на престъпността, включително
специални антикорупционни споразумения на ООН, Световната банка, Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие, Съвета на Европа, Европейският съвет и
пр., други международни договори и протоколи, съдържащи разпоредби, приложими
към антикорупционна сфера, документи на международни организации, действащо
българско законодателство.
Приложението на съвкупността от методи позволява корупцията да бъде
представена като сложен социален феномен с дълбоки исторически корени и нарастващ
брой засегнати страни и лица, от които придобива глобално значение.
6. Ограничения
Корупцията е тема на изключително голям брой теоретични анализи и практически
проучвания. Една от основните трудности при изследването на националните и
международните политики в борбата с корупцията е липсата на единно мнение за
идентификация на явлението, липсата на обективно измерване на нивото на корупция в
страната. Потвърждаване на фокуса на правителствата на различни страни за борбата с
нея, също се явява своеобразно ограничение при разработване на проблема. Всичко
това взето в единство се явява пречка за компетентното изграждане на глобална
антикорупционна стратегия и намирането на подходящи средства за борба с
корупцията в определена държава.
Изучаването на детерминантите на корупцията е изпълнено с редица сериозни
затруднения и на първо място с факта, че естеството на това явление се определя не от
някакъв конкретен фактор, а от цял комплекс от причини. В същото време е
изключително трудно да се изолира и оцени степента на въздействие на всеки индивид.
Корупцията, като всеки друг социален феномен, е тясно зависима от степента на
развитие на обществото, от характерните му социално-икономически отношения и
съответните интереси и форми на тяхното прилагане.
Всичко отбелязано по-горе важи с пълна сила и за нашата страна: липса на пълна и
обективна статистика за степента на корупция на национално ниво. Оттук и
трудността при използване на статистически източници при анализиране на проблема с
корупцията.
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II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд е в обем 285страници. Състои се от увод, изложение в четири
глави, заключение, списък на използваните източници и 5 приложения. Съдържанието
на всяка от главите е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са
направени конкретни изводи.
Основният текст е в обем 243 страници и включва 8 таблици, 9 диаграми, 7 фигури.
Използваната библиография включва 424 литературни източника на български, руски,
английски, немски език, сред които нормативни актове, монографии, студии, статии,
интернет сайтове и др.
Във връзка с темата на дисертационния труд са направени 17 публикации.
СЪДЪРЖАНИЕ
3

УВОД

ПЪРВА ГЛАВА. ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ И
РАЗВИТИЕ НА КОРУПЦИЯТА
1.1. Античност
12
1.2. Източни народи

16

1.3. Средновековие

21

1.4. Модерни времена

23

1.5. Съвременност

24

ВТОРА ГЛАВА. СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА. ТЕОРИИ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОДИ НА ПРОБЛЕМА С КОРУПЦИЯТА
2. Понятие, типология и причини за явлението „корупция”

И
37

2.1. Основни видове и форми на корупция

43

2.2. Теории и изследователски подходи на проблема за корупцията

49

2.3. Регионален аспект на корупцията

51

2.4. Международни аспекти на корупцията

61

2.5. Теория за положителните ефекти от корупцията

75

2.6. Корупция и лобизъм

83

ТРЕТА ГЛАВА. МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИКИ ЗА БОРБА
КОРУПЦИЯТА
3.1. Правни и организационни мерки за борба с корупцията в ЕС
3.2.

Институционални основи на международното
въпросите за борба с корупцията

сътрудничество

С
92
по

97

3.2.1. Организация на обединените нации (ООН)

97

3.2.2. Съвет на Европа (СЕ)

100

3.2.3. Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

103

3.3. Международно сътрудничество в борбата с корупцията

110
10

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА
ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА
4.1. Предпоставки и натрупан опит

121

4.2. Държaвни политики зaпротиводейcтвие и превенция нaкорупциятa

134

4.2.1. Политическа корупция и изборнa корупция
4.2.2.

164

Корупция в съдебната власт и прaвоохрaнителнитеоргaни (Митници,
174
МВР, ДАНС, Следствие, Прокуратура, ВСС и Инспекторат към него).

4.2.3. Общество и корупция

189

4.3.

Отчетноcт,
нacтрaнaтa

мониторинг

и

оценкaнaaнтикорупционните

политики

4.4.

Междунaроден опит и cътрудничеcтво при рaботa c националните
212
Стрaтегии

197

ОСНОВНИ ИЗВОДИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

222

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

241

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

244

ПРИЛОЖЕНИЯ

273

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
В Увода се обосновава изборът на темата в контекста на нейната актуалност и
практическа

приложимост.

Определени

са

обектът,

предметът

и

теоретико-

методологична основа на явлението корупция. Формулиран е научният проблем Критичен анализ на международните и национални политики за борба с корупцията и
на системата за международно сътрудничество на държавите в противодействие на
явлението с акцент на слабите им страни, както и да се разработят препоръки в интерес
на подпомагане на изграждането на модерна концепция за противодействие на
корупцията. В основата на работа стоят предпоставките и възникването на нормативна
международна и национална база за борбата с явлението корупция в Европа и други
страни в света, анализирани са международните антикорупционни стандарти и
проблемите за тяхната реализации в България.
Акцентът в цялата работа е поставен върху някои несъвършенства на европейските и
националните антикорупционни документи, което създава проблеми при прилагането
им в практиката. Това може да определи и осъществяване на основната цел в нейната
съвкупност.
Направен е анализ на най-новите научни постижения по проблема, обоснована е
теоретичната и практическата значимост на изследването.
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Първа глава „Исторически сведения за възникване и развитие на корупцията“се
базира на голям брой литературни източници, като целта е да се обхванат малко
известни

факти.

