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ВОВЕД   

2008 гпдина требаще да гп ппкаже степенпт дп кпј бугарските јавни институции се сппспбни 
да ги испплнат пшекуваоата на јавнпста за активнп намалуваое и ставаое ппд кпнтрпла на 
кпрупцијата. Ппстигнатите резултати не ги испплнија пвие пшекуваоа и не ги задпвплија 
медунарпдните стандарди за транспарентнпст и пдгпвпрнпст. Негативната перцепција на 
јавнпста за владините наппри за антикпрупциските рефпрми дппплнителнп е влпщена пд 
пплитишкипт амбиент щтп се пшекува вп 2009 г., кпга вп сущтина се пдбележува крајпт на 
мандатпт на владата, какп и пд глпбалната екпнпмска рецесија. Пвие пкплнпсти ќе ја 
пслабнат пплитишката вплја за бпрба прптив кпрупцијата, какп и мпжнпста за градеое на 
административнипт капацитет, неппхпден за тпа. 

Слишнп какп и кај другите земји нпви шленки на ЕУ, Бугарија беще сведпк на застпјпт вп 
нејзините антикпрупциски наппри вп првите две гпдини пд пплнпправнптп шленствп. За 
првпат пп 1998 гпдина, Системпт за следеое на кпрупција на Центарпт за прпушуваое на 
демпкратијата евидентира тренд на згплемена стапка на кпрупција кај бугарскптп население 
за перипдпт 2007–2008 гпдина. Ппстпеще длабпк јаз меду гплемите пшекуваоа на јавнпста вп 
пднпс на антикпрупциските иницијативи и бараоата щтп прпизлегуваат пд шленствптп вп ЕУ 
пд една страна и недпстатпкпт пд пплитишка вплја и административен капацитет вп 
закпнпдавната, изврщната и судската власт за прпдплжуваое сп антикпрупциските 
рефпрми, пд друга страна. Закпнпдавните и институципналните рефпрми вп судствптп и 
спрпведуваоетп на закпнпт вп текпт на изминатите три гпдини не успеаја да дпведат дп 
знашајни ппипливи резултати вп бпрбата прптив кпрупцијата и прганизиранипт криминал вп 
земјата. Слушаите на пплитишка кпрупција идентификувани пд страна на граданскптп 
ппщтествп и маспвните медиуми, кпи се гранишеа сп зафаќаое на државата, флагрантните 
слушаи на кпнфликт на интереси и кпристеоетп на јавните ресурси за лишна кприст не беа 
вппшени пд страна на изврщната и закпнпдавната власт, ниту пак беа кривишнп гпнети пд 
судските власти. 

Де фактп неказнивпста на кпрупцијата и прганизиранипт криминал на виспкп нивп вп 
Бугарија и пдлуката на Еврппската кпмисија (ЕК) да ппвлеше средства вп вреднпст пд 220 
милипни евра пд една земја шленка (за првпат вп истпријата на ЕУ) наменети за 
мпдернизација на администрацијата, щтп беще прпследенп пд страна на медиумите сп 
гплемп внимание, ја зајакна перцепцијата дека етикетираоетп на Бугарија „какп 
најкпрумпирана земја вп ЕУ“ е пправданп. Акп бугарските власти не успеат да преземат 
пдлушни дејствија за да се надмине пвпј негативен тренд вп 2009 г., недпвербата на јавнпста 
вп државните институции мпже да дпстигне критишнп нивп щтп ќе гп загрпзи нивнптп 
вистинскп демпкратскп функципнираое. 

И ппкрај недпстатпците вп антикпрупциските наппри вп перипдпт 2007–2008, мпра да бидат 
нагласени некпи ппзитивни настани защтп тие мпжат да дадат дпбра пснпва за 
прпдплжуваое на антикпрупциските рефпрми вп земјата. Вп најгплем дел тие се ппврзани сп 
пбјективни фактпри кпи прпизлегуваат пд пристапуваоетп на земјата вп ЕУ и нејзинипт 
стабилен екпнпмски раст вп изминативе десет гпдини, нп истп така и пд пдредени 
антикпрупциски мерки на бугарските власти: 
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 Административната кпрупција вп бугарскипт бизнис се намалила за 50 % пп влегуваоетп 

на земјата вп ЕУ. Ппзитивната улпга на пва мпже да се припище на кпнтинуиранптп и 
ппстепенп намалуваое на уделпт на скриената екпнпмија и нејзините разлишни 
манифестации – прикриваое на прихпдпт, избегнуваое на данпкпт и нефпрмалнп 
врабптуваое. Вп апсплутни рамки, екпнпмијата вп сенка се прпценува на пкплу 10 
милијарди лева за 2008 гпдина; 

 Дп средината на 2008 г., бугарските власти презеле брпјни закпнпдавни и 
административни прпмени сп цел да ја стават ппд кпнтрпла злпупптребата на 
кпрупцијата вп ракпвпдеоетп сп фпндпвите на ЕУ. Иакп назнашуваоетп заменик-премиер 
за управуваое сп фпндпвите на ЕУ се ппкажа какп кприснп и неппхпднп, ќе биде немпжнп 
да се пцени ефектпт пд закпнпдавните прпмени вп пбласта на кпнфликт на интереси и 
јавни набавки пред крајпт на 2009 гпдина; 

 Бугарија ја укина бесцаринската тргпвија на гранишните премини сп ЕУ, какп еден пд 
најзнашајните извпри на пплитишка кпрупција и прганизиран криминал. 

Заканата за усппруваое на антикпрупциските рефпрми вп Бугарија пп пристапуваоетп на 
земјата вп ЕУ и пптенцијалните ризици се исцрпнп ппищани и анализирани вп ппследните 
два извещтаи за пцена на кпрупцијата: На прагпт на пристапуваоетп кпн ЕУ: 
Антикпрупциски рефпрми вп Бугарија (2006) и Антикпрупциски рефпрми вп Бугарија: 
Клушни резултати и ризици (2007). 

Антикпрупцискп предвидуваое: главните кпрупциски ризици сп кпи се сппчува 
Бугарија пп нејзинптп пристапуваое вп ЕУ 

Членствптп на Бугарија вп Еврппската Унија неспмненп ќе гп забрза прпцеспт на 
спрешуваое на кпрупцијата, сивата екпнпмија и прганизиранипт криминал вп земјата, нп 
не мпже да се пшекува таа автпматски да исшезне заеднп сп нејзините внатрещни 
пришинители. 

Внатрещните ризици веќе се идентификувани пд бугарскптп ппщтествп, какп и пд нащите 
еврппски партнери: пплитишка кпрупција и прганизиран криминал и неказнивпста на 
шленпвите на кпрумпираните пплитишкп-бизнис мрежи.  

Се ппјавија нпви предизвици и сега напприте мпра да се прпменат кпн кпригираое на 
структурните и институципналните недпстатпци щтп ја хранат кпрупцијата сп ппсебен 
фпкус на ефикаснпста на судствптп и спрпведуваоетп на закпнпт, за неппкплебливп 
спрпведуваое на антикпрупциските правила, какп и за ефективни кривишни санкции 
прптив кпрумпираните практики. 

Имајќи гп предвид текпвнптп ппкружуваое за де фактп неказнивпста на пплитишка 
кпрупција, ппстпи вистинска закана мпжнпстите здпбиени сп шленствптп вп ЕУ да бидат 
искпристени за приватни интереси. Пва мпже ппвтпрнп да ја заживее административната 
кпрупција, пспбенп имајќи гп предвид верпјатнптп намалуваое на интензитетпт на 
медунарпднптп надгледуваое и дисциплинарните ефекти врз владата. Степенпт дп тпа 
кплку управуваоетп сп фпндпвите на ЕУ вп перипдпт 2007-2013 ќе биде ефективнп и 
транспарентнп ќе биде дпбар ппказател за капацитетпт на бугарската држава, делпвнипт 
сектпр и граданскптп ппщтествп за ефективна бпрба прптив кпрупцијата. 

Извпр: Anticorruption Reforms in Bulgaria: Key Results and Risks (2007), On the Eve of EU Accession: Anticorruption 
Reforms in Bulgaria (2006), Center for the Study of Democracy 
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Две гпдини пп пристапуваоетп на Бугарија кпн ЕУ, клушнипт предизвик пред земјата сѐ ущте 
претставува де фактп неказнивпста на кпрупцијата и прганизиранипт криминал на виспкп 
нивп. Затпа впведпт вп пвпј извещтај за пцена на кпрупцијата се фпкусира на 
специјализираната антикпрупциска инфраструктура и на правпсудствптп1, кпе сѐ ущте не е 
сппспбнп да ги задпвпли пшекуваоата на јавнпста за справуваое сп пращаоетп на кпрупција, 
какп најгплем прпблем за земјата. Бугарскптп ппщтествп треба да биде сведпк на 
спрпведуваоетп на ефективни антикпрупциски судски санкции барем прптив еден 
бугарски министер или пратеник или прптив барем една фирма (или изврщните лица или 
виспкптпуправуваое) щтп се дел пд таканарешените партиски врзани кпмпании. За 
пстваруваое сущтински резултати вп бпрбата прптив прганизиранипт криминал и 
пплитишката кпрупција, пптребни се мнпгу ппгплеми наппри и тие зависат пд брпјни 
дппплнителни фактпри, кпи се разгледани вп препстанатите делпви пд извещтајпт: 

 Вп Првипт дел пд извещтајпт се дава верпдпстпјна слика за ставпвите пкплу кпрупцијата, 
притиспкпт и виктимизацијата вп бизниспт и меду населениетп вп земјата вп текпт на 
изминатата гпдина врз пснпва на Системпт за следеое на кпрупцијата; 

 Втприпт дел се псврнува на фактпт дека бпрбата прптив пплитишката кпрупција мпже да 
биде ефективна самп преку пплитишки мерки наспшени кпн рабптните механизми за 
внатрещна и надвпрещна пплитишка етика – пплитишка вплја за разбиваое на 
кпрумпираните плигархиски ппврзани кпмпании и избавуваое на државата пд 
криминалните мрежи; 

 Третипт дел пд Извещтајпт се фпкусира на пптребата за ефективна регулатпрна мрежа щтп 
ќе псигура сппдветни кпнтрплни механизми, кпи ќе бидат дппплнуваое, а не препрека 
или дппплнителен тпвар за пние кпи гп спрпведуваат закпнпт (МВР, Државната агенција 
за наципнална безбеднпст, истражните служби, пбвинителствптп и судпвите) сп ппмпщ на 
пдржливп и наспшенп зајакнуваое на административнипт капацитет вп клушните пбласти 
вп кпи ппстпи виспк ризик за кпрупција, какп прихпдите вп државнипт бучет, јавните 
набавки и кпнцесии, размената на земјищте и щуми итн. 

Развој и ефективност на антикорупциската инфраструктура 

Една гпдина пред пристапуваоетп на Бугарија кпн Еврппската Унија, земјата мпжеще да се 
пптпре на релативнп дпбрп впсппставената антикпрупциска инфраструктура, кпја иакп самп 
фпрмалнп, ги спдржела ппвеќетп неппхпдни елементи. Структурите на граданскптп 
ппщтествп вп земјата се истп така дпбрп развиени2: НВП се афирмирале какп камен-
темелници на демпкратската транзиција на земјата и дефинитивнп станале спставен дел пд 
антикпрупциските наппри. Вп текпт на изминатите две гпдини, државната антикпрупциска 
инфраструктура не била правилнп искпристена и не била вп спгласнпст сп нпвите ризици 

                                                      
1
 За ппдетален ппис на институципналните и функципналните недпстатпци на антикпрупциската инфраструктура 

и судствптп вп Бугарија, видете гп дел 3 пд Антикпрупциски рефпрми вп Бугарија: Клушни резултати и ризици 
(2007), Центар за прпушуваое на демпкратијата. Сеппфатна анализа на антикпрупциските рефпрми вп судствптп 
е спдржана вп Извещтајпт за пцена на кпрупцијата (2003), Центар за прпушуваое на демпкратијата. 

2
 На пример, видете ги гпдищните извещтаи Нациите вп транзиција на „Фридпм хаус“. Сппред најнпвите 

извещтаи пд 2007 и 2008 гпдина, индекспт на граданскп ппщтествп вп Бугарија знашителнп се ппдпбрил пд 1998 
гпдина, приближувајќи се дп пнпј вп 10-те нпви земји шленки (пд 3,75 вп 1998 стигнал на 2,50 вп 2008 г., 
наспрпти прпсекпт пд 1,75 вп нпвите земји шленки; индекспт се движи пд највиспкптп нивп 1 дп најнискптп 7). 
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щтп призлегуваат пд еврппскптп шленствп на Бугарија. Вп медувреме, антикпрупциските 
иницијативи на бугарскптп граданскп ппщтествп биле вп гплем степен пгранишени пд 
несппдветнпста на ресурсите или нивната несппдветна распределба, какп и пд пбидите за 
„зафаќаое (владееое сп) на граданскптп ппщтествп“. Кпнцентрирајќи ги еврппските фпндпви 
и прпграми вп рацете на јавната администрација не самп щтп дпвелп дп виспк ризик за 
кпрупција, туку истп така резултиралп сп пптиснуваое на критишните (и кпнструктивни) 
антикпрупциски иницијативи кпи биле заменети сп пднпси сп јавнпста и медиумски кампаои 
и фпрмираое НВП „групи“ пд страна на државни службеници и виспки пплитишари сп 
единствена цел за злпупптреба на фпндпвите на ЕУ. Пшигледната неуспгласенпст меду 
дејствијата на јавната администрација или несппспбнпста да се дејствува и ставпвите на 
јавнпста вп пднпс на ситуацијата сп кпрупцијата дпвеле дп извесни прпмени вп втпрата 
пплпвина на 2007 и вп 2008 гпдина. 

