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ериозната липса на прозрачност в политическата и икономическата среда, засилената роля на 
монополите и слабите регулатори подхранват подкупите у нас 

Илина ежева 

траната ни е в тотален застой в борбата с корупцията, оставайки и тази година на дъното в 
класацията за подкупност на държавите в вропейския съюз. ай-тревожните и ниски оценки в 

 получиха ългария, която е на предпоследно място, и ърция, която е след нея. ова 
съобщава докладът за 2012 г. на международната организация " розрачност без граници" , 
която този път е направила изчисленията си по нов, по-точен метод. тойността на българския 
индекс е 41 по скала от 100 пункта, което доказва, че през изминалата година властта не е 
положила никакви усилия за намаляването на корупционните нива. ценка под 50 пункта е 
показател за опасно висока подкупност. а световно ниво пък се нареждаме на 75-о място 
измежду 176 изследвани страни. 
 

ериозната липса на прозрачност в политическата и икономическата среда, финансирането на 
партиите, публичните институции, купуването на гласове, засилената роля на монополите и 
слабите регулатори бяха изведени от неправителствената организация като най-проблемните и 
подкупни зони, които дърпат ългария надолу. е нареждат страната до държави като Черна 
гора, иберия и унис, съобщи алин лавов, изпълнителен директор на " розрачност без 
граници". " лед влизането на ългария в  тя не само не прогресира в борбата със 
злоупотребата с власт, както направиха ипър, олша и нгария, но и влошава резултатите си. 
вропейските нормативни актове няма как да помагат сами по себе си без ефективността на 

институциите и регулаторите", разкритикуваха от организацията. 
 

ъпреки че показателите са доста лоши, данните не са изненада, тъй като кабинетът успя да 
свали държавата до последното място в  още миналата година. алко след това премиерът 
се опита да замаже положението, като назначи тогавашния шеф на българския клон на 
организацията иана овачева за правосъден министър. о от това не произтече нищо 
съществено по отношение на борбата с корупцията. 
 

улев ефект засега има и от работата на центъра за борба с корупцията - , за който 
бяха отделени 16.5 милиона лева. " сички политически партии и правителства претендират и 
започват с една много силна антикорупционна реторика.  какво точно се занимава ? 
ова е организация, създадена за самата организация, и няма реална инициатива", коментира 
имитър юмюрджиев, член на " розрачност без граници". поред него липсата на 

антикорупционни действия през последната година е главната причина международните 
инвеститори да избягват страната ни.  
 

рганизацията изреди мерките, които смятат, че са нужни за стопяването на подкупите в 
ългария. ова са системните действия на правителството срещу корупцията, прозрачност при 

финансирането на партиите, регулация на лобизма, силен контрол върху управлението на 
обществените поръчки, стабилни нормативни актове и наказателна политика. ще от 
създаването на проучването преди 18 г. в тези сектори са изрядни скандинавските страни, като 

ания, инландия и Швеция, чиито индекси достигат 90 пункта. " ри тях можем да открием 
интегриран подход в борбата с корупцията не само със средствата на наказването и 
преследването. ам обществото функционира като единна структура, в която публичната 
администрация, бизнесът и гражданите желаят да се работи по правила, които осигуряват 
взаимен контрол, прозрачност, взимането на мотивирани решения от политическия контрол на 
страната", обобщи алин лавов. 
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