Анализът

отчита

спецификата

на

социално-икономическата,

политическата и културната ситуация, характерна за конкретни исторически етапи от
развитието на явлението, както и анализ на процеса на формиране и развитие на
антикорупционни механизми. В работата е подчертано, че през различните исторически
етапи проявата и разпространението на корупцията се дължи на цял набор от причини,
които са идентифицирани в работата.
Един от основните акценти във Втора глава „Същност и характеристика. Теории
и изследователски подходи на проблема с корупцията“е опитът за формулиране на
възможно най-изчерпателно определение на феномена „корупция“, за който все още не
съществува общовалидна дефиниция. Анализът се акцентира върху самото понятие за
корупция, съдържащо се в международните документи, като изводът е че все още няма
единно разбиране на съдържанието на корупцията, което се явява пречка за
изработване на строен правен механизъм за борба с нея. Подчертава се, че анализът на
съдържанието на корупцията и установяването на основните й характеристики са от
огромно практическо значение.
В Трета глава„Международни политики за борба с корупцията“ въз основа на
широк и разнообразен масив от източници, се прави задълбочен критичен анализ на
антикорупционната нормативна база, създадена на ниво Европейски съюз. Отчита се
фактът, че в началото на деветдесетте години на ХХ век под влияние на редица
фактори като политическа корупция и корупционни скандали в почти всички
европейски страни, отношението към проблема „корупция“ се променя.Това намира
израз в голям брой основниконвенции, споразумения, програми и други от универсален
и регионален характер за борбата с корупцията и тяхното действие заедно,
идентифицират се и се анализират основните тенденции в развитието на институциите
за международно регулиране на борбата с корупцията.
Антикорупционният нормативен масив, създаден на ниво Европейски съюз е помалко внушителен в сравнение с антикорупционното нормотворчество на Съвета на
Европа: тъй като всички държави членки на Европейския съюзса едновременно членове
на Съвета на Европа и регламентите на Съвета са задължителна за държавите от
Европейския съюз. В този дух на базата на внушителен брой антикорупционни
документи е направен задълбочени анализи на дейността на ООН, Съвета на Европа и
ОИСР, които са тествани в практиката.
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В Четвърта глава „Политика на българските правителства за борба с
корупцията“ явлението е представено като сложно, системно, самовъзпроизвеждащосе
обществено опасно социално явление, изразено в наемническото използване от
длъжностните лица на своето официално положение за лично обогатяване, водещо до
деформация на държавните и обществените отношения. Доказано е, че в съвременното
българско общество корупцията от социален феномен се е трансформирала в социална
институция, характеризираща се с редица институционални особености. Това се дължи
както на усещането за липса на ефективност при осъществяване на техните основни
функции и правомощия, така и на цялостното усещане за наличие на корупция,
конфликт на интереси, непотизъм при упражняването на публичната власт. Тази
негативна оценка може да бъде приложена както за политическите институции, така и
за органите на независимата съдебна власт.Изведени са доказателства, че нивото на
корупция на социалните отношения се определя не от някакъв конкретен фактор, а от
цял комплекс от фактори и причини.
Основните изводи и препоръки са изведени на три нива в изпълнение на основната
цел на работата.
ИЗВОДИ
НА ГЛОБАЛНО НИВО
1.Корупцията се е превърнала в един от най-трудните международни проблеми,
корумпираните служители от различни страни са тясно свързани помежду си и са
еднакво заинтересовани в надеждното покриване на корумпиран служител и
корумпиран бизнесмен, които легализират средствата си, прехвърляйки ги на законния
пазар в собствена полза.
2.През цялото историческо развитие в света има значителни противоречия между
антикорупционните механизми, декларирани и нормативно фиксирани от държавата, от
една страна, и реалните управленски и поведенчески практики, от друга. Тези
противоречия включват: Първо, противоречивият характер на държавната политика по
отношение на финансовото съдържание на управленските структури до началото на ХХ
век, когато от една страна, се осъжда корупцията и се въвеждат наказателно-правни
мерки за противодействие на това явление, а от друга - социално-икономическите
условия за възникване на корупция чрез намаляване на разходите за поддържане на
държавния апарат, което може да се счита за действително насърчаване от властите на
корумпирано поведение на длъжностните лица. Резултатът от този спорен процес е
формирането на държавния апарат, който до голяма степен се поддържа от самото
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общество, което допринася за поставянето на психологическите основи за подкуп от
страна на длъжностните лица и обществото. Второ, самите представители на
държавния апарат се борят с корупцията главно без участието на обществото, което
води до едно важно последствие: онези, които се борят с корупцията, не са в състояние
да променят основните причини, които са я породили, тъй като се връщат към
ключовите условия за съществуването на самата система. Трето, деформациите на
провежданата държавна кадрова политика нарушават меритократичния принцип на
подбор на управленски персонал, поставят съществуването на личните връзки,
лоялността и покровителството като основа за кариерно израстване, като по този начин
допринасят за самовъзпроизвеждането на групи, свързани със стабилни корупционни
отношения и широкото разпространение на корупцията.
3.Световната общност все още нее разработила адекватни мерки за борба с
корупцията на държавно ниво. Ако конкретен субект (физическо или юридическо
лице), който получава корупционни дивиденти, е сравнително лесен за установяване и
подлагане на разследване, корумпираната държава остава, както изглежда, в сферата на
открит политически анализ и съответна публична правна оценка.
4.Корупцията вирее в региони, за които са характерни политическа и икономическа
нестабилност; ниско ниво на икономическо развитие,преходна криза; войни,
политическо

разпадане

и

етнически

конфликти.лоша

финансова

регулация,

неефективна съдебна система, корупция в правителството с ниски заплати и „сенчест“
икономически контрол.
5.Днес проблемът с корупцията се усложнява от отсъствието на категорична
правна дефиниция на явлението „корупция”, въпреки че то се използва като официален
и знаков термин. Липсата на единна научна дефиниция за корупция спъват
ефективността на мерките за предотвратяване на проявите му. Без идентифициране на
проблема, няма и ефикасно противодействие. Неяснотата се допълва от широката и
нееднозначна употреба на понятието в областта на икономиката, политологията,
етиката и в медийната практика.
6.В теоретичните знания за корупцията има промяна и категоричен статус знания - те
вече могат да се сравняват не само с резултатите от натрупания опит, но и хипотези,
проекти, програми, стратегии, предвиждайки бъдещи практики. Теоретични знания за
обектите вече са различни от емпиричните предписания за преобладаващите практики
с това, което служи като основа за бъдещето практически промени в тези обекти.
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7.В повечето от страните с високи равнища на участие в корупционни сделки и на
корупционен натиск е характерна слаба съпротива срещу корупционния натиск.Макар
съпротивата да не може да се смята за главен фактор, спомагащ за намаляване на
корупцията, тя отразява преобладаващите обществени нагласи към почтеността и се
възпитава най-вече чрез усилията на гражданското общество и компетентните органи
за изграждане на обществено съзнание за противодействие на корупцията.
8.Без отговор остава въпросът как в борбата срещу корупцията да бъдат
съчетанипревантивните и репресивните функции. Като правило страните се опитват да
съвместят и двете роли в антикорупционните си органи, макар репресивната функция
да е далеч по-слабо застъпена. Повечето от задачите на тези органи се състоят в
някакъв вид надзорна или контролна дейност, обикновено на националните им
антикорупционни стратегии, и няма сериозни свидетелства те да имат значимо влияние
върху законодателния процес и създаването и функционирането на качествени
институции за борба с корупцията.
9.Практиката показва, че административната корупция е масово явлениеи не може да
се сведе до разглеждането на единичнислучаинакорумпиранидлъжностнилица и тяхното
преследване единствено чрез инструментите на наказателнотоправосъдие.
10.Практиката на държавна корупция и износ на корупция е концептуално защитена
от различни видове „мозъчни тръстове“, „мисловни фабрики“, „научни фондации“ и
„елитни

клубове“.