На првп местп, прпцеспт на фпрмулираое на антикпрупциски пплитики прпдплжил вп текпт 
на 2008 гпдина, иакп бил главнп предвпден пд силен дпмащен и медунарпден притиспк. 
Мнпгу пд ппстпешките стратегии и дпкументи за бпрба прптив кпрупцијата и спрешуваое на 
истата биле или сѐ ущте се вп прпцес на ажурираое (Стратегија за транспарентнп 
ракпвпдеое и за спрешуваое и бпрба прптив кпрупцијата за перипдпт 2006–2008; Акциски 
план за спрпведуваое на пдредниците вп пбластите на судски рефпрми, бпрба прптив 
кпрупција и прганизиран криминал). Усвпјуваоетп нпви стратегии и пплитики е истп така вп 
тек (Министерствп за правда - Кпнцептуален дпкумент за државната пплитика за 
кривишна правда). Медутпа, не била спрпведена ниту една евалуација за да се измери 
ефектпт пд пвие стратегии и пплитики. Без пглед на фактпт щтп Системпт на индикатпри 
за пцена на спрпведуваоетп на Стратегијата за транспарентнп ракпвпдеое и за 
спрешуваое и бпрба прптив кпрупцијата за перипдпт 2006–2008 бил израбптен пд 
Центарпт за прпушуваое на демпкратијата и усвпен вп мај 2006 гпдина пд страна на 
Кпмисијата за спрешуваое и бпрба прптив кпрупцијата, тпј сѐ ущте не е спрпведен вп пракса. 
Не мпжат да се ппспшат јасни ппстигнуваоа какп илустрација за капацитетпт на Кпмисијата за 
ефективна примена и ажурираое на владината антикпрупциска стратегија пп 
спрпведуваоетп на два прпекти на ФАРЕ за технишка ппмпщ вп вреднпст пд над 3 милипни 
евра вп перипдпт 2006–2008 гпдина. 

Втпрп, правните инструменти и пспбенп нивната ефективна примена се пд неспмненп 
знашеое за правилнптп функципнираое на антикпрупциската инфраструктура и пплитика. 
Без пглед на пва, дури при крајпт на 2008 гпдина биле преземени закпнпдавни шекпри за да 
се псврне на дупките вп закпнпт кпи дпзвплуваат виспк степен на неказнивпст на 
кпрумпираните практики сп гплеми щтетни ефекти, какп усвпјуваоетп на Закпнпт за 
спрешуваое и пткриваое на кпнфликтпт на интереси, амандманите на Закпнпт за јавни 
набавки, амандманите на Закпнпт за щуми итн. Иакп усвпените закпнпдавни рефпрми се 
шекпр вп вистинската наспка, мпжните ефекти пд практишната примена на нпвите пдредби 
ќе бидат ппзнати дури кпн крајпт на 2009 и ппшетпкпт на 2010 гпдина. 

Третп, нерещените кпрупциски прпблеми влијаеле врз евплуцијата на институципналните 
механизми за бпрба прптив кпрупцијата и прганизиранипт криминал вп Бугарија вп 2008 г. 
Заеднп сп антикпрупциските единици фпрмирани вп трите гранки на власта, некпи 
нпвпфпрмирани тела заппшнале да рабптат и биле впведени нпви институципнални 
механизми на крајпт пд 2007 и вп 2008 гпдина. Беа избрани нпв ппстпјан Врхпвен судски 
спвет и Инспектпрат ппд надлежнпст на Врхпвнипт судски спвет. Беще фпрмирана и 
Државната агенција за наципнална безбеднпст; нпвптп Пдделение за спрешуваое на 
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криминалпт стпрен прптив финансискипт систем на ЕУ беще птвпренп вп рамките на 
Врхпвнптп касацискп пбвинителствп; беще спздадена специјална медуреспрска рабптна група 
за бпрба прптив неправилнпстите вп рамките на прпграмата САПАРД вп Република Бугарија, 
спставена пд претставници пд Пбвинителствптп, Наципналната истражувашка служба, 
Државната агенција за наципнална безбеднпст, МВР, Државнипт земјпделски фпнд и 
Наципналната агенција за прихпди. Сѐ ущте е ранп да се пцени целпкупнипт ефект пд 
нивнптп рабптеое, нп мпра да се ппвтпри дека ниту ппстпјанипт Врхпвен судски спвет, ниту 
Државната агенција за наципнална безбеднпст засега не ги пствариле нивните цели или 
виспки пшекуваоа пд јавнпста вп пднпс на нивните дплжнпсти. Пплитишката бпрба за власт 
вп текпт на нивнптп фпрмираое (и вп некпи слушаи, за време на нивнптп рабптеое) 
надвладеа над специфишните исхпди вп бпрбата прптив кпрупцијата и прганизиранипт 
криминал вп судствптп и меду виспките пплитишари. 

Антикорупциски иницијативи во судството 

Најгплемите антикпрупциски пшекуваоа на бугарскптп ппщтествп се ппврзани сп рабптеоетп 
на судствптп и пспбенп на нејзините две гранки сп најгплема пдгпвпрнпст вп бпрбата прптив 
кпрупцијата и спрешуваоетп на истата и прганизиранипт криминал, пднпснп пбвинителствптп 
и судпвите. Без пглед на брпјните ппзитивни прпмени впведени вп прганизацијата и рабптата 
на судствптп пред и неппсреднп пп пристапуваоетп на земјата кпн ЕУ, сп цел да се ппдпбри 
негпвата птшетнпст и ефективнпст, практишните ппстигнуваоа вп бпрбата прптив кпрупцијата 
и прганизиранипт криминал и ппнатаму се невпешатливи. 

Вo перипдпт 2007-2008 e забележанп дури и намалуваое вп интензитетпт на кривишнп 
гпнеое заради 
кпрупција и 

прганизиран криминал, 
щтп не би мпжелп да се 
припище на 
намалуваоетп вп брпјпт 
на такви кривишни дела 
вп земјата. Меду 2005 и 
2008 г., брпјпт на 
ппднесени пбвиненија 
вп судпвите за 
кривишни дела 
ппврзани сп 

прганизиранипт 
криминал и кпрупцијата 
се намалиле за ппвеќе 
пд 30 %4. Вп перипдпт 

                                                      
3
 Слушаите за кривишнп делп кпрупција ги вклушуваат и пние дадени вп шленпвите 224, 225б-225в, 282-283а, 301-

307 пд Казненипт закпник. 

4
 Врз пснпва на првите девет месеци пд 2008 г. 

 

Слика 1 Преткривишни ппстапки и пбвинителни акти ппднесени за кривишнп 
делп кпрупција

3
  вп перипдпт 01.2002 – 09.2008. 
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2004–2007 гпдина решиси 80 % пд преткривишните ппстапки иницирани за кривишни дела за 
кпрупција не заврщиле на суд и биле укинати или заврщени вп претсудската фаза. 
Пбвиненијата заврщиле на суд самп вп една петтина пд слушаите. Пва е резултат пд 
недпвплната пбука и неефективнптп изврщуваое на рабптата на истражните власти и 

прппустите вп рабптата на 
пбвинителствптп какп dominus litis 
или „сппственик на прпцеспт“ вп 
преткривишните ппстапки. Истп 
така, вп перипдпт пд 2000 дп 
2007 г., знашаен дел пд 
кпрупциските слушаи щтп дпщле 
дп суд не заврщиле сп 
пбвинителна пресуда. Над една 
третина пд судските ппстапки 
биле заврщени, а пбвинетите 
впппщтп не дпбиле пбвинителна 
пресуда, щтп знашелп дека 
јавните ресурси (и пари и време) 
биле пптрпщени за скапи 
кривишни судеоа без да има 
ефективен исхпд. 

 

 

И ппкрај фактпт щтп 
намалуваоетп на кривишнптп 
гпнеое за кпрупција и 
прганизиран криминал се 
пришина за загриженпст, мпра 
да се истакне дека вп текпт на 
изминатите две гпдини се 
впведени брпјни ппдпбруваоа 
вп функципнираоетп на 
бугарскптп правпсудствп. 
Судствптп билп пслпбпденп пд 
непптребната функција за 
регистрираое на тргпвските 
друщтва. Негпвата птшетнпст 
била ппдпбрена преку 
впведуваоетп јавни 
презентации на извещтаите за спрпведените активнпсти и статистишките ппдатпци. Биле 
впсппставени специјализирани единици за бпрба прптив кпрупцијата вп рамките на 
судствптп и надвпр пд негп.  

Пдлпжени 
преткривишн
и ппстапки

11,70%

Пбвиненија           
ппднесени вп 

суд  20.10%               

Стппирани 
преткривишн
и ппстапки 

68,20%Извпр: Врхпвнптп касаципнп пбвинителствп

Слика 2 Ефективнпста на преткривишни ппстапки за кривишнптп 
делп кпрупција (2004 – 2007) 

Слика 3 Ефективнпста на судските ппстапки за кривишнп делп 
кпрупција (2000 – 2007) 
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Белещка: Не се дпстапни ппдатпци за 2003 вп пднпс на 
рабптата на впените судпви
Извпр: Министерствп за правда
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Прпстприите и набавката на 
ппрема за судствптп и судиите 
биле ппдпбрени, иакп 
ресурсите распределни за 
нивните пптреби, вп апсплутна 
смисла, пстануваат на еднп пд 
најниските нивпа вп Еврппа6. 
Пшекуваоата на јавнпста се 
згплемиле вп пднпс на 
кпнкретните резултати щтп 
треба да се пстварат пд страна 
на пбвинителствптп и 
судпвите за ефективнп 
санкципнираое на 
кпрупцијата и прганизиранипт 
криминал. Вп пваа наспка, 
Пбвинителствптп најавилп 
некплку иницијативи на 
ппшетпкпт пд 2008 гпдина, какп 

фпрмираоетп рабптни групи за брзп рещаваое кпнкретни слушаи на кпрупција и 
прганизиран криминал. Пвие инцијативи треба да дпнесат кпнкретни резултати вп првата 
пплпвина пд 2009 г. или ќе бидат дпдадени на дплгата листа пд неиспплнети антикпрупциски 
ветуваоа. 

Штп се пднесува дп кривишнптп гпнеое и санкципнираое на стпрителите на кривишнп делп 
кпрпција, тещкп е дека е мпжен знашителен прпбив вп бпрбата прптив кпрупцијата имајќи гп 
предвид сегащнипт уставен мпдел на судствптп и целпкупнипт систем за ппделба на власта. 
И ппкрај пдредените мпдификации вп текпт на прегпвприте за пристап кпн ЕУ сп цел да се 
ппдпбри птшетнпста на пбвинителствптп и на судпт, таквипт мпдел за независнп судствп 
спставенп пд истражна служба, пбвинителствп и судпви пстанува незащтитетнп пд 
влијанијата на закпнпдавната и изврщната власт, шија вплја и дејствија вп гплем степен ја 
пдредуваат судбината и изведбата на третата власт. Вп медувреме, пплитишката лпјалнпст 
или врските сп групите вп сенка, па дури и криминални групи и ппединци ущте ппвеќе ја 
нарущуваат независнпста на истражителите, пбвинителите и судиите. Зашувуваоетп вп 
рамките на судствптп на сега буквалнп немпќната, иакп сампстпјна и независна, 
Истражувашка служба и пренпспт на функции на пплициските истражители щтп беще 
изврщенп веднащ пред пристапуваоетп на Бугарија кпн ЕУ какп пдгпвпр на бараоетп на ЕК 
да се надмине дуализмпт вп преткривишните ппстапки не ја згплеми ефикаснпста на 
преткривишните ппстапки, туку напрптив, дпнесе нпви прпблеми за кпи сѐ ущте се бара 
рещение. Вп медувреме унифпрмнипт мпдел за врабптуваое и управуваое сп судствптп не 

                                                      
5
 Слушаите ппврзани сп кривишнптп делп прганизиран криминал истп така ги вклушуваат пдредбите вп шлен 116, 

став 1, тпшка 10, шлен 131, став 1, тпшка 8, шлен 142, став 2, тпшка 8, шлен 155, став 5, тпшка 1, шлен 159, став 4, шлен 
159в, шлен 199, став 1, тпшка 5, шлен 213a, став 3, тпшка 3, шлен 235, став 4, шлен 242, став 1, буква “д”, шлен 253, 
став 3, тпшка 1, шлен 280, став 2, тпшка 5, шлен 321-321a, шлен 330, став 2, тпшка 4, шлен 346, став 6, шлен 354a пд 
Казненипт закпник. 

6 European Judicial Systems, 2008 Edition, European Commission for the Efficiency of Justice, Council of Europe, 2008. 

Слика 4 Преткривишни ппстапки и пбвиненија ппкренати за 
кривишнптп делп прганизиран криминал
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пвпзмпжува диференцијација вп вещтините и пдгпвпрнпстите пптребни за секпја единица вп 
системпт вп пднпс на пткриваоетп, успещнптп гпнеое и санкципнираое на кпрупцијата. 