Никакви

международни

конвенции

срещу

корупцията,

международни наказателни съдилища и международни военни трибунали, нито
GRECO са успели да стигнат и разобличат такова ниво на корупционна дейност.
11.Тенденция е новитекорупционни схеми и по-сложни форми на злоупотреба да са
ориентирани в обратна посока, използва се не с цел създаване, консолидиране и
отстояване на идеалите на социалната справедливост, а с цел унищожаване,
деморализиране, установяване на режим на господство и дори репресия срещу
противоречиви политически системи. И това вече не е борба с корупцията, а добре
информиран, добре планиран и правилно нормативен и политически обезпечен износ
на корупция.
12.Корупцията, включително под формата на незаконно използване на някои форми
на чуждестранна или международна финансова помощ, не е включена в механизма за
борба с беззаконието, а се използва като инструмент за борба с управляващите режими
на „неудобните“ суверенни държави. В този смисъл той се превръща не само в един от
най-ефективните инструменти за политически спекулации и дискредитиране на
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правителството, но и в действителното, както казват политолозите, „превземане на
държавата“.
13.Днес е очевидно, чев условията на глобализация и възникване на нови, по-сложни
корупционни явления, прилагането на съществуващите антикорупционни стратегии,
предложени от международните организации, вече не е достатъчен.
14.Корупционният фактор днес често се използва за решаване на много конкретни
политически, икономически и други проблеми чрез средства, които не са предвидени
от международното право и не се вписват в понятието за нормална международна
практика. Корупцията в ръцете на далновидни политици се превръща в инструмент за
политическо изнудване, антиправителствени протести и политическите катаклизми.
15.Корупцията не възниква само под влияние на икономически, но и на много други политически, социални, институционални - влияния, което дава възможност да се
заключи, че корупционните мотиви отиват отвъд икономиката и че моделът на
рационалният индивидуален избор, който не отчита социалните влияния, не може да
бъде убедителен обяснителен модел.
16.Има голяма вероятност за навременно откриване и предотвратяване на въвличане
на мнозинството в прояви на корупция. Важно е също, че в някои държави-първенци в
борбата с корупцията мнозинството от населението ясно възприема корупцията като
аномалия, като зло, като неприемлив начин на живот.
17.Значението на международното сътрудничество в борбата с корупцията се състои
не само в създаването на ефективни механизми за борба с транснационалните форми на
корупция, но и в формирането на единен глобален „антикорупционен език“,
концептуална рамка, без която ефективна антикорупционна политика е невъзможна.
НА НИВОЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ
1.Институционалното и организационно използване от Европейския съюз е
оригинално, обмислено, но не е абсолютно ефективно. Така регулаторната рамка през
последните две до три години не е претърпяла значителни промени. Единствените нови
официални документи по антикорупционни въпроси са свързани основно с доклади по
различни разследвания, провеждани от институциите на Европейския съюз.
2.Конвенцията за наказателно право срещу корупцията, приета в Страсбург на 27
януари 1999 г., също не съдържа ясно определение на понятието „корупция“, а само
разглежда нейните вариации.Забележително е, че дори текстът „конвенцията на ООН
срещу корупцията (UNCAC) не съдържа определения за това, с какво трябва да се
борят страните-участнички.
16

3.Включването на някои незаконни действия в определението за корупция
противоречина международното право. Например, в Декларацията на ООН за борба с
корупцията и подкупа в международни търговски операции подкупът като цяло се
разграничава от корупцията. От смисъла на нормите на тази декларация, корупцията и
подкупът (даване, получаване) в съответствие с международен правен акт са две
различни понятия.
4.Парламентите в Югоизточен регионне се ползват с високо обществено доверие и
подобно незавидно положение не е безпочвено. Законодателните органи в редки случаи
разполагат с кодекси за етично поведение или ако имат такива не се съобразяват с тях;
в още по-редки случаи е регулирано лобирането; процедури за снемане на депутатския
имунитет се въвеждат, макар и плахо, едва в последните години.
5.Оценката на националните институционални и правни фактори, които създават
корупционна среда в региона, няма претенции за изчерпателност по отношение на
политиките и практиките във всички страни, а по-скоро поставя акцент върху някои от
приоритетните

проблеми,

свързани

с

потенциалните

възможности

за

противодействие на общите за Югоизточна Европа прояви на корупция.
6.Въпреки положителните аспекти в Конвенция на ООН срещу корупцията от 31
октомври 2003г.има някои недостатъци,които не могат да бъдат пренебрегвани от
световната общност. Така някои формулировки позволяват заобикаляне на нормите на
Конвенцията. Например, в документа се посочва, че „държавите страни са
ангажирани“, (Чл. 13) „в рамките на своите възможности“ (Чл. 27 и Чл.34) т.е.
държавите действат по своя преценка, тъй като формулировките позволяват, че може да
се приеме, но може и да се помисли. Горните неточности могат да доведат на практика
до двойни стандарти, когато определени държави ще спазват изисквания, докато други,
отнасящи се до пожелателния характер на тези норми, не.
7.Конвенцията на ООН за борба с корупцията (2003) предполага създаването на
Държавни органи за борба с корупцията. Но в същото време се очаква този орган да се
бори с корупцията чрез провеждане на подходящи политики, като разпространение на
знания за превенция на корупцията. Видно е, че в случая става въпрос повече за
създаването антикорупционен орган само формално, като на практика те не биха могли
реално да изпълнят задачите си.
8.Международната помощ, предоставяна чрез държавните институции - заеми,
техническа помощ, инвестиционни гаранции и др. от ЕС и Световната банка, не е
обвързана по-тясно с прилагането на специфични антикорупционни мерки.
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9.Въпреки обвързващия характер на основните разпоредби на Конвенцията на ООН
за борба с корупцията, проблемите конфискация и връщане на активи е по преценка на
националното законодателство т.е. в случай че националното законодателството не
съдържа правила, предвиждащи конфискация и връщане на активи, борбата срещу
легализацията на получените доходи в резултат на корупцията е неефективна.
10.Иновативен механизъм на антикорупционната практика в Съветана Европа е
въвеждането на информационна система за борба с измамите за събиране и обмен на
информация, получена от всеки член на Европейския съюз, с цел предотвратяване,
откриване и наказание на отговорните лица за измами, корупция и свързани с тях
престъпления, посегателство върху финансовите интереси на Съюза.За съжаление
този механизъм нее известен на всички граждани на Съюза.
11.Въпросът за връзката между правните норми на Европейския съюз и
разпоредбите на законодателните актове на Съвета на Европа е особено актуален, тъй
като и двете институции имат международен характер, а всички държави-членки на ЕС
са членове на Съвета на Европа. Дублирането на правни норми изглежда очевидно.
Въпреки това, тъй като Европейският съюз няма собствена основа на наказателното
право, той разчита главно на решения и документи на Съвета на Европа.
12.Страните членки на Съюза дълго време не могат да постигнат единодушие
относно организацията на европейската прокуратура. Едва през октомври 2017 г. е
взето окончателното решение за прилагане на разширено сътрудничество при
създаването на европейска прокуратура. С това самият институт ще започне да
функционира напълно не по-рано от три години. Трябва да се отбележи, че документът
не създава единна позиция - като представител за външната политика и политиката на
сигурност, а цяла институция.
13.Докладите на Европейската комисия за напредъка на страните акцентират върху
борбата с корупцията, но реакцията към тях варира в отделните страни – държавите с
по-ясни изгледи за присъединяване към ЕС отделят по-голямо и задълбочено внимание
на изводите и препоръките.
14.Възприемането

на

международни

препоръки

и

стандарти

може

да

предизвикванереалистични очаквания за бърза промяна на ситуацията, а това би
могло да доведе до повърхностни и ограничени мерки.
15.Международното антикорупционно сътрудничество, особено що се отнася до
отношенията с ЕС, е ангажирана почти изключителнос изпълнителната власт, докато
съдебната власт, парламентът и други институции и организации не са въвлечени в
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достатъчна степен, въпреки че последствията от това международно сътрудничество по
отношение на антикорупционни политики срещу завладяването на държавата пряко ги
засягат.
16.В рамките на практиката на работната група на ОИСР ясно може да се наблюдава
тенденцията към формиране на подправо, тоест нова категория препоръки, които
поради установената практика, мълчаливо призната от държавите-членки на ОИСР,
получават значението на квази ангажименти.
17.Мерките за борба с корупцията в развитите европейски страни, под една или друга
форма, намират място в стратегиите и на други европейски държави. Без да се навлиза
в допълнителни подробности, трябва да се отбележи, че най-ефективни са
комбинираните методи на „моркова и пръчката“; използвани поотделно е малко
вероятно те да доведат до значителни резултати, ако не влошат ситуацията изобщо.
18.В сравнение с корупционните престъпления, всички видове подкуп като вид
корупция и различни злоупотреби (включително официалната злоупотреба) в
документите на Европейския съюз не са подробно разработени. Те традиционно
включват, например, „търговия с влияние“.
19.На настоящия етап в Евросъюза се наблюдава разнобой по въпросите за
корупцията. Необходима е твърда политическа воля и по-голяма настойчивост от
страна на всички страни в него за справяне с корупцията.
ЗА БЪЛГАРИЯ
1.В годините на преход със смяната на 12 правителствата се сменят и моделите
корупция,

най-вече

свързани

с

паричната

приватизация

(1992-96);

масова

приватизация (1996-97); работническо-мениджърска приватизация (1998-2000), а през
2002 и следващите години, се очертава нов странен и по-неефективен хибрид на
масовата приватизация с компенсаторни бонове, но корупционният елемент остава
постоянен.
2.Преди влизането на България в Европейския съюз икономическото развитие и
правителствените политики за противодействие на корупцията са били в синхрон,след
членството тяхното влияние се разминава.Анализирайки работата на българските
органи за стратегическо планиране на мерки срещу корупцията в навечерието на
приемането ни в ЕС през 2007г., неличи страната ни да се възползвала пълноценно от
международното сътрудничество, по което сме страна-членка.
3.Злоупотребите с еврофондовете често са предмет на бурни дебати в европейските
институции. За първи път в историята на ЕСна 25 ноември 2008 г. по програма ФАР
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са спрени 220 млн. евро от средствата, предназначени за административна
модернизация. Ефективно са замразени средства по линия на европейските фондове,
предназначени за изграждането на местна пътна инфраструктура.Санкцията е широко
отразена в международното медийно пространство, а на България е закрепен етикета
„най-корумпираната страна в ЕС”, тя бе посочена като страна, чиято корупция се
развива „като рак в тялото на ЕС“.
4.Държавата ни все не може да изгради цялостна програма за борба с явлението
корупция, често се предприемат несистематични и фрагментирани антикорупционни
мерки, вместо да бъде впрегната цялата система от мерки и условия за гарантиране на
ефективна антикорупция. В този смисъл анализът на чуждестранния опит в борбата с
явлението, т.е. доказаният опит, може и трябва да се проучи и приложи от държавата
като принципи и методи за по-ефективна борба с корупцията.
5.Неефективност на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси (КПУКИ)и Центърът по модела БОРКОР и Комисията за отнемане на
незаконно придобито имущество. В края на 2019 г. се отчита, че Комисия за
противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество
(КПКОНПИ)не е оправдала възлаганите й надежди. И ако антикорупционната комисия
не можа да оправдае наименованието си, това не й попречи сама да генерира корупция
- нейният председател напуска, след като не успява да даде логично обяснение за
имуществото си.
6.В България властовите институции, на първо място, са заразени с корупция и не
могат да се борят срещу себе си, за справяне с нея са необходими комплексни мерки
и съвместни усилия на политическото ръководство на страната,

институциите на

гражданското общество, бизнес структурите. Залогът в тази борба е почти
изключително