Врхпвнипт судски спвет и ппнатаму е неефективен щтп се пднесува дп наметнуваоетп 
дисциплински санкции за ппвреди изврщени пд страна на судиите. И ппкрај серијата 
закпнпдавни рефпрми спрпведени вп текпт на изминативе десет гпдини вп пва ппле, брпјпт 
на дисциплински ппстапки пд страна на Врхпвнипт судски спвет пстанале на истптп нискп 
нивп, меду 20 и 30 ппстапки гпдищнп. Ниту трансфпрмацијата на Врхпвнипт судски спвет вп 
ппстпјанп телп, ниту статутпрната мпќ на пдреден брпј шленпви на Спветпт за иницираое 
дисциплински ппстапки не дпвеле дп пшекуваната прпмена. Дури пп фпрмираоетп на 
Инспектпратпт вп рамките на Врхпвнипт судски спвет се јави знашителен ппраст вп брпјпт 
на дисциплински ппстапки прптив судиите, при щтп решиси пплпвина пд вкупнипт брпј 
ппстапки за време на првите единаесет месеци пд 2008 г. биле ппведени пп иницијатива на 
Инспектпратпт. 

Треба да се наппмене дека за 
време на првите 11 месеци пд 
2008 г., Врхпвнипт судски спвет 
самп три пати ја искпристил 
свпјата надлежнпст за 
ппведуваое дисциплински 
ппстапки пп иницијатива на 
пдреден брпј пд негпвите 
шленпви. Спветпт ги пптврдил 
предлпжените санкции самп вп 
пплпвина пд слушаите (52,4 %), 
дпдека вп другите слушаи 
предлпзите биле пдбиени или 
ппстапките биле прекинати. Истп 
така, мнпгу шестп Врхпвнипт 
судски спвет не ги пптврдил 
пппппустливите дисциплински 
санкции (пппмена и укпр) 
налпжени пд административните судски ракпвпдители: вп текпт на првите 11 месеци пд 2008 
г., Спветпт ги птфрлил пвие санкции вп над шетвртина пд слушаите (26,8 %).  

Иакп мнпгудискутираната и дплгппшекуваната замена на апсплутнипт имунитет на судиите, 
пбвинителите и истражителите пд кривишнптп пбвинителствп сп функципнален имунитет 
кпнешнп била усвпена сп ппмпщ на релевантните закпнпдавни прпмени, пшекуванипт ппраст 
вп брпјпт на кривишни ппстапки прптив судиите не се пстварил. Пд ппшетпкпт на 2006 дп 
крајпт на нпември 2008 г., самп 67 преткривишни ппстапки биле иницирани прптив судии за 
сите видпви кривишни дела, пд кпи псум биле прптив административните ракпвпдители или 
нивните заменици, 16 прптив судии, 15 прптив пбвинители, 18 прптив истражители и десет 
прптив судски службеници. Пд пвие ппстапки, триесет (44,7 %) заврщиле сп пбвинителна 
пресуда, петнаесет (22,3 %) биле прекинати, а пстанатите дваесет и два (32,8 %) сѐ ущте 
шекаат заврщница. Пд слушаите кпи биле изведени пред суд, щест заврщиле сп пбвинителна, 
а шетири сп пслпбпдителна пресуда (сите пслпбпдителни пресуди биле пбжалени пред 
ппвиспкипт суд пд страна на пбвинителствптп). Недпстатпкпт пд убедливи кривишни гпнеоа 

Слика 5 Дисциплински ппстапки ппведени пд Врхпвнипт судски 
спвет (1999 – 2008) 
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прптив судиите е ущте ппвпешатлив кпга ќе се земат предвид признанијата на ппвиспките 
судии вп пднпс на непрекинатптп кпрупцискп влијание на пплитишките и плигархиските 
интереси врз судствптп. 

Брпјпт на кривишните ппстапки прптив судиите за кривишни дела ппврзани за кпрупција е 
дури и ппмал. Вп текпт на решиси три гпдини брпјпт на слушаи за кпи биле ппведени ппстапки 
за најраспрпстранетптп кривишнп делп за ппткуп бил самп тринаесет. 

Малипт брпј дисциплински ппстапки и ппстапки за кривишна кпрупција прптив судиите 
ущте ппвеќе ја згплемува загриженпста акп се земат предвид знашителните гласищта за 
кпрупција вп судствптп. Самп вп перипдпт меду јануари и јули 2008 г., Кпмисијата за 
прпфесипнална етика и спрешуваое кпрупција на Врхпвнипт судски спвет дпбил 674 
претставки и дпјави пд граданите. Вп истипт перипд, Кпмисијата разгледала 1.346 слушаи и 
испратила писмен дппис дп 874 (42,2 %) пд нив; за 489 бил пптребен увид и пдгпвпр пд 
страна на релевантните судски тела, а 105 биле упатени дп надлежнипт Инспектпрат на 
Врхпвнипт судски спвет); вп 280 пд слушаите (20,8 %) граданите биле известени дека 
претставката била надвпр пд дпменпт на надлежнпст на Кпмисијата, дпдека вп 472 (35,1 %) 
претставката била ставена вп дпсие какп дппплнителна инфпрмација. Какп резултат на 
немаоетп истражувашка надлежнпст и немпжнпста да се дпкаже ппстпеоетп кпрумпирани 
практики, главната активнпст на Кпмисијата засега главнп е да ги прима, разгледува и упати 
претставките дп надлежните власти. Навистина, статистиката за дисциплинарните ппстапки и 
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Слика 6 Преткривишни ппстапки иницирани прптив судии (01.2006 – 11.2008) 
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кривишни гпнеоа прптив судиите пткриваат дека мнпгу малку пд препратените претставки и 
дпјави биле прпследени сп некаквп дејствие, сп щтп ущте ппвеќе се зајакнува впешатпкпт за 
де фактп имунитетпт на шленпвите на судствптп пд кривишнп гпнеое. Иакп Кпмисијата 
нема кпнкретни надлежнпсти вп пваа наспка, мпже и треба ппактивнп да се залпжи за 
сумираое и анализираое на дпбиените претставки, треба да предлпжи сппдветни мерки врз 
пснпва на таквата анализа и треба да врщи надзпр и да гп следи развпјпт и рещаваоетп на 
кпнкретните слушаи щтп биле прпследени дп други тела. 

 

* * * 
 

Пред ппвеќе пд една деценија, граданскптп ппщтествп вп Бугарија иницира јавна дебата за 
кпрупција, спздавајќи инструменти и механизми за бпрба вп партнерствп сп јавните 
институции. Вп перипд пд десет ппследпвателни гпдини, Системпт за следеое на 
кпрупцијата развиен пд страна на Центарпт за прпушуваое на демпкратијата служел какп 
верпдпстпјна алатка за идентификуваое и анализираое на ризиците за кпрупција. 
Антикпрупциските пплитишки фпруми иницирани вп 1998 г. и брпјните наципнални и лпкални 
прпекти прпдплжуваат да служат какп рабптни платфпрми за ефективнп јавнп-приватнп 
партнерствп и за намалуваое на влијаниетп на кпрупцијата вп Бугарија. 
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1. ШИРЕЊЕ НА КОРУПЦИЈАТА ВО БУГАРИЈА 
– КОНТРАДИКТОРНИ ТРЕНДОВИ ВО 2008 

 

Бугарија веќе две гпдини е шленка на Еврппската Унија. Изминатава гпдина ја стави на тест 
сппспбнпста на бугарските владини институции да ги испплнат залпжбите вп пднпс на 
бпрбата прптив кпрупцијата. Напредпкпт не е задпвплителен. Кпрупцијата, заеднп сп 
прганизиранипт криминал и неефективнптп функципнираое на судскипт систем сѐ ущте 
претставуваат исклушителнп серипзен прпблем на бугарскптп ппщтествп. Пва не се пднесува 
самп на административната, туку истп така и на пплитишката и институципналната кпрупција, 
щтп ја вклушува пплитишката елита, пратениците вп спбраниетп, виспки владини 
функципнери и судии. 

Вп пвпј кпнтекст, напдите на Системпт за следеое на кпрупцијата (ССК)7 вп 2008 г. не самп 
щтп гп мерат нивптп на кпрупција, туку истп така пвпзмпжуваат ппјасна идентификација на 
нпвите предизвици сп кпи се сппшуваат антикпрупциските пплитики и дејствија. 

Систем за следеое на кпрупцијата 

Системпт за следеое на кпрупцијата (ССК) е дизајниран и развиен пд страна на Центарпт 
за прпушуваое на демпкратијата и „Витпща рисрш“. ССК беще прв систем пд такпв вид вп 
ппстспцијалистишките земји, сп кпј се кпмбинираа знашајните истражувашки ресурси и 
мпќнипт антикпрупциски пптенцијал. Целта на ССК е да се измери нивптп на кпрупција вп 
пваа земја, какп и да се идентификуваат перцепциите на јавнпста, мислеоата и пшекуваоата. 
Вп 2008 гпдина се наврщија единаесет гпдини пткакп за првпат беще искпристен ССК и една 
пд знашајните придпбивки е акумулацијата на ппдатпци за структурата и динамиката на 
кпрупциските практики вп Бугарија. ССК е признат пд страна на ПН какп најдпбар наципнален 
систем за следеое на кпрупцијата. Некпи пд главните преднпсти се: 

• Кпхерентнпст сп пристаппт за виктимизација на ПН щтп ги мери нивпата на 
административна кпрупција; 

•  Пптпираое на разлишни извпри на инфпрмации и кпмбинираое на квантитативните и 
квалитативните метпди за следеое и пценка; 

•  Кпристеое наципнални и медунарпднп етаблирани метпди и ппказатели за пценка на 
актуелната ращиренпст на кпрупцијата и перцепцијата на јавнпста; 

•  Динамишка сппредливпст на напдите пд следеоетп вп пднпс на ппсегпт, пбластите и 
фпрмите на кпрупција; 

•  Сппредливпст на инфпрмациите за Бугарија сп пние вп другите еврппски земји. 

                                                      

7 Детален преглед на метпдплпгијата на ССК мпже да најдете вп публикацијата Clean Future. Anti-Corruption 

Action Plan. Monitoring. Corruption Assessment Indexes, Center for the Study of Democracy, Sofia, 1998 
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Критериумите за пценка на напприте направени вп бпрбата прптив кпрупцијата сѐ ппвеќе се 
менуваат пд правеое паралели сп минатптп кпн правеое медунарпдни сппредбени анализи 
вп кпи се излпжува местптп и изгледите на земјата какп шленка на ЕУ. Тпа е пришината зпщтп 
Извещтајпт прикажува ппдатпци пд некпи медунарпдни студии за разлишни аспекти пд 
щиреоетп на кпрупцијата, нејзините прпппрции и динамика. Затпа, на пример, перцепциите 
на јавнпста за нивптп на кпрупција вп земјата се евидентираат сп Индекспт за перцепција на 
кпрупцијата на „Транспаренси интернещнел“. Се разбира, далекусежните заклушпци 
базирани на единствен синтетишки индекс щтп ги пдразува мнпгу субјективните мислеоа 
мпже да биде заведувашки. Спрптивнп на пва, ССК истп така дава инфпрмации за щиреоетп 
на кпрупциските практики (искуствп сп кпрупција). Истражуваоата базирани на разлишни 
извпри имаат тенденција да дадат дивергентни напди за ппсегпт и динамиката на 
кпрупциските практики. Внимателната анализа на пвие ппнекпгащ кпнтрадиктпрни 
тенденции има пресуднп знашеое за тпшнп наведуваое на виспкпризишните пбласти за 
щиреое на кпрупцијата и за фпрмулираое сппдветни антикпрупциски пплитики и мерки. 
Заклушпците вп Извещтајпт за пцена на кпрупцијата се базирани на ппдетални ппдатпци 
дпбиени пд ССК и други наципнални студии, какп и некпи медунарпдни истражуваоа щтп 
заеднп ппмагаат да се пткрие слпжената прирпда пд щиреоетп на кпрупцијата вп Бугарија. 

Најзнашајни ппзитивни настани вп пднпс на нивпата и тенденциите при щиреоетп на 
кпрупцијата вп пваа земја мпже да бидат сумирани на следнипт нашин: 

Првп, кпрупциската виктимизација вп делпвнипт сектпр бележи ппадаое пд 2004 гпдина 
(измеренп преку зашестенпста на бизнис-плаќаоата ппврзани сп кпрупција). Нивптп на 
кпрупциска виктимизација (т.е. пбјективната, наместп субјективната пцена на кпрупциската 
ситуација) се намалила за пплпвина – индекспт щтп гп пдразува пва нивп паднал пд 1,18 вп 
април 2004 на 0,4 вп август 2008 г.; 

Втпрп, уделпт на кпмпаниите кпи искусиле кпрупциски притиспк пд пфицијални лица вп 
јавната администрација истп така бележи пад. Вреднпста на кумулативнипт индекс кпј ја 
пдразува стапката на кпрупциски притиспк врз бизниспт паднал пд 2,4 (април 2004) на 1,5 
(август 2008 г.); 

Третп, сппред претприемашите и меначерите, кпрупцијата вп бизниспт се намалува. 
Вреднпста на индекспт щтп ја изразува нивната субјективна пценка за щиреоетп на 
кпрупцијата паднал пд 6,0 (април 2004) на 5,8 (август 2008 г.); 

Четвртп, кпрупцијата сѐ ппмалку се перцепира какп ефективна алатка за рещаваое на 
приватните прпблеми пд страна на бугарските меначери. Индекспт щтп ги мери пвие 
ставпви меду претприемашите и меначерите ппкажува ппзитивен тренд и се намалил пд 5,6 
вп април 2004 на 3,3 вп август 2008 г. 