подобряване

на

наказателното

законодателство,

тъй

като

висококачествената правна основа е само предпоставка за успех в битката с
корупцията.
7.Усилията да се гарантира независимост на съдебната система у насне са
балансирани от също толкова категорични изисквания за отчетност на магистратите.
Поради липса на адекватен взаимен контрол на властите, самоуправлението на
съдебните органи в нарастваща степен излиза извън контрол като довежда до
корпоратизъм, с всички свързани с него корупционни рискове. Прекаленият акцент
върху формалната независимост е типичен пример за решение, превърнало се в
проблем – вместо да послужи за поддържане на равновесието с изпълнителната власт,
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самоуправлението задълбочи клиентелните отношения между магистратите и различни
корупционни интереси.
8. Налице са груби противоречия между оценките на европейските институции и
действителното състояние в страната по отношение на корупцията. Това се
потвърждава от Доклад на Трансперънсиинтернешънъл от 2019 г., в който България е
поставена в дъното на класацията с 42 точки. На този фон през декември 2019 г. Доклад
на ЕС дава положителна оценка на реформите на българското правителство за
укрепване на правовата държава и борбата срещу корупцията. Правни експерти и
представители на гражданското общество в България обаче смятат, че Брюксел е бил
подведен от реформи, които може и да изглеждат добре на хартия, но не променят
нищо във всекидневието на най-корумпираната страна в ЕС.
9.Все още липсват механизми, чрез които правителството да ангажират
гражданското общество, както и ясна визия и разбиране за потенциала на гражданските
организации в областта на противодействието на корупцията. Техните усилия трудно
могат да доведат до траен ефект, тъй като те разчитат прекомерно на международно,
включително и европейско финансиране.
10.Проверките на специализираните служби на ЕК върху изразходването на
средствата от ЕС в България показват липса на административен капацитет, множество
нарушения на процедурите и правилата, липса на контрол и наказания и политическа
намеса при вземането на решенията за одобряване на проекти и разходи.
11.В България работата на контролните органи и наказателното правораздаване в
сферата на обществените поръчки - един от ключовите елементи на политическата
корупция, е неефективна и съсредоточена в ниските управленски етажи. Броят и
ефикасността на наказателните производства за злоупотреби с обществени поръчки,
остава пренебрежимо нисък на фона на множеството публични разкрития за конфликти
на интереси, злоупотреби и корупция.
12.Независимо от факта, че България се е присъединила към всички основни
международни норми за противодействие на корупцията (като ратифицира преди някои
държави членки на ЕС Конвенцията на ОИСР за борба с подкупването на чужди
длъжностни лица в международните търговски сделки, дори без да е член на ОИСР) и
националното законодателство вече е напълно съобразено с техните разпоредби,
проблемът за корупцията в странатапродължавада стои все така остро.
13.Въпреки цялото многообразие от индикатори и системи за мониторинг и оценка
на корупцията, световната и националната практика се характеризират с редица
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ограничения.В резултат липсва напредък в антикорупционните реформи в страната. Не
се налагат ефективни и адекватни наказания и по отношение на корупцията изобщо.
Действията на законодателната, изпълнителната и съдебната власт за противодействие
на корупцията остават неясни и безрезултатни.
14.Част от трудностите, свързани с неуспеха на България да се справи с корупцията,
са свързани с основното предизвикателство как могат да бъдат определени като
„корупция“ дейности, които не са били санкционирани като такива от съдебната
система или от други държавни институции. Което навежда на мисълта, че е налице
пристрастно отношение към лицата, уличени в корупционни действия.
15.Структурата на съдебната система все още не дава гаранции за бързо,
справедливо и прозрачно прилагане на закона. Все още не е постигнато адекватно
натоварване на съдилищата и прокуратурата и това създава възможности за забавяне на
делата и повишава корупционните рискове. Неразрешен остава въпросът и за
неутрализирането на политическите и други влияния в работата, подбора и
назначаването на служителите в съдебната система.
16.Все още само една незначителна част от извършените корупционни сделки на
практика се разкриват, разследват и наказват от компетентните органи. Разкриването и
наказването на корупционната престъпност продължава да бъде едно от най-слабите
звена в противодействието на корупцията. Независимо от различните видове
престъпления, които отделните институции определят като корупционни, броят на
осъдителните присъди за тях е изключително малък. Малкият брой осъдени лица за
престъпления, свързани с корупция, влияе отрицателно върху общественото доверие в
способността на правосъдната система да се справи с това явление и засилва
обществените представи за безнаказаност на извършителите на подобни престъпления.
17.Комисията за борба с корупцията към ВСС разполага с реални правомощия по
провеждането на антикорупционна политика в съдебната система, но усещането за
сключените споразумения за сътрудничество между Съвета и Комисията за борба с
корупцията към ВСС имат по-скоро протоколен характер. Същото може да се каже за
антикорупционните комисии към МС и Парламента.
18.ВСС не разполага със система за мониторинг на условията и причините,
генериращи корупция и не анализира данни за разпространението на корупцията по
отделни региони и в отделните органи на съдебната власт.
19.Законодателството в частта за подаване на сигнали има дефицити в посока
поставяне на преден план въпроса за законодателната уредба на защитата на лицата,
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подаващи сигнали за корупция (включително по отношение на whistleblowers –
служителите, които сигнализират за нередности в институциите, в които работят).
20.Дори в случаи, в които корупцията е очевидна, събирането на годни за съда
доказателства се оказва изключително трудно. Стремежът корупцията да се докаже по
най-сложния възможен начин (като се докаже, че е налице получената облага в
резултат от извършеното нарушение) често е неефективен подход и води до
невъзможност извършителите да бъдат осъдени.
21.Промените в изборното законодателство, изразяващо се в усложняване на
правилата и процедурите, не възпрепятстват ефективно злоупотребите, към които са
насочени,

но

същевременно

влошават

качеството

на

работа

на

изборната

администрация, което налага нов прочит и на изборния закон.Изминалите години на
избори у насне дават съществени основания за увереност, че ключовите проблеми в
изборния процес в България ще бъдат преодолени в краткосрочен план и чрез
прилагането на законодателни и процедурни мерки и инструменти.
22.Често

финансирането

от

неправителствени

организации

на

предизборни

кампании, се извършват с груби нарушения на законите.
24.България притежава много от характеристиките на страна, засегната от
политическа корупция. Най-ярките признаци за нейното наличие са липсата на
политически морал и политическа отговорност, които са необходими условия за
противодействие на политическата корупция; толерирането на олигархичната
организирана престъпност.
25.Налице е очевиден отказ на политическите формации да се ангажират с
определени темикато нарастване на дела на сигналите за контролиран воти опитите за
незаконно въздействие върху избирателите.
26.В България политическата корупция остава ненаказана. Не се налагат ефективни и
адекватни наказания и по отношение на корупцията изобщо. Действията на
законодателната, изпълнителната и съдебната власт за противодействие на корупцията
остават неясни и безрезултатни. Засиленият интерес на политици и финансовоикономически групировки към висшите позиции в съдебната власт и към управляващия
кадрови орган, задкулисните политически договорености и опити за влияние сe
запазват като трайна практика, независимо от провъзгласените принципи на разделение
на властите и независимост на съдебната власт.
27.В България е налице тенденцията икономическата корупция да се превърне в
политическа корупция, желанието на престъпните групировки да узаконят незаконния
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бизнес чрез връзки с апарата на бюрократичната администрация и разполагането на
корумпиран персонал в правителството на различни нива.
28.Корупционните метастази продължават да проникват в държавната икономика.
Като се има предвид виртуалното отсъствие на откритост и отчетност, корупцията,
като съвкупен продукт на държавната власт, неизбежно води до авторитаризъм и
олигархия, забулени под „управлявана демокрация“.
29.Намеренията на правителството се разминават с очакванията на гражданското
общество да се носи наказателна отговорност за идентифицираните от средствата за
масова информация случаи на политическа корупция, граничеща със завладяване на
държавата. Ярките прояви на конфликт на интереси и облагодетелстване на частни
лица за сметка на обществени ресурси остават без отговор от изпълнителната и
законодателната власт и без наказание от съдебната система.
30.Корупцията се е превърнала в неизбежен елемент на комуникация между
гражданите и държавните служители, предизвикващ ужасяващи дисбаланси във
вътрешната система на функциониране на публичните власти и води до сериозни
деформации в правното съзнание на гражданите, които все повече губят вярата си в
справедливостта и доверието във властите.
31.В по-голямата си част самите граждани, в частност представителите на бизнес
сектора, редовно провокират длъжностни лица да извършват корупционни действия.
Разглежданата ситуация е много благоприятна за функционирането на „бюрократичния
пазар на услуги“, защото допринася за просперитета на предприемачеството в сянка,
като по този начин инхибира развитието на икономиката в условията на свободен
пазар.
32.Изхождайки от позицията, че феномена корупция има сложна природа, можем да
обясним причината за провала на много от правителствените програми. Безспорно,
този провал не е следствие на недостиг на правила и разпоредби. Напротив, понякога те
са толкова подробни, че забавят изпълнението на организационните програми и
постигането на техните цели.
33.Нивото на борбата с корупцията до голяма степен зависи от липсата на
достатъчен брой специалисти не само в отделни органи, които се борят с
корупцията, но и от ниската им квалификация. Освен това законодателството и
органите трябва да гарантират прозрачността на взетите решения, да гарантират, че се
прилагат подходящи дисциплинарни мерки спрямо длъжностните лица, които
нарушават изискванията на кодексите за професионално поведение.
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34.Съществува тясна връзка между развитието на бюрократичния апарат и
корупцията в държавата. Корупцията се е превърнала в едно от последствията от
укрепването на вертикала на властта в България. Предотвратяването на корупцията
е възпрепятствано от неразвитостта на гражданското общество, липсата на етични
стандарти в бизнеса и слаба политическата воля.
35.В приетата през 2001 г. Национална стратегия за противодействие на
корупцията преобладават цели и мерки с пожелателен характер и без конкретни
индикатори.

В

Cтрaтегиятазaпрозрaчноупрaвление,

превенция

и

противодейcтвиенaкорупциятa (2006-2008 г.)няманапълно избистрена визия за това
какво трябва и какво ще се прави за борба с корупцията. Фактически на истински
ефективните мерки за борба с корупцията в стратегията са отделени едва няколко
параграфа; на места са допуснати недомислици по отношение на някои от предвидените
мерки, които няма как да дадат като резултат дефинираните цели.В Закона
„Анкорупционното“ бюро (Бюро по интегритет) от 2016 г. прави впечатление
различието с посочените цели и задачи в Националната стратегия 2015-2020 г. В
Стратегията не се предвижда Комисията за отнемане на незаконно придобито
имущество да се превърне в основната конструкция на новия антикорупционен орган;
Законът за отнемане на незаконно придобито имущество и Законът за противодействие
на корупцията имат различно приложно поле и смесването на нормите на двата закона
е както парадоксално, така и обяснимо. Обяснението се свързва с нежеланието на
Парламента и Правителството да предвидят средства за финансиране на новия орган и
създаването на нови регионални структури, както и с разбирането, че психологическият
ефект от подобно „сливане“ ще се изразява във внушението към обществото, че
незаконно придобитото имущество на всички корумпирани лица ще бъде отнето.
36.Корупционните реалности от 2013 и 2014г. придобиват известност като модела
„Кой? и представляват доказателство за това, че корупционните практики са овладели
държавните институции в степен, която застрашава националната сигурност и
представлява пряка заплаха за държавността.
37.Поради неспособността на българската администрация да открива и
анализира проблемите на корупцията и системното подценяване на мерките за
гарантиране на прозрачност и рационално управление на публичните средства и
дефиниране и ограничаване на възможните конфликти на интереси, са основните
причини, които всъщност вече 30 години дефинират България като най-корумпираната
страна в Европа.
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38.Потискането на прилагането на антикорупционната програма на властта с
постоянна „взаимна отговорност“ е свързана с инстинкта за самосъхранение на
корумпираните елити, които се страхуват да не загубят стабилни източници на
доходи.
39.Трудностите на България в изпълнение на задълженията към ЕС се коренят в
социален, културен, икономически и политически проблем от структурно естество.
Слабостта на държавните институции и на гражданското общество създавали почва за
практики, породили корупция и организирана престъпност.
40.Голямата трудност в борбата срещу корупцията на държавните служители произтича
от факта, че последните са интегрирани в множество сфери на обществения живот социален, икономически, политически. Предвид определянето на процеса и дифузията
на корупционни елементи при осъществяването на публично-правни отношения между
държавните институции и гражданското общество, можем да приемем известна степен
на интеграция на корупцията в техния нормален ред.
41.Оценката на антикорупционната политика обикновено страда от един общ
недостатък. На намаляването на корупцията се гледа като самоцел, без да се държи
сметка за обществената цена на антикорупционните мерки. Бариерите пред корупцията
имат своята цена и за възложителите и за добросъвестните участници. Нейното
пренебрегване изкривява оценката на ефекта на политиката, особено от гледна точка на
ефикасност.
42.Различните