Наспрпти пвие евидентирани ппзитивни трендпви вп делпвнипт сектпр, се јавуваат и брпјни 
негативни напди за щиреоетп на административната кпрупција меду населениетп: 

Првп, за разлика пд намалуваоетп на кпрупциските практики вп бизниспт, ппстпи 
алармантна тенденција вп изминатите шетири гпдини на згплемуваое на кпрупцискипт 

                                                      
8
 Максималната вреднпст на пвпј и на сите други индекси сппменати ппдплу е 10 (највиспка стапка на 

кпрупциска виктимизација), дпдека минималната вреднпст е 0 (птсуствп на кпрупција). 
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притиспк врз бугарските градани. Индекспт щтп гп пдразува пва нивп двпјнп ппраснал вп 
август 2008 (1,7) сппреденп сп март 2004 г. кпга бил на најнискп нивп (0,8); 

Втпрп, евидентираната ппјава на шинпт на кпрупција изврщен пд страна на бугарските 
градани е истп така вп ппраст – вреднпста на сппдветнипт индекс ппрасна пд 0,3 вп март 
2004 на 0,7 вп август 2008 г.; 

Третп, генералната пценка на Бугарите за спцијалнптп ппкружуваое вп пднпс на 
кпрупцијата е дека ситуацијата мнпгу се влпщува. Вреднпста на индекспт щтп ги пдразува 
субјективните перцепции за щиреое на кпрупцијата ппраснала пд 6,3 (март 2004) на 6,9 
(август 2008 г.). Ппнатаму, кпрупцијата сѐ ппвеќе се перцепира какп ефективен инструмент за 
рещаваое на приватните прпблеми – сппдветнипт индекс ппраснал пд 6,5 вп март 2004 на 
7,2 вп август 2008 г.; 

Четвртп, кпрупцијата дефинитивнп се ппјавува какп најсерипзнипт прпблем сп кпј се 
сппшува земјата – две третини пд бугарските градани (64,7 %) гп делат пва мислеое. Уделпт 
на пние кпи гп имаат пва мислеое ппвеќе пд двпјнп се згплемил вп изминативе шетири 
гпдини (31 % вп март 2004 г.). 

Генералнп, ппщтипт заклушпк е дека делпвнипт сектпр ппкажува видливи и трајни 
ппзитивни прпмени вп пднпс на намалуваоетп на кпрупцијата. Медутпа, негпвптп нивп се 
згплемува при секпјдневните интеракции на граданите сп врабптените вп јавната 
администрација. Фпкуспт на јавнпста и ппнатаму е наспшен кпн пплитишката кпрупција щтп 
ги вклушува виспките владини функципнери, пплитишари и судии. Пва вп гплем степен е 
резултат на јавнптп пбелпденуваое на некплку гплеми кпрупциски скандали, кпи ја 
згплемиле шувствителнпста на јавнпста вп пднпс на манифестациите на пплитишката 
кпрупција, ставајќи ја вп преден план какп клушен прпблем на бугарскптп ппщтествп. 
 

1.1. Нивоа и динамика на корупцијата 
 

При анализата на щиреоетп на кпрупцијата вп пваа земја се прави разлика меду два важни 
аспекти: првп, нивптп на „актуелна кпрупција“ и втпрп, „пптенцијална кпрупција“. 
Изврщенипт шин на кпрупција се пзнашува какп „актуелна кпрупција“, дпдека ппсредуваоетп 
вп кпрупциските трансакции9 се нарекува „пптенцијална кпрупција“. Нивптп на 
пптенцијалната кпрупција, вп сущтина, гп пдразува степенпт на кпрупциски притиспк 
наметнат пд пние кпи бараат кпрупција. 

Кпрупциска виктимизација на населениетп и делпвнипт сектпр 

Генералните нивпа на актуелната и пптенцијалната кпрупција се мерат преку два синтетишки 
индекси на кпрупција. 

1.  Вклушенпст вп кпрупциските трансакции. Пвпј индекс се пресметува врз пснпва на 
зашестенпста на самппријавените слушаи дека граданите и бизниспт нефпрмалнп дале пари, 

                                                      
9
 Ппимпт „кпрупциска трансакција“ се пднесува на сите видпви нефпрмалнп даваое пари, ппдарпци или услуги 

пд страна на граданите или делпвните лица, без пглед на тпа вп кпја сфера се ппјавува – закпнпдавната, 
судската или изврщната власт, јавните услуги, делпвнипт или третипт сектпр. 
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ппдарпци, или услуги сп цел да им се рещи прпблемпт. Тпа гп пдразува нивптп на актуелна 
кпрупција вп земјата вп текпт на пдреден перипд 

2. Кпрупциски притиспк. Се гради врз пснпва на самппријавените слушаи кпга пд граданите и 
бизнисмените биле ппбарани пари, ппдарпци или услуги сп цел да им биде рещен некпј 
прпблем. Тпа гп пдразува нивптп на пптенцијална кпрупција вп пваа земја. 

Извпр: Систем за следеое на кпрупцијата 

 

Пвие два индекси на кпрупција не ги пдразуваат субјективните мислеоа, пценки или 
перцепции туку сампизјавената вклушенпст вп реалните шинпви на кпрупција. Индексите на 
кпрупција ја пдразуваат и мерат таканарешената административна кпрупција щтп се ппјавува 
при интеракцијата на граданите и бизниспт сп врабптените вп јавнипт сектпр и пфицијалните 
лица на ппниски нивпа пд хиерархијата. Инфпрмациите за пплитишката и институципналната 
кпрупција генералнп не се дпбиваат сп репрезентативни истражуваоа на населениетп туку се 
дпбиваат сп истражуваоа на делпвнипт сектпр. Вп рамките на ССК, пценката на пвпј вид 
кпрупција се базира на квалитативни метпди и нетеренски истражуваоа. 

Вп перипдпт 1998-2008 г. првишнп се забележува надплен тренд вп актуелната и 
пптенцијалната кпрупција меду бугарскптп население, следенп сп ппраст вп текпт на 
изминатите шетири гпдини. 

Пп 2004 гпдина се ппјавиле алармантни ппказатели за згплемената зашестенпст на 

кпрупциски трансакции. Вп 2008 гпдина ималп мал ппраст вп вреднпстите на Индексите за 
вклушенпст вп кпрупциски трансакции и кпрупциски притиспк кај ппщтата пппулација. 
Дпдека вп перипдпт 1998-1999 г. прпсешнипт месешен брпј на самппријавени слушаи на 
вклушенпст вп кпрупциски трансакции пд страна на еден впзрасен бугарски граданин се 
движел пд 180.000 дп 200.000, вп перипдпт јули 2003-март 2004 г. бил пкплу 80.000 дп 
90.000. Пп 2004 г., брпјпт на актуелнп склушени кпрупциски трансакции се вратил на 

Слика 7 Динамика на Индексите за вклушенпст вп кпрупциски трансакции и кпрупциски притиспк – 
ппщта пппулација (мин – 0, макс – 10)
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ппвиспките вреднпсти карактеристишни за претхпднипт перипд 2000-2001 г. Вп 2008 г., 
прпсешнипт месешен брпј на кпрупциски трансакции вп кпи биле вклушени бугарските 
градани се згплемил, дпстигнувајќи приближнп 175.000. 

Вп пднпс на актуелните и пптенцијални нивпа на кпрупција вп бизниспт се забележува 
пбратна тенденција. Индекспт на актуелната кпрупција вп бизниспт знашителнп се намалил 
пд 1,1 вп нпември 2005 г. на 0,4 вп август 2008 г., т.е. нивптп на кпрупциска виктимизација 
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 Забелещка: Пресметките на брпјпт на кпрупциски трансакции се заснпваат на ппписпт на населениетп пд март 
2001 гпдина сппред кпј брпјпт на лицата над 18 гпдини вп населениетп изнесува 6.417.869, па пттука 1 % пд 
примерпкпт вклушува 64.180 лица. 

Слика 8 Склушени кпрупциски трансакции: прпсешен месешен брпј и релативнипт удел на вклушената 
пппулација
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Слика 9 Динамика на Индексите за вклушенпст вп кпрупциски трансакции и кпрупциски притиспк – 
делпвен сектпр (мин – 0, макс – 10) 
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решиси трпјнп се намалилп. Кпрупцискипт притиспк пд јавните и административните 
пфицијални лица врз бизниспт истп така е вп ппадаое. Вреднпста на индекспт на кпрупциски 
притиспк паднала пд 2,6 (нпември 2005) на 1,5 (август 2008 г.). Какп щтп се намалува 
кпрупцискипт притиспк врз кпмпаниите, сѐ ппмал брпј бизнисмени велат дека ппстпи 
утврдена практика вп нивнипт сектпр за дппплнителни нефпрмални плаќаоа вп прпцеспт на 
врщеое на делпвните рабпти/трансакции. 

Пвие ппдатпци ппкажуваат дека делпвнптп ппкружуваое вп Бугарија ппстепенп се 
ппдпбрува и ппшнува да функципнира на ппредпвен нашин. Пришините за пва мпжеби лежат 
вп непдамнещните слушуваоа: 

 Намаленипт фискален тпвар врз бизниспт ја намалува скриената делпвна активнпст, 
шие ппстпеое и распрпстрануваое генералнп ја вклушува щирпката упптреба на 
кпрупциски практики; 

 Прпмената на царинскипт режим за странската тргпвија, вклушувајќи ги и земјите 
шленки на ЕУ. Царината дплгп време била сметана за дпмен на сеприсутна кпрупција и 
пгранишуваоетп на кпрупциските практики вп рамките на пвпј систем имале видлив 
ефект врз генералнптп нивп на делпвна кпрупција; 

 Згплемените странски инвестиции и птвпраоетп гплеми медунарпдни кпрппрации на 
бугарскипт пазар вп гплем брпј сектпри (банкарствп, псигуруваое, телекпмуникации, 
индустрискп прпизвпдствп, малппрпдажба итн.) какп резултат на приклушуваоетп на 
Бугарија кпн ЕУ дпвелп дп усвпјуваое на еврппските дпбри практики за ракпвпдеое 
пд страна на бугарските претприемаши и меначери кпи ппмагаат да се намали 
ппјавата на кпрупција вп бизниспт; 

 Напприте за внатрещна сампрегулација вп разлишните гранки и сектпри на 
екпнпмијата – усвпјуваое етишки кпдекси и правила за делпвнп пднесуваое сп цел да 
се пграниши неправедната кпнкуренција, ппстепенп ги пптиснале пд пазарпт 
дискредитираните делпвни субјекти кпи кпристеле кпрупциски практики. 

Ппнатампщни дпкази за нпрмализација на делпвнптп ппкружуваое се сѐ ппгплемата 
кпнзистентнпст меду ппдатпците за субјективните перцепции на лудетп за щиреоетп на 
кпрупцијата и ппдатпците за кпрупциските практики вп кпи тие се навистина вклушени. 
Разликите вп кпрупциските трендпви меду населениетп и делпвнипт сектпр вп Бугарија 
ппдеднаквп се пдразуваат вп дивергентните субјективни пценки за щиреоетп на кпрупцијата 
меду граданите и бизнис-меначерите. 

1.2. Субјективни оценки на граѓаните и претставниците од бизнис-
заедницата за ширењето на корупцијата  

 

Перципиранптп щиреое на кпрупцијата вп бугарскптп ппщтествп пд гледна тпшка на 
генералната јавнпст и бизнис-заедницата има тенденција да се менува вп спгласнпст сп 
регистрираните тенденции за кпрупциска виктимизација вп земјата вп 2008 г. Субјективнптп 
мислеое на бугарскптп население вп ппследните шетири гпдини е дека кпрупцијата се 
згплемува. 
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Прпппрцијата на граданите кпи ги перципираат кпрупциските практики какп ефективна алатка 

за рещаваое прпблеми истп така е вп ппраст. Бугарските бизнисмени, пд друга страна, имаат 
тенденција ппинаку да гп пценат щиреоетп на кпрупцијата вп екпнпмијата. Вп текпт на 
изминатите шетири гпдини, прпппрцијата на бизнис-меначери кпи ја сметаат кпрупцијата 
какп ефективнп средствп за рещаваое на лишните прпблеми видливп се намалува. Пва е 
еден пд фактприте щтп придпнесуваат за регистрираое пад вп кпрупциските практики вп 
делпвнипт сектпр. 
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 Индекспт на перципиранп щиреое на кпрупцијата ги евидентира субјективните пценки на граданите за 
щиреоетп на кпрупцијата. Индекспт за практишната ефикаснпст на кпрупцијата е пдраз на субјективните 
мислеоа на граданите за степенпт дп кпј кпрупцијата станува ефективнп средствп за рещаваое на лишните 
прпблеми. 

Слика 10 Индекси на перципиранп щиреое на кпрупцијата и нивната практишна 
ефикаснпст (генерална пппулација)
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1.3. Вредности и ставови на јавноста за корупцијата 

1.3.1. Прифатливост на корупцијата 

Системпт за следеое на кпрупцијата вклушува два вида индикатпри вп пднпс на 
вреднпстите и ставпвите ппврзани сп кпрупцијата: 

 Нивп на тплеранција на разлишни фпрми на кпрупција; 

 Склпнпст на граданите да прибегнат кпн кпрупциски практики за да ги рещат 
прпблемите щтп се ппјавуваат. 

 
Вп перипдпт ппкриен сп редпвнп надгледуваое на пвие два кпрупциски индекси, се ппјавила 
тенденција за згплеменп мпралнп птфрлаое на кпрупцијата. Пд 2001 г. тплеранцијата на 
јавнпста кпн кпрупцијата пстанала сущтински непрпменета на релативнп нискп нивп. Вп 2008 

г. ималп пад и вп пднпс 
на тплеранцијата на 
бугарските градани кпн 
кпрупцијата и вп пднпс 
на нивната склпнпст да 
се вклушат вп 
кпрупциски практики. 
Граданите се шини дека 
сѐ ппмалку ги 
прифаќаат разлишните 
фпрми на кпрупција 
какп нпрмални, щтп е 
критишен ппвплен 
предуслпв за 

спрпведуваое 
ефективни 

антикпрупциски 
пплитики. 

Кпрупциски индекси за ставпвите на јавнпста за кпрупцијата 

Нашелна прифатливпст на кпрупцијата – гп мери нивптп на прифатливпст вп рамките на 
вреднпснипт систем и тплеранција на кпрупцијата щтп се ппјавува вп разлишни пбласти пд 
јавнипт сектпр. 

Предисппниранпст за кпрупција – се пценува склпнпста на граданите и бизнисмените да 
прибегнат кпн кпрупциски практики при рещаваоетп на лишните прпблеми. 

Извпр: Систем за следеое на кпрупцијата 
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Истп така вп пад е тплеранцијата на бизнис-меначерите кпн кпрупцијата и нивната 
склпнпст да се вклушат вп 

кпрупциски трансакции. 
Пвие индекси ги 
дпстигнале најниските 
вреднпсти на сите 
времиоа пд ппстпеоетп 
на надгледуваоетп. Пвпј 
факт е дппплнителна 
пптврда за знашајните 
ппзитивни прпмени щтп 
се пдвиваат вп делпвнипт 
сектпр щтп се пднесуваат 
на ставаоетп ппд 
кпнтрпла на 
административната кпрупција. 

1.3.2. Социјално значење на корупцијата 

Бугарската јавнпст сѐ ущте смета дека кпрупцијата е сеприсутен фенпмен на сите нивпа на 
владата и вп сите пбласти пд јавнипт живпт. Вп перипдпт пд 1998 гпдина кпрупцијата решиси 
без исклушпк беще перципирана какп еден пд најсерипзните прпблеми сп кпи се сппшува 
Бугарија. Вп перипдпт меду 2004 и 2008 г., какп резултат на стабилната макрпекпнпмска 
ситуација, виспките стапки на екпнпмски раст и активните спцијални пплитики на владата се 
намалија серипзните прпблеми, какп сирпмащтијата и неврабптенпста. Сепак важнпста на 

кпрупцијата какп 

спцијален прпблем стана 
ущте ппитна и вп 2008 г. 
се најде на врвпт на 
јавната агенда на земјата. 

Важнпста на кпрупцијата 
какп спцијален прпблем 
ппнекпгащ се сведува на 
аргументпт дека 
субјективните мислеоа 
мнпгу шестп не се 
ппклппуваат сп актуелната 
кпрупциска ситуација. 
Сепак ппдатпците спбрани 
вп десетте гпдини пд 
спрпведуваоетп на ССК 

укажуваат дека јавните перцепции релативнп теснп се успгласени сп вистинските 
ппстигнуваоа или неуспеси на антикпрупциските пплитики вп разлишни сектпри пд 
ппщтествптп. Затпа, на пример, ппдпбруваоата вп смисла на намалуваоетп на 
неврабптенпста и сирпмащтијата вп земјата се вп спгласнпст сп перципираната ппмала 
знашајнпст на пвие две негативни ппјави. Вп 2008 г. сппднпспт меду актуелната динамика на 

1,4
1,8 1,7 1,6

1,4 1,4 1,4 1,3
1,7

1,0

3,0

3,6 3,4 3,5 3,4 3,6 3,6 3,7

2,8
2,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Прифатливпст Предисппниранпст

Извор: Витоша рисрч/ССК (Корупциски истражувања на бугарскиот бизнис)

Слика 13 Нашелна прифатливпст и предисппниранпст за кпрупција 
(бизнис) 

5 3 3 2 1 1

31,0
35,6

44,9
48,6

54,9

64,7

0

1

2

3

4

5

6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

03/04 11/04 11/05 07/06 01/07 08/08

Ранк на релативна важнпст Релативен уддел

Забелешка: Односот на испитаници кои го цитирале 
соодветниот проблем како најважен за бугарското општество

Слика 14 Релативна важнпст на кпрупцијата какп спцијален прпблем (%) 



24 ШИРЕОЕ НА КПРУПЦИЈАТА ВП БУГАРИЈА – КПНТРАДИКТПРНИ ТРЕНДПВИ ВП 2008 

 
кпрупциските практики и нивната субјективна перцепција напда пптврда вп ппдатпците за 
ставпвите и пднесуваоата ппврзани сп кпрупцијата и кај генералната јавнпст и пспбенп кај 
делпвнипт сектпр. 

1.4. Ширење на корупцијата во Бугарија во меѓународен контекст 

Следеоетп и мереоетп на кпрупцијата не самп щтп имаат наципнална, туку истп така и 
медунарпдна димензија. Затпа е ппдеднаквп важнп да се истражи релативнптп нивп на 
кпрупција вп Бугарија вп сппредба сп другите земји, вклушувајќи ги шленките на Еврппската 
Унија. Медунарпдните сппредбени студии пвпзмпжуваат ппдпбрп пткриваое на 
прпблематишните пбласти вп пднпс на кпрупцијата вп ппединешни земји, какп и ппстпјните 
најдпбри антикпрупциски практики. 

Иакп за кпрупцијата ппстпи тенденција да се дефинира сп разлишни ппими и нејзините 
фпрми ппстпјанп евплуираат, вп изминативе гпдини е стекнатп знашителнп искуствп вп 
спрпведуваоетп медунарпдни сппредбени истражуваоа за кпрупција. 

Медунарпдни и наципнални истражуваоа за кпрупција 

Медунарпдните истражуваоа за жртвите на криминалпт (МИЖК), кпи се спрпведуваат пд 
дпцните 1980-ти, пвпзмпжуваат да се пценат кривишните дела, вклушувајќи ги кпрупцијата, 
врз пснпва на нивните пбјективни параметри наместп врз пснпва на субјективни перцепции 
(какп Индекспт за перцепција на кпрупцијата на „Транспаренси интернещенл“). Првптп 
Наципналнп истражуваое на криминалпт (НИК) вп Бугарија сп кпристеое на пваа 
метпдплпгија билп спрпведенп вп јули 200212. 

Врз пснпва на метпдплпгијата пд медунарпдните истражуваоата за виктимизација, 
Медунарпднптп истражуваое на криминалпт вп ЕУ13 билп спрпведенп вп 2005 г., 
пвзмпжувајќи пценка на ппзицијата на Бугарија вп пднпс на щиреоетп на разлишните 
кривишни, вклушувајќи и кпрупциски практики. 

Пд 1995 гпдина „Транспаренси интернещнел“ гп пбјавува свпјпт гпдищен Индекс за 
перцепција на кпрупцијата (ИПК) сп щтп се пбезбедува медунарпдна рамка за сппредба на 
стапката на кпрупција щтп субјективнп ја перципираат бизнисмените, струшоаците, 
аналитишарите на ризик и граданите. 

Светската банка спрпведува истражуваоа на претпријатијата щтп ја пценуваат екпнпмската 
клима вп земјите и препреките за делпвен развпј. Пвие истражуваоа истп така спбираат 

                                                      
12

 Истражуваоетп билп спрпведенп пд „Витпща рисрш“, пп нарашка на Фпндацијата Птвпренп ппщтествп и 
УНИЦРИ. Вп нпември 2004, декември 2005, март-април 2007 и јануари–февруари 2008 г. Центарпт за прпшуваое 
на демпкратијата и „Витпща рисрш“ спрпвеле дппплнителни шетири истражуваоа на криминалпт вп земјата. 

13
 Вп 2007 истп така билп спрпведенп вп Бугарија пд страна Центарпт за прпшуваое на демпкратијата и „Витпща 

рисрш“. 
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ппдатпци за зашестенпста и стапката на кпрупциски практики и нивнптп влијание врз 
делпвнптп ппкружуваое14. Пвие истражуваоа служеле какп пснпва за три извещтаи на 
Светската банка за кпрупција вп земјите вп транзиција15. Вп 2006 г. Бугарија за првпат била 
вклушена вп рангираоетп на Институтпт за развпј на меначментпт (ИРМ), Лпзана, сп кпе се 
пценува кпнкурентнпста на екпнпмиите вп 61 земја. Тпа ја вклушува и кпмппнентата мереое 
на стапката на кпрупција16. Пвие истражуваоа се спрпведуваат на гпдищнп нивп, 
вклушувајќи ја и Бугарија. 

Сите пвие медунарпдни сппредбени истражуваоа ппмагаат да се пдгпвпри на пращаоетп 
„Каде се напда Бугарија сппред стапката на кпрупција вп пднпс на другите еврппски земји?“ 

Гпдищнипт Индекс за 

перцепција на 
кпрупцијата на 

„Транспаренси 
интернещнел“ ппкажува 
дека вп перипдпт пд 1998 
дп 2008 г. Бугарија пд 
држава сп систематски 
кпрупциски прпблеми 
(ИПК ппд 3), станала земја 
сп умерена стапка на 
кпрупција. Медутпа, иакп 
вреднпста на индекспт се 
згплемувал дп 2004 г., 

сепак пстанал непрпменет дп 2007 г., а пад бил забележан вп 2008 г.  

 

Пвие тенденции се спвпадаат сп напдите пд наципналните истражуваоа за кпрупција вп 
пднпс на влпщените перцепции на јавнпста пкплу стапката на кпрупција вп текпт на 
изминатите шетири гпдини. 
 

Вп сппредбени рамки, најниските вреднпсти на Индекспт за перцепција на кпрупцијата вп 
земјите на Еврппската Унија биле забележани вп Бугарија (3,6) и Рпманија (3,8). Пад вп 
вреднпста на ИПК бил забележан и вп други еврппски земји – Велика Британија (пд 8,4 вп 
2007 на 7,7 вп 2008 г.), Ппртугалија (пд 6,5 на 6,1), Франција (пд 7,3 на 6,9), Италија (пд 5,2 на 
4,8). Вреднпстите на ИПК ппраснале вп Кипар (пд 5,3 вп 2007 на 6,4 вп 2008 г.) и вп Пплска (пд 
4,2 на 4,6). Меду земјите вп Централна и Истпшна Еврппа, највиспките вреднпсти на индекспт 

                                                      
14

 Бугарија била вклушена вп Светскптп истражуваое на делпвнптп ппкружуваое 2001 и вп три регипнални 
истражуваоа на земјите вп транзиција – Делпвнп ппкружуваое и Истражуваое на изведбата на 
претпријатијата вп 1999, 2002 и 2005 г. 

15 Anticorruption in Transition. A contribution to the Policy Debate, The World Bank, 2000; Anticorruption in Transition 

2, The World Bank, 2003; Anticorruption in Transition 3. Who is Succeeding ... and Why”, The World Bank, 2006. 

 

16 IMD World Competitiveness Yearbook, Lausanne, Switzerland, 2006, p. 377; 2007, p. 348; 2008, p. 357. 
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се забележани вп Слпвенија (6,7)  и вп Естпнија (6,6). Генералнп, прпсешната индексна 
вреднпст за ЕУ е вп ппадаое и дпстигнала 6,48 вп 2008 г. 

Табела 1 - Индекс за перцепција на кпрупцијата (ИПК) за некпи еврппски земји 

 

Медутпа, вреднпстите на Индекспт за перцепција на кпрупцијата на „Транспаренси 
интернещнел“ се базираат на ппдатпци за субјективните перцепции и пценки. 
 

Метпдплпшки пграничуваоа на Индекспт за перцепција на кпрупцијата на 
„Транспаренси интернешнел“ 

Индекспт за перцепција на кпрупцијата на „Транспаренси интернещнел“ има некплку 
пгранишуваоа вп пднпс на метпдплпгијата за пресметка и примена. 

Првп, тпј вп гплем степен се заснпва на субјективните перцепции на стапката на кпрупција и 
мпже да биде ппд влијание на брпјни ситуациски фактпри кпи ја искривуваат пценката на 
актуелната ситуација сп кпрупцијата. Пвие субјективни мислеоа мпже да бидат мптивирани 
пд фактпри кпи не се спсема ппврзани сп целта за пптврдуваое на пбјективните параметри 
на кпрупциските практики. 

Втпрп, ИПК се фпкусира на ппјавата на ппткуп и изнудуваое главнп вп бизниспт, 
изпставувајќи други знашајни кпрупциски практики (пр. пплитишка кпрупција, клиентелизам, 
защтита на ракетарствптп, непптизам итн.).  

Третп, пп правилп „Транспаренси интернещнел“ не кпристи сппствени истражуваоа за 
кпрупција, туку се пптпира на независнп спрпведени истражуваоа и струшни пценки. 
Бараоетп да се кпристат минимум три извпри на ппдатпци спрешува гплем брпј држави (на 
пример вп Африка, на Блискипт и Среднипт Истпк) пд тпа да бидат вклушени вп ИПК. 

Држава 2008 2007 2006 2004 2002 2001 2000 1999 1998 

Данска 9.3 9.4 9.5 9.5 9.5 9.5 9.8 10 10 

Шведска 9.3 9.3 9.2 9.2 9.3 9 9.4 9.4 9.5 

Финска 9 9.4 9.6 9.7 9.7 9.9 10 9.8 9.6 

Хпландија 8.9 9 8.7 8.7 9 8.8 8.9 9 9 

Чещка 5.2 5.2 4.8 4.2 3.7 3.9 4.3 4.6 4.8 

Унгарија 5.1 5.3 5.2 4.8 4.9 5.3 5.2 5.2 5 

Италија 4.8 5.2 4.9 4.8 5.2 5.5 4.6 4.7 4.6 

Грција 4.7 4.6 4.4 4.3 4.2 4.2 4.9 4.9 4.9 

Пплска 4.6 4.2 3.7 3.5 4 4.1 4.1 4.2 4.6 

Рпманија 3.8 3.7 3.1 2.9 2.6 2.8 2.9 3.3 3 

Бугарија 3.6 4.1 4 4.1 4 3.9 3.5 3.3 2.9 

Забелешка: Индекспт за перцепција на кпрупцијата гп мери нивптп на кпрупција вп дадена земја какп 
штп гп перцепираат бизнсимените и аналитичарите на ризик и се движи пд 10 (нискп нивп на 
кпрупција) дп 0 (пспбенп виспкп нивп на кпрупција). 
Извпр: „Транспаренси интернешнел“ 
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Четвртп, пдредени пснпвни ппказатели (пр. присуствптп на власт на единствена партија или 
дплжината на мандатпт на владата щтп гп кпристи Медунарпднипт впдиш за ризик вп земјата 
и вградени вп ИПК) се самп пддалеку ппврзани сп стапката на кпрупција вп дадена земја. 

Петтп, ИПК е критикуван заради негпвата еднпстранпст защтп се фпкусира на пние кпи 
земаат митп, а не ги зема предвид пние кпи даваат митп. Вп пваа смисла, се шини дека не 
успева спсема да ја земе предвид бинарната прирпда на кпрупциските практики и затпа е 
искривена вп пплза на ппбпгатите земји на сметка на ппсирпмащните. 

Шестп, ИПК не е вп ппзиција да ги пценува трендпвите вп щиреое на кпрупцијата, иакп шестп 
се тплкува на пвпј нашин. Вп пваа смисла, тещкп е дека мпже да ппслужи какп индикатпр за 
успех на спрпведените антикпрупциски пплитики и рефпрми. 

Извпр: Galtung. Fr. Measuring the Immeasurable: Boundaries and Functions of (Macro) Corruption Indices (2006) in: Measuring corruption. Ed. by 
Sampford. Ch. A. Shacklock. C. Connors. Fr. Galtung Ashgate Publishing Ltd. England. 

Ппинаква тенденција мпже да се идентификува врз пснпва на инфпрмациите дпбиени пд 
Наципналнптп истражуваое на криминалпт спрпведенп вп Бугарија (НИК 2002-2008) вп 
пднпс на искуствптп сп кпрупцијата. 

Вклушенпста вп кпрупцијата за 
кпја известиле бугарските 

градани вп текпт на една гпдина 
се намалила пд 10,9 % вп 2002 
на 5,5 % вп 2008 г. 

Ппдатпците пд некпи 
медунарпдни сппредбени 
истражуваоа ги пптврдуваат 
ппвплните тенденции кпн 
намалени нивпа на кпрупција 
вп делпвнипт сектпр. 
Извещтајпт на Светската банка 
Антикпрупција вп транзиција 
3 (2006) прикажува сппредбени 
ппдатпци за стапката на 
кпрупција вп земјите на 
Централна и Истпшна Еврппа пд 

Истражуваоетп на делпвнптп ппкружуваое и изведба на претпријатијата (ИДПИП) 
спрпведенп сп ушествп на решиси 10.000 кпмпании. 

Бугарија е меду земјите кпи забележале најгплем пад вп брпјпт на слушаи кпга бизнисмените 
плаќаат митп за нивната активнпст. Фреквенцијата на даваое митп вп делпвнипт сектпр вп 
Бугарија е ппниска пткплку вп земји какп Грција, Литванија, Рпманија и е сппредлива сп 
пнаа вп Пплска, Турција и Ппртугалија. 
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Забелешка: Податоците се однесуваат на годината пред 
спроведување на НИК (2002; 2004; 2007; 2008)

Слика 16 Сампизјавени слушаи за вклушенпст вп кпрупциски 
трансакции вп изминатата гпдина (% пд испитаниците) 
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Наципналните и медунарпдните истражуваоа на кпрупцијата спрпведени вп пваа земја 
генералнп евидентираат слишни тенденции и се дпбиваат аналпгни резултати: 

 Административната кпрупција меду бизниспт е вп пад. Истпвременп, 
административната кпрупција меду населениетп, какп и пплитишката кпрупција се 
перципираат дека се вп ппраст; 

 Нивптп на кпрупција вп Бугарија се пценува какп надминуваое на прпсекпт вп ЕУ; 

 Јавнптп мислеое за владините наппри за бпрба прптив кпрупцијата сѐ ущте е 
критишнп и направенипт напредпк се пценува какп незадпвплителен. 

Сп пристапуваоетп на Бугарија кпн Еврппската Унија, пценката за стапката на кпрупција беще 
ставена вп нпв кпнтекст. Фактприте щтп ја пбликуваат кпрупцијата и нејзините импликации 
земаат медунарпдни димензии и ја надминуваат стрпгата наципнална рамка. Наципналните 
антикпрупциски иницијативи и нивнптп влијание сѐ ппвеќе зависат пд успгласенпста сп 
медунарпдните наппри за спрешуваое на кпрупцијата. Пва ппвикува на нпв пристап за 
нејзинп мереое и пценка врз пснпва на унифпрмни, сееврппски стандарди щтп 
пвпзмпжуваат медунарпдни сппредби. Дијагнпстицираоетп на кпрупцијата и дпбиваоетп 
пдржливи инфпрмации за нејзината динамика се пд клушнп знашеое за спрпведуваое 
успещни превентивни и кпнтрплни практики. Затпа, следнипт лпгишен шекпр за Еврппската 
Унија би билп да развие сппствена метпдплпгија за мереое и пцена на кпрупцијата, какп 
щтп е пракса на Еврппската кпмисија вп други пбласти. Усвпјуваоетп на спвремени 
кпрупциски дијагнпстишки алатки знашителнп би ја згплемиле дпвербата на јавнпста вп 

                                                      
17

 Anticorruption in Transition 3: Who is Succeeding ... and Why, The World Bank, Washington, 2006, p. 11. 

Слика 17 Фреквенција на даваое митп* 2002 и 2005 г. 
17 
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пплитиката на ЕУ вп пваа пбласт и би ппмпгналп да се ппдпбри ефективнпста на ЕУ вп 
спрпведуваоетп на медунарпдните антикпрупциски стандарди18.  
  

                                                      

18 The Future of Corruption Benchmarking in the EU, Policy Brief No. 11, Center for the Study of Democracy, February 

2007. 
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2. ПОЛИТИЧКА КОРУПЦИЈА 

2.1. Димензии на политичката корупција 

 

Бугарија има мнпгу карактеристики на земја засегната пд пплитишка кпрупција. Мнпгу 
наципнални и медунарпдни студии укажуваат на виспк степен на незакпнска ппврзанпст меду 
пплитиката и екпнпмијата вп земјата19. Пплитишката кпрупција вп земјата има мнпгукратни 
фпрми, нп најдпбрп се илустрира преку следниве манифестации: 

 Недпстатпк на пплитишки мпрал и пплитишка пдгпвпрнпст - неппхпдни предуслпви вп 
бпрбата прптив пплитишката кпрупција; 

 Намерни пбиди да се впсппстави кпнтрпла врз граданските прганизации – еден пд 
најважните елементи за пплитишка пдгпвпрнпст, сп фпрмираоетп квази-НВП и сп 
кппптираое на ппстпјните сп цел да се пптисне критицизмпт; 

 Тплеранција на плигархискипт прганизиран криминал, щтп гп пппрешува напредпкпт 
вп бпрбата сп другите видпви прганизиран криминал; 

 Плигархиска кпнтрпла врз екпнпмијата и кпристеое на јавните ресурси вп пплза на 
пплитишките партии или ппединци. 

Елементи на пплитичка кпрупција 

Пплитишката кпрупција се дефинира какп злпупптреба на пплитишка мпќ за приватна 
(лишна или групна) кприст, главнп вп смисла на материјална кприст, статус и бпгатствп. 

Пплитишката кпрупција ги засега дпнесувашите на пплитишки пдлуки, вклушувајќи 
пплитишари и виспки јавни функципнери, кпи имаат надлежнпст да фпрмулираат закпни и 
да се пдреди ппсегпт и спдржината на правилата и регулативите. Истп така мпже да 
влијае врз следните нивпа и ппзиции: 

 Изврщна власт - претседател, премиер, министри, шленпви на и спветници вп 
пплитишките кабинети, виспки јавни функципнери, вклушувајќи ги пние вп дпмащните 
и странските безбеднпсни служби и пплицијата; 

 Закпнпдавната власт - пратеници вп Спбраниетп; 

 Судствптп - шленпви на Врхпвнипт судски спвет, претседатели на судпви, 
пбвинителства и истражувашки служби; 

 Лидери на пплитишки партии (без пглед дали се застапени вп Спбраниетп или не); 

                                                      
19

 Ппгледнете ги Извещтаите за пценка на кпрупцијата 2005, 2006 и 2007 гпдина, Центар за прпушуваое на 
демпкратијата; Извещтаи на ЕК за механизмите на спрабптка и верификација за Бугарија и на Рпманија, 07, 
2008; Извещтајпт на ЕК за управуваоетп сп фпндпвите на ЕУ на Бугарија, 2008; Индекспт за перцепција на 
кпрупцијата 2008 г., Транспаренси интернещнел; итн. 
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 Лпкални и регипнални власти - градпнашалници, регипнални гувернери, ппщтински 
спветници итн. 

Пплитишката кпрупција главнп е наспшена кпн: 

 Јавен статус и признание; 

 Лишнп збпгатуваое (финансиски мптивирана кпрупција); 

 Приватна и/или групна кприст (за ппединци, пплитишки партии, влади); 

 Зашувуваое и згплемуваое на мпќта. 

Пплитишката кпрупција претппставува ппвреда на ппстпешките закпни и впсппставени 
правила, нп би мпжела истп така да се щири преку спврщенп легитимни канали. Такпв е 
слушајпт кпга наципналните закпни и правила пставаат празнини или кпга се 
запбикплуваат, игнприраат или менуваат закпнските пдредби пп пптреба. Затпа, 
дефинираоетп на пплитишката кпрупција мпра неппхпднп да ги земе предвид и 
медунарпдните стандарди. 

Пплитишката кпрупција има две пснпвни фпрми. Едната вклушува извлекуваое средства 
пд приватнипт сектпр и наципналните ресурси. Пваа фпрма на пплитишка кпрупција се 
јавува таму каде щтп се пресекуваат бизниспт и пплитиката, каде се кпнцентрирани 
јавните и кпрппративните средства. Другата фпрма е наспшена кпн задржуваое и щиреое 
на мпќта (преку фавпризираое и ппкрпвителствп). Тпа е ппврзанп сп прпцеспт на 
пплитишкп пдлушуваое и избпрни кампаои. 

Кпрупцискп ппвлекуваое и акумулација на средства би мпжелп да вклушува: 

• Ппткуп, „прпвизија“ и надпместпци кпи се наплатуваат пд приватнипт сектпр; 

• Ппвлекуваое средства пд приватнипт сектпр сп ппмпщ на данпшни пплитики или 
царински прпцедури; 

• Измама и екпнпмски криминал; 

• Спздаваое мпжнпсти за бараое закуп сп пплитишки средства; 

• Спздаваое пазарни мпжнпсти сп пплитишки средства сп цел да се служи на 
интересите на бизниспт вп сппственпст на пплитишката елита или прташки плигархиски 
кругпви; 

• Екстра бучетски трансфери и манипулација сп зделките за приватизација; 

• Пбезбедуваое средства за пплитишките партии пд страна на државата, приватнипт 
сектпр и шленствптп. 

Кпрупциските метпди за зашувуваое на мпќта би мпжеле да вклушуваат: 



32 ППЛИТИЧКА КПРУПЦИЈА 

 

• Плигархиска кпнтрпла врз екпнпмијата - впсппставуваое и пдржуваое мрежа на 
клиенти; 

• Пракса за купуваое пплитишка и мнпзинска ппддрщка пд „независни“ или пппзициски 
партии и пплитишари; 

• Пракса за купуваое пдредени пдлуки на спбраниските, судските, регулатпрните и/или 
надзпрните тела; 

• Фавпризираое и ппкрпвителствп вп дистрибуцијата на јавните ресурси; 

• Избпрна измама и пракса за купуваое гласаши и нивните гласпви; 

• Кпристеое јавни средства за пплитишки кампаои; 

• Пракса за купуваое на медиумите и граданскптп ппщтествп. 

Извпр: присппспбенп пд Political Corruption, Inge Amundsen, Christian Michelsen Institute, U4 Anti-Corruption Resource Centre 

 

2.2. Политички морал и политичка одговорност 

 

Пплитишкипт мпрал и пдгпвпрнпста, или недпстатпкпт пд нив, се меду најнашајните фактпри 
щтп би мпжеле да ги зајакнат или инхибираат кпрупциските пднпси и интереси. Вп 
пфицијалните пбјаснуваоа за непдамнещните навпдни кпрупциски скандали, пфицијалните 
лица инсистирале дека и ппкрај фактпт щтп ппстпи „пдреден степен“ на мпралната 
неприфатливпст (т.е. кпнтрадикција сп јавните интереси), дпнесените пдлуки се вп спврщена 
спгласнпст сп ппстпјнптп закпнпдавствп. Пва се пднесува најшестп на слушаите сп трансакции 
склушени вп име на прганите пд јавнипт сектпр сп приватни кпмпании кпи се неверпјатнп 
неппвплни за државата. Пптпа закпнпдавната успгласенпст се кпристи за да се тврди дека не 
е злпупптребен пплитишкипт мпрал и сппдветнп дека нема пснпва да се бара пплитишка 
пдгпвпрнпст (пставки) пд виспките државни службеници и/или шленпвите на владата за 
дпнесуваое на мпралнп неприфатливи пдлуки.  

Таквата ситуација јаснп ппкажува недпстатпк на вплја да се спреши кпрупцијата на највиспкп 
пплитишкп нивп. Вп пваа смисла, нпвпппјавена клушна карактеристика на пплитишката 
кпрупција вп земјата, щтп станува сѐ ппвидлива, е пправдуваоетп на дејствијата на 
пфицијални лица сп пдредби пд ппстпјнптп закпнпдавствп вп кпмбинација сп кпристеое на 
пва ппследнпвп за намернп да им се дпделат плеснуваоа на правни лица пд приватнипт 
сектпр щтп се теснп ппврзани сп пние на власт. Заеднп сп ппстпјаните прпмени вп 
легислативата, се демпнстрира цврстата пплитишка вилја да се фавпризираат пдредени 
приватни интереси сп навпднп закпнски средства20. Функципнерите вклушени вп таквите 

                                                      
20

 Типишен пример вп пваа наспка беще регулативата за бесцаринска тргпвија преку Закпнпт за бесцаринска 
тргпвија, предлпжен пд Министерствптп за финансии и усвпен пд Спбраниетп на 18 декември 2006 г. 
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трансакции гп птфрлаат или бесрамнп гп игнприраат јавнптп мислеое и пплитишкптп 
незадпвплствп (вклушувајќи гп и на медунарпднптп нивп). 

Пплитишката кпрупција не е самп ппврзана сп ппвредата на закпнските и етишките нпрми. Тпа 
вклушува слушаи кпга закпните и регулатпрните правила се манипулирани вп интерес на 
кпрупциските интереси, т.е. кпга се усвпјуваат и/или спрпведуваат закпни и регулативи щтп 
им служат на кпнкретни приватни интереси. Вп изминативе гпдини, пваа ппјава се нарекува 
„зарпбуваое на државата“. Кпнцептпт за „зарпбуваое на државата“ гп смислиле 
струшоаците на Институтпт на Светската банка, кпи се пбиделе да идентификуваат 
интегрирашки метпд за мереое на фузијата на јавнипт и приватнипт дпмен. „Зарпбуваоетп 
на државата“ се пднесува на „дејствијата на ппединци, групи или фирми и пд јавнипт и пд 
приватнипт сектпр кпи влијаат врз фпрмулираоетп на закпни, регулативи, уредби и други 
владини пплитишки инструменти вп нивна кприст какп резултат на недпзвпленп и 
нетранспарентнп пбезбедуваое приватни плеснуваоа на јавни пфицијални лица“21. 
„Зарпбуваоетп на државата“ би мпжелп да биде изврщенп пд пплитишки ппсредници вп 
рамките на самите јавни институции, кпи израбптуваат закпни, регулативи и пплитики вп 
пплза на приватните (кпрппративни, пплитишки, криминални, вп кприст на заедницата итн.) 
интереси. 

Вп пваа ситуација, прилишнп парадпксалнп, единствената бариера щтп би мпжела да ги 
блпкира кпрупциските интереси не е закпнпт, туку пплитишкипт мпрал и вп свпјата интерна 
и вп свпјата екстерна димензија. Пва е резултат на тпа щтп закпните и регулативите се 
применуваат селективнп дп пнпј степен щтп се бара пд пплитишката вплја щтп пптекнува пд 
пплитишката мпрал. 

Екстерен и интерен пплитички мпрал 

Ппстпеоетп интерен пплитишки мпрал пвпзмпжува спрешуваое и/или птпущтаое на виспки 
јавни функципнери кпи намернп гп игнприраат јавнипт интерес, пд страна на пплитишките 
партии пдгпвпрни за нивнптп врабптуваое.  

Интернипт пплитишки мпрал е неппстпешки кпга се смета дека е прифатливп за виспки 
пфицијални лица да бидат мптивирани пд интересите на групите и ппединците теснп 
ппврзани сп сппдветната пплитишка фпрмација. Пва пбишнп резултира сп ппјава и 
репрпдукција на мрежа на клиентели, прташки кругпви, кпмпаниски мрежи итн., кпи 
навлегуваат вп сите јавни сфери и ги експлпатираат за приватна/ партиска кприст. 
Ппстпеоетп на такви пднпси, каде кпрумпираните партиски интереси дпминираат врз пние 
на јавнпста, се јаснп дпкументирани вп гпдините на транзиција (вклушувајќи ги и за време на 
владееоетп на препдната влада) и гп блпкира спрпведуваоетп на ефективни 
антикпрупциски пплитики. Пваа ситуација истпвременп генерира хпризпнтални и вертикални 
ракпвпдешки дисфункции и се спрптивставува на примената на ппстпјните антикпрупциски 
инструменти и пплитики. Спрптивнп на пва, тпа е фактпр за кпј „е пптребнп“ закпните да се 
применуваат и тплкуваат пд перспектива на текпвните партиски интереси. 

                                                      

21 Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate, The World Bank, Washington, 2000, p. XV 
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Екстернипт пплитишки мпрал ппстпи кпга спцијалните и пплитишките системи спздаваат 
пптреба за пние на власт сппдветнп да пдгпвпрат на јавнптп мислеое и на ставпвите сп 
усвпјуваое рещенија за нпвпнастанатите прпблеми вп пплза на јавнипт интерес. Екстернипт 
пплитишки мпрал би мпжел да стане кпрективен фактпр, акп има ефективни мпжнпсти за 
пппзицијата да припище пплитишка и закпнска пдгпвпрнпст кпга јавнипт интерес бил 
злпупптребен. 

Утврдена пракса вп гпдините пп 1989 била реткп да се бара или ефективнп да се припищува 
пплитишка и кривишна пдгпвпрнпст. Пва не ги испплнувалп јавните пшекуваоа и ја блпкиралп 
рабптата на фактпрпт на екстерен пплитишки мпрал какп щтп јавнпста станува сѐ 
ппнесппспбна да идентификува сппдветнп плицетвпрение на пвпј мпрал (партија, група, 
граданска прганизација итн.). Пптещкптијата вп прпнапдаоетп на плицетвпрение на 
екстернипт пплитишки мпрал е теснп ппврзана и сп дејствијата на пплитишката класа и сп 
ефективнпста на судствптп. Малипт брпј псудени лица и непримената на кривишната 
пдгпвпрнпст прптив виспките пфицијални лица имале негативен ефект врз јавната пценка за 
рещенпста на пплитишките лидери да се бпрат прптив кпрупцијата. Јавните перцепции за 
намалената пплитишка вплја генерираат недпверба. Јавнп дебатираните слушаи на пплитишка 
кпрупција се перципирани какп врв на кпрупциската санта мраз. Ниската дпверба вп јавните 
институции ги влпщува перцепциите на јавнпста вп врска сп щиреоетп на кпрупцијата меду 
пплитишарите, виспките државни службеници и шленпвите на судствптп. 

Евплуцијата на бугарскптп ппщтествп вп 2008 г. ппкажа дека мнпгу тещкп мпже да се најдат 
знаци на интерен и екстерен пплитишки мпрал и сппдветнп пплитишката вплја, щтп 
евентуалнп би се ппјавила какп резултат на тпа, не би мпжела да се смета какп фактпр щтп ги 
пгранишува кпрупциските интереси. Јавните пшекуваоа за ппипливп намалуваое на 
пплитишката кпрупција пстанале неиспплнети. Затпа пплитишката кпрупција пстанува елемент 
вп спцијалнптп ппкружуваое, щтп знашителнп гп згплемува ризикпт пд злпупптреба на 
јавните средства сп сите негативни ппследици щтп пваа злпупптреба би ги имале на 
бугарскптп ппщтествп и медунарпднипт имич на земјата. 

Впведуваоетп на кпнцептите на интерен и екстерен пплитишки мпрал какп пснпва на 
пплитишката вплја вп кпнтекст на кпрупциската анализа е важнп, бидејќи нивнптп присуствп 
или птсуствп е фактпр, щтп знашителнп ја пдредува и спдржината на усвпената легислатива и 
степенпт дп кпј закпните се спрпведуваат пд страна на пние кпи се на власт. Еден пд 
најзнашајните клушни фактпри за ефикаснпста на антикпрупциските наппри е ппдпбруваое на 
механизмите на пплитишкипт прпцес на нашин щтп би гп зајакнал интернипт и екстернипт 
пплитишки мпрал и сппдветнп ќе генерираат пплитишка вплја неппхпдна да се усвпјат и 
спрпведуваат закпни кпи гп прпмпвираат јавнипт интерес. Пва не се пднесува самп на 
избпрнптп закпнпдавствп, туку истп така и на нашинпт на кпи партиите на власт и пппзицијата 
ги застапуваат интересите на нивните избираши. Ефективнпста на механизмите за бараое 
пплитишка пдгпвпрнпст вп перипдите меду избприте внатре и меду партиите зависи пд нивптп 
на пплитишки мпрал, т.е. сппспбнпста да се ппдредат кпнкретни пплитишки интереси на 
јавнипт интерес. Птсуствптп на пплитишкипт мпрал резултира сп партии кпи престануваат да 
гп застапуваат јавнипт интерес и гп рефпкусираат нивнипт припритет кпн приватни (партиски 
или други) интереси, сп щтп ппшнуваат да ја кпристат власта за нивни сппствени цели и 
пптреби. 
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2.3. Зафаќање на граѓанското општество  
 
Граданските прганизации (ГП) традиципналнп, сппред истражуваоетп на виктимизацијата и 
перцепциите на лудетп, се пценуваат какп најмалку кпрумпирани кпга се сппредуваат сп 
другите актери вп ппщтественипт и екпнпмскипт живпт вп земјата. Згплемуваоетп вп 
прпппрцијата на градани кпи сметаат дека секпј или решиси секпј вп пвпј сектпр е 
кпрумпиран22 пд 18 % на 32 % пд населениетп вп перипдпт 2000-2007 г. ппкренува серипзна 
загриженпст. Пва укажува на серипзна нерамнптежа вп еден пд најзнашајните механизми на 
екстернипт пплитишки мпрал и е резултат на три трендпви наведени ппдплу: 

 Вп перипд пд псум гпдини брпјпт на ГП се згплемил петпати, щтп не е индикатпр на 
инпвативнп спцијалнп претприемнищтвп, туку на фактпт дека пплитишарите и 
лпкалните власти ги перципираат граданските прганизации какп инструменти за 

навпднп легитимен 
дппплнителен прихпд, какп 

алатки за впсппставуваое 
пплитишки и лишни прташки 
кругпви и какп защтита пд 
губеоетп на пплитишката 
мпќ. Малку ппвеќе пд три 
шетвртини пд пратениците вп 
спбрание и иста прпппрција 
на министри и ракпвпдители 
на изврщни агенции и над 90 
% пд градпнашалниците на 
ппщтините вп Бугарија се 
претставени вп управните 
пдбпри на ГП23. Брпјни други 
влијателни државни 
службеници и шленпви на 

пплитишки кабинети 
ушествуваат вп ГП кпи рабптат 

вп пбластите на нивна надлежнпст. Тие ГП нудат платени пбуки, дпбиваат државни 
средства и наметнуваат пплитишкп влијание. Пп правилп, пвие прганизации немаат 
веб-страници или реткп пбјавуваат инфпрмации за нивните активнпсти, сп щтп ги 
кријат нивните пплитишки врски. 

 

 Вкупнипт пбрт на ГП вп пвпј перипд се згплемил за два и ппл пати, и ппкрај фактпт 
дека уделпт на дптации (прпектни средства за кпи има кпнкурентскп надаваое) се 
намалил пд 50 % на 34 % пд вкупнипт пбрт меду 2000 и 2006 г. Уделпт на ГП вп 
делпвната активнпст се згплемил над седум пати вп апсплутни рамки и нивнипт 

                                                      
22

 Извпр: Corruption Monitoring System and Vitosha R Research, 2000–2006. 

23
 Ппдатпците се базираат на еднп истражуваое за ушествптп вп пдбприте на НВП вп Сиела правнипт и 

инфпрмациски систем за перипдпт јули–декември 2008 г. 

Слика 18 Динамика на ГП и нивните прихпди (2000-2006) 

Извпр: Наципнален институт за статистика 
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релативен удел ппраснал пд 9 % на 28 % вп вкупни прихпди. Пва укажува дека 
прирпдата на активнпстите на граданските прганизации се менува, приближувајќи се 
на редпвните делпвни активнпсти, дпдека истпвременп тие се ппдлпжни на ппмала 
регулатпрна кпнтрпла. Мал брпј ГП ппдлежат на ревизија пд страна на медунарпднп 
признати фирми или гп имаат ппделенп нивнипт бизнис пд непрпфитните функции сп 
фпрмираое пдвпени правни субјекти. Иакп кпрппративната филантрппија 
знашителнп се развила вп изминативе гпдини, главнп вп пплза на ппддрщка на 
децата пд ранливата категприја или за ппкриваое скапи медицински лекуваоа вп 
странствп за разлишни категприи на пациенти, ппстпи ризик за финансираое на 
пплитишките партии преку ГП. Пва е ущте еден факт щтп придпнесува за ппрастпт на 
брпјпт на ГП. 

 Сп ппстепенптп заврщуваое на билатералните и медунарпдните дпнатпрски прпграми 
сппнзприрани пд странските влади и медунарпдните прганизации, пп пристапуваоетп 
на Бугарија кпн ЕУ, бугарската влада пдигра пресудна улпга вп финансираоетп на 
ГП. ЕУ и јавните фпндпви распределени пд владата, а наменети за ГП вп 2008 г. 
спшинувале решиси 40 % пд вкупните прпектни средства за 2006 г. Сппреденп сп крајпт 
на 1990-те, кпга клушните прпектни средства за ГП дпадале самп пд странски извпри и 
имале знашителен изнпс,  биле еднакви на 10 % пд сите странски финансиски средства 
щтп влегле вп земјата. Сп тпа сите слабпсти и кпрупциски ризици ппврзани сп 
стратегискптп ппставуваое цели и јавните набавки биле пренесени вп граданскипт  
сектпр. Државнипт административен капацитет за да се задржи пазарната 
кпнкурентнпст за  средствата на ГП бил мнпгу мал. Птсуствптп на какви билп 
припритети вп пбезбедуваоетп јавни средства за ГП или пбезбедуваоетп гплеми 
суми на средства за нпвите или ад-хпк пснпвани ГП, какп и пбидите за прпектнп 
микрпуправуваое пд страна на јавната администрација, се индикатпри за пвпј тренд. 

Клиентелизмпт и кпрупцијата вп пваа пбласт станале щирпкп пппуларизирани вп 2005 г., кпга 
бугарската гранка на „Транспаренси интернещнел“ ппкрена пбвиненија прптив пфицијални 
лица пд Делегацијата на Еврппската кпмисија вп Бугарија и Министерствптп за финансии за 
манипулираое сп пценките за предлпг-прпектите пд прпграмата ФАРЕ за демпкратија. 
Спмнежите за кпрупција сѐ ущте не биле стищени24, а Еврппската кпмисија прпдплжила да 
наспшува гплема прпппрција пд средствата наменети за ГП преку владата, щтп дппплнителнп 
ги згплемилп ризиците за кпрупција. 

Затпа, сп кпристеое мнпщтвп механизми, пплитишарите и владините службеници де фактп 
пснпвале щирпк круг на сппствени ГП кпи немале наципналнп, лпкалнп или кпнкурентскп 
искуствп, нп сепак уживале великпдущна ппддрщка и средства и ппкрај скандалпзните 
кпнфликти на интереси. 

Вп пвпј перипд ималп знашителна пенетрација на прганизиранипт криминал вп граданскипт 
сектпр, главнп на лпкалнп нивп, преку разлишни видпви на ГП – какп некпи щтп се 
фпкусирале на етнишки пращаоа, антиквитети или справуваое сп еврппските пращаоа и 
кпнсултантска рабпта. Друг идентификуван ризик е щиреоетп на ГП щтп пдржувале блиски 

                                                      

24 Anti-Corruption Reforms in Bulgaria: Key Results and Risks, Center for the Study of Democracy, Sofia, 2007, page 
63-64. 
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врски сп руските плигарси и нетранспарентнптп финансираое пдредени ГП кпи теснп 
спрабптувале сп лпкалните власти вп интерес на пвие плигархии. 

Иакп пбртпт вп пвпј сектпр за 2007 и 2008 г. се прпценува на самп 350-400 милипни бугарски 
лева гпдищнп – щтп е еднаквп на најнпвптп згплемуваое на капиталпт вп бугарскипт 
енергетски хплдинг вп декември 2008 г. или пбртпт на Тпплификација, Спфија, на дплги 
патеки пвие трендпви мпже да гп загрпзат правилнптп функципнираое на граданскптп 
ппщтествп и мпже да имаат трајнп негативнп влијание врз демпкратијата и пазарната 
екпнпмија вп земјата. Затпа, владата, системпт за спрпведуваое на закпнпт, легитимните 
градански прганизации, какп и Еврппската кпмисија нпсат пгрпмна пдгпвпрнпст.  

За да се спрешат пвие закани, Министерствптп за правда предлпжилп радикална забрана за 
виспките пфицијални лица да ушествуваат вп ракпвпдеоетп на непрпфитните правни 
субјекти. Ппнатаму, тпа истп така пбврзува една щирпка категприја на јавни функципнери да 
дадат изјава за кпнфликт на интереси вп пднпс на таквите ентитети, вп спгласнпст сп 
нпвпусвпенипт Закпн за спрешуваое и пткриваое на кпнфликтпт на интереси. 

Струшоаците прпценуваат дека забраната за ушествп вп управувните пдбпри на ГП ќе засегне 
пд 550 дп 750 лица, иакп времетп меду усвпјуваоетп и стапуваоетп вп сила на закпнпт на 1 
јануари 2009 г. билп прекраткп да се пдгпвпри сп спрпведуваое генерални спбранија на 
пдбприте и ппднесуваое пставки или да се најдат сппдветни рещенија, така щтп не физишки 
лица, туку институциите щтп ги застапуваат (ппщтините, градпнашалниците, регипналните 
власти, министерствата, државните и изврщните агенции и други власти) би биле шленпви на 
управните пдбпри на ГП. Самп некплку ппединци ја ппкажале нивната намера да ппднесат 
итна пставка пд управните пдбпри на ГП шии шленпви се тие, дпдека мнпгумина не се ниту 
свесни за ппстпеоетп на пва бараое. Пд пресуднп знашеое е Министерскипт спвет 
ефективнп да спрпведе ппвлекуваоетп пд управните пдбпри барем на шленпвите на 
кабинетите и нивните назнашени лица и да се псигура дека секпе неппшитуваое ќе ппвлеше 
административни санкции. Акп пва не се слуши (пред избприте вп 2009 г.), ќе се спздаде 
впешатпк дека закпнпт е усвпен самп за да се прикаже „ппстигнуваое“ пред ЕК и сп тпа ќе им 
се дпзвпли на министрите, кпга ќе истеше нивнипт мандат, ефективнп да пстанат вп ГП кпи ги 
фпрмирале дпдека биле на власт. 

Таквите квазиградански прганизации се нарекуваат КУАНГП (QUANGO) (квази ГП) или ГПНГП 
(GONGO) (владини ГП). Таквите прганизации типишнп се регистрираат пд страна на виспки 
државни функципнери кпи, дпдека сѐ ущте се на власт, гп кпристат нивнипт статус да ги 
пренаспшат ресурсите дп сппдветните ГП и да ги прпфилираат, па кпга ќе си птидат пд власта 
би мпжеле да си најдат прибежищте за себе. За време на нивнипт мандат, таквите 
функципнери би мпжеле да имитираат функципнираое на граданскп ппщтествп и да 
распределуваат средства на ГП. 

Ширпкпраспрпстранета практика вп Бугарија е да се регистрираат слишни ГП на адреса на 
пфицијалната институција каде се врабптени нивните ракпвпдители и пптпа да се прпмени 
регистрацијата на разлишна адреса кпга сппдветната ГП ќе гп дпбие првипт прпект. Важен 
детаљ вп пваа наспка е дека таквите институции, за време на рабптнптп време и какп дел пд 
нивните службени дплжнпсти, рабптат за развпјпт на таквите ГП – дпбиваат пбука, пищуваат 
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прпекти и најверпјатнп ги спрпведуваат пред да бидат пренесени на самата ГП, за ппвиспка 
плата. 

Градпнашалниците пд решиси сите ппщтини вп Бугарија ушествуваат вп ГП. Реизбпрпт да 
дпбијат и втпр мандат е вп сппднпс сп ушествптп вп гплем брпј ГП. Прирпднп, 
најраспрпстранетите здружуваоа се пние меду ппщтините или градпнашалниците и 
сппртските клубпви, не пставајќи спмнеж за прирпдата на прганизацијата. Првата практика 
всущнпст се ппврзува сп мандатпт на градпнашалниците, дпдека втправа пбишнп зависи пд 
лпкалните карактеристики. 

Квазиградански здруженија на лпкалната власт штп дпбиваат јавни средства25 

Фпндацијата Камшински Бријаг (Аврен), Центарпт за екпнпмски и спцијални анализи и 
стратегии (Карчали) и Екплпщката стпшарска аспцијација (селп Ценпвп, вп регипнпт на Русе) 
биле регистрирани на адресите на сппдветните ппщтини. Трите ентитети се кприсници на 
ППАК вп пплетп на развпј на граданскптп ппщтествп. Градпнашалникпт на Аврен ушествува вп 
ракпвпдеоетп на првата прганизација, дпдека втпрата била ракпвпдена пд сегащнипт 
градпнашалник дпдека бил заменик-регипнален гувернер на Карчали. Вп мпментпв е 
ракпвпдена пд пфицијални лица вп регипналната и ппщтинската администрација и 
ппщтински спветник. Третата ГП е ппвеќе аспцијација на градпнашалници или ппщтини 
бидејќи шленпви на пдбпрпт се градпнашалниците на Дплна Студена, Караманпвп и Нпвпград. 
Таа била регистрирана самп некплку дена пред крајнипт рпк за ппднесуваое дпкументи за 
ушествп вп прпграмата. 

Вп прпсек, градпнашалниците ушествуваат вп шетири управни пдбпри на ГП (дпдека прпсешен 
министер ушествува вп три), а максималнипт брпј на ГП сп кпи се ппврзува еден 
градпнашалник е единаесет. Мнпгу шестп градпнашалниците се претседатели вп ппвеќе пд 
една прганизација, а ппнекпгащ тпј брпј дпстигнува дп пет или щест. Медутпа, таквптп 
вклушуваое реткп е институципнализиранп сп рещение на сппдветнипт ппщтински спвет или 
јавнп пбјавенп на веб-страницата на ппщтината (ппщтината Карчали е пример за дпбра 
практика вп пваа наспка). Самите ппщтини не се дпвплнп шестп застапени вп управните 
пдбпри на прганизациите, ниту пак градпнашалниците дејствуваат какп нивни претставници. 
Индустрискипт кластер на Среднпгприе Мед би мпжел да служи какп пример за дпбра 
практика, бидејќи е ракпвпден пд самите ппщтини (Панадурищте и Пирдпп), а не пд страна на 
градпнашалниците вп сппственп име. Пва би требалп да биде претппшитан пристап вп сите 
слушаи каде јавните институции се ппврзани сп или стануваат шленпви на пдреденп јавнп-
приватнп партнерствп.   

Прганизациите сп малку или впппщтп претхпднп институципналнп искуствп, вп кпи сепак 
шленпви на нивните управни пдбпри се виспки државни пфицијални лица не самп щтп 
примаат дптации (какп щтп беще претхпднп сппменатп) туку ушествуваат и вп 
фпрмулираоетп на државните пплитики ппд превезпт дека се независни градански 
здруженија и пбезбедуваат пбуки за државните службеници. Пример вп пваа наспка е 
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 Пкплу дваесет слишни примери (пд вкупнп 130 прганизации фпрмирани сппред ППАК) се ппищани вп статиите 
на „Капитал викли“ (какп и вп кпментарите на интернет-фпрумите пбјавени вп врска сп пвие  статии). 
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Адаптацијата на електрпнската владина аспцијација, кпја самп некплку месеци пп нејзинптп 
регистрираое станала шлен – еден пд петте други шленпви ппкрај самата влада, вп Спветпт за 
кппрдинација на инфпрматишкптп ппщтествп, шиј секретар е шлен на управнипт пдбпр. 
Прпектпт на здружениетп бил на листата квалификувани пп првипт ппвик за предлпзи на 
ППАК наменети за граданските прганизации, иакп никпгащ не дпбилп средства заради 
псирпмащуваоетп на фпндпвите. Сппред медиумските известуваоа, таа пбезбедува пбука, 
ппмага вп птвпраоетп лабпратприи итн. Интересен детаљ за пваа еминентна прганизација е 
дека три гпдини пткакп е фпрмирана, сѐ ущте нема свпја веб-страница и е ракпвпдена пд 
ппединци кпи гп лансирале првипт ппртал за е-влада (дпдека министерпт Калшев бил сѐ ущте 
на власт) и непдамна гп дизајнирал наципналнипт ИТ-ппртал и спрпвел брпјни други прпекти 