пътища

на

социално,

икономическо

и

институционалноразвитиеводятдоразличнирезултати.Катоцяло,освен България, всички
страни отбелязват положителна промянаотпредишнитедиагностичниизследвания.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ
1.Международният ангажимент към реформаторски настроените политици и партии
трябва да бъде подкрепен, но и санкциониран от гражданското общество чрез форма на
тристранно сътрудничество.
2.Правната дефиниция на „корупция“, елементите на корупционните престъпления и
мерките за законова отговорност следва да бъдат еднакви за всички членове на ЕС и
трети страни, които сътрудничат с нея.
3.Ролята на международните организации е да разработи единна антикорупционна
стратегия, приемлива за всички държави, ефективни на всички нива на управление на
държавата.
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4.Институциите на ЕС трябва да подсилят антикорупционните механизми и
финансовите стимули за икономическо развитие, за да помогнат на най-уязвимите
страни да изградят по-добра устойчивост пред корупционното влияние.
5.Антикорупционните политики и институции в даден регион имат нужда от
въвеждане на периодичен инструмент за измерване на корупцията и напредъка в
доброто управление, базиран на виктимизационни изследвания, по подобие на
специализираните изследвания на Евробарометър, на мониторинга на Службата на
ООН по наркотици и престъпност и на Системата за мониторинг на корупцията.
6.Отнемането на незаконно придобито имущество в случаите на корупция е
антикорупционен инструмент, чието приложение трябва да бъде разширено. Въпреки
че трябва да се подхожда внимателно, за да не се наруши балансът между правата на
обвиняемия

и

обществения

интерес,

особено

в

среда,

където

държавната

администрация често е корумпирана, конфискацията на имуществото вследствие на
наказателен процес е важна възпираща мярка, която все още не се използва в
достатъчна степен.
7.Все още няма основателна причина да се смята, че е постигната правилна
координация на законовите средства, моралните регулатори и специфичните
практически механизми на антикорупционните действия. Запаси в това отношение
остават и те са значителни както на научно, фундаментално и приложно, така и на
инфраструктурно, включително международно правно ниво. Така напр. е необходимо
да се премахнат концептуалните несъответствия, несъответствия и дублиране на
функции, да се надхвърли чисто криминалното разбиране на корупцията, да се
установи подходящ контрол върху прилагането на различни антикорупционни
стратегии, програми, планове и пътни карти. Но има и друго и може би най-важното
разбиране: успешно противодействие на корупцията е възможно само ако има
добронамереност, взаимен интерес и само с общи усилия. Разбира се, в рамките на
правния ред, конституционно установен във всяка държава и въз основа на
политически принципи, общопризнати от международната общност, и съответните
норми на международното право.
8.Мерките за намаляване на корупцията, на конфликтите на интереси и на
фаворизирането трябва да бъдат свързани с дълбоки структурни и културни промени в
публичните органи и в обществото като цяло, а не просто да се приема законодателство
и да се гарантира формалистичното му спазване.

27

9.Противодействието на корупцията и изготвянето на стратегии и програми трябва да
се

основава

на

криминологични

изследвания,

свързани

с

тенденциите

на

корупционните престъпления, както и на „фоновите“ явления - административни
нарушения и дисциплинарни нарушения.
10.Разкриването на сложните корупционни схеми изисква специализирани методи за
разследване, на които обикновено се обучават служителите от отделите за борба с
организираната престъпност. Те обаче в общия случай са част от полицията или
министерствата на вътрешните работи, което им отнема институционалната
автономност, необходима за един специализиран орган за борба с корупцията.
11.Ограничаването на скритата икономика и свързаната с нея корупция изисква
цялостно подобряване на управлението и на отделните негови елементи в България на
базата на най-добрите европейски и световни практики.
12.Въз основа на проучването могат да се разработят специални курсове за
международно сътрудничество за борба с корупцията, включително борбата с
корупцията в правителството. Възможно направление на тези курсове може да бъде
обучение за противодействие и борба с корупцията в образователната система и
здравеопазването. За да се разпространи антикорупционният стандарт на поведение, се
предлага също така да се създаде телевизионна програма, която да адресира
негативните последици от участието в корупционни актове и подчертава правните и
вътрешните основи на борбата с корупцията.
13.Във взаимодействието на научната общност, правителствените агенции, бизнеса
и представители на гражданското общество изглежда целесъобразно да се създаде
експертна група, която да се занимава с идентифицирането на корупционните
практики, тяхното измерване и класификация. Тази мярка не само би позволила поефективна борба с корупцията на държавно ниво, но и ще демонстрира активната
позиция на България в световната борба с корупцията и разпространението на глобален
антикорупционен стандарт на поведение.
14.Трябва да се обърне специално внимание на спонсорството, особено като
практика, чийто институционален статус премина през годините на модернизация на
преходния модел на икономиката на всички нива, от нелегален до неформален, и сега
се превърна в почти формална институция.
15.Да се предприемат мерки за повишаване на правната култура на нашето общество.
Необходимо е да се гарантира, че редът за изпълнение правата и съответните
отговорности на държавните служители са известни на всеки български гражданин.
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Изпълнението на това условие е недвусмислено, то изключва създаването на
благоприятни условия за разцвета на корупцията. Колосалният резултат от ефективната
борба с корупцията може да даде балансирана работа за набиране на лица на
длъжности за обществена услуга и също така активна превантивна работа за
мотивиране на държавните служители към антикорупционно поведение.
16.Въвеждане на антикорупционно образование и възпитание в средните училища;
оказване на държавна подкрепа за формирането и дейността на обществени сдружения,
създадени с цел прилагане на антикорупционни политики.
17.Необходимо

е

значително

подобряване

на

процеса

по

планиране

на

антикорупционните мерки, в това число чрез постигане на политически ангажимент на
най-високо ниво и осигуряване на необходимата експертна помощ.
18.Въвеждане на изисквания против корупция в длъжностните характеристики, като
специални изисквания към лицата, кандидатстващи за длъжности при изпълнение на
публични функции и предоставяне на обществени услуги, установяване на
законодателни ограничения за тези лица пряко или косвено да се намесват в дейността
на търговски и нестопански организации или да участват в тяхното управление,
включително ограничаване определен период за заемане на позиции в търговски и
нестопански организации, чиято дейност пряко или косвено е свързана с
упражняването на техните правомощия.
19.Внедряване на системи за професионално обучение и преквалификация за
служители на специални звена и правоприлагащи служби за борба с корупцията;
професионално обучение на служители на кадрови отдели на държавните органи и
държавните организации, отговорни за предотвратяване и предотвратяване на
корупционни престъпления.
20.Дефинирането на национални антикорупционни политики да включва залагането на
измерими постижения, а не просто „мерки” или законови актове. Това означава да се
заложат конкретни резултати, които трябва да бъдат постигнати, и да се посочат
адекватните методи за това. Резултатите трябва да имат постижимо количествено
измерение.
21.Диагностиката на корупцията и получаването на надеждна информация за
нейната динамика са от ключово значение за прилагането на успешни политики на
превенция и контрол. Затова логична следваща стъпка в сферата на антикорупцията би
била разработването на собствена методология на Европейския съюз за оценка и
измерване на корупцията, каквато е практиката на Европейската комисия в други
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области. Въвеждането на съвременен инструментариум за диагностика на корупцията
би повишило съществено доверието в политиката на ЕС в тази област и би допринесло
за по-добра ефективност при прилагането на международните антикорупционни
стандарти.
22.Създаване на механизми за повече прозрачност в работата - препоръка, отнесена
в най-висока степен до общински администрации, следвани от институции на
съдебната власт и агенции към министерствата.
23. Във взаимодействието на научната общност, правителствените агенции, бизнеса
и представители на гражданското общество изглежда целесъобразно да се създаде
експертна група, която да се занимава с идентифицирането на корупционните
практики, тяхното измерване и класификация. Тази мярка не само би позволила поефективна борба с корупцията на държавно ниво, но и ще демонстрира активната
позиция на България в световната борба с корупцията и разпространението на глобален
антикорупционен стандарт на поведение.
24.Наличието само на елементарен контрол върху дейността на служителите в
публичната администрация е недостатъчно и е изчерпано като механизъм за
противодействие на корупцията, поради което е нужно разработване на друг поефективен начин за оказване на въздействие върху тяхното съзнание и поведение.
25.В държавните институции трябва да бъдат заложени недвусмислени изисквания,
предотвратяващи възможността за корупционно влияние върху неправителствените
организации.
26.Гражданският сектор трябва да се стреми да се саморегулира. Най-малкото, което
може да се направи за тази цел, е да се приемат кодекси на поведение с високи
стандарти. Гражданските организации трябва да търсят повече и по-добри начини за
създаване на коалиции по интереси.
27.От особена важност е извършване на мащабна съдебна реформа в духа на решенията
на Венецианската комисия от края на 2019г. Наличните резултатите и оценките на
вътрешни и външни наблюдатели показват, че е наложителна реформа в съдебната
система като основен орган, изпълняващ наказателната политика на страната и в
частност антикорупционната политика. Едва на следващо място следва да се
оптимизират останалите разследващи и оперативно-технически органи – МВР, ДАТО,
ДАНС и др., които имат правомощия по разкриването на корупционни престъпления.
Реформите в двете направления могат да се извършват паралелно.
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Обществената услуга се разглежда като специален вид дейност с ясно определени
граници и от държавните и общинските служители се изисква да се подчиняват на
строго контролирани етични и дисциплинарни стандарти.
28.Голяма част от чуждестранния опит може да бъде адаптиран и взет под внимание
при изпълнение на българските антикорупционни стратегии, чиято слаба страна са
липсата на конкретни действия.
В обществото и науката няма еднозначно отношение към понятието лобизъм.
неадекватното дефиниране на явлението лобиране често се приема като узаконяване на
подкупа и рискува да има за резултат неефективно приложение на законодателството, а
в дългосрочен план, разочарование от ефекта на регулацията и нейното последващо
отхвърляне.
29.Макар корупцията да е сред основните приоритети на правителствата, е трудно да се
създават институции с извънредни правомощия, които биха могли по някакъв начин да
нарушат съществуващия баланс на властите. Типичният компромис е тези служби да са
към изпълнителната власт и да им се дават надзорни правомощия, ограничени до това
да изискват от другите държавни институции да отчитат пред тях изпълнението на
възложените им антикорупционни задачи;
31.Специализираните органи за противодействие на корупцията трябва да не
дублират правомощията, които вече са възложени на други надзорни органи (например
националните органи за финансов контрол или правоприлагащите органи);На повечето
от тях е даден ограничен институционален капацитет - бюджет, кадри - въпреки
заявените намерения.
32.Антикорупционната роля на правоприлагащите органи трябва да се оценява в
контекста на непрестанно разширяващия се обхват на инкриминирани практики, твърде
голяма част от които разпространени сред самите правоприлагащи органи.
В Заключението е изведен общ извод: В България като цяло е формирана правната
и организационната рамка за борба с корупцията. За да се повиши ефективността на
борбата с корупцията е необходимо да се провежда активна работа за въздействие
върху съзнанието и поведението на хората в разбирането на несъвместимостта на
оптималните житейски норми и корупцията.
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IV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Научно-приложни приноси:
1.Направено

е

аргументирано

изследване

и

анализ

на

теоретико-

методологическите аспекти свързани международните и национални политики за борба
с корупцията.
2.Класифицирани и систематизирани са видовете и формите на корупция, както
и индикаторите, чрез които може да се установи наличието на потенциални
корупционни прояви.
3. Прецизирани са редица понятия и дефиниции, свързани с политиките за
борба с корупцията, както и с определянето на антикорупционните мерки.
4. Направен е обстоен анализ на динамичните процеси при превенцията на
корупцията и зависимостта ѝ от различни вътрешни фактори, като се посочват
конкретни мерки за актуализация на съществуващите законови нормативни актове.
Научно-практически приноси:
1.Изведена е концепцията, че основа на превенцията на корупцията и
организираната престъпност е формирането на единен „антикорупционен език“, като
действията бъдат подчинени на националните интереси и приоритети за превенция на
корупцията.
2.Аргументирани са необходимостта и полезността от приложение на
политиките, практиките и мерките за създаване на новия Закон за превенция на
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
3.Въз основа на най-новите изследвания на корупцията, които използват
интердисциплинарния подход за цялостен анализ на явлението, е аргументирана
необходимостта подходът да бъде използван в работата на образователните
институции, ангажирани с обучението за противодействие на корупцията.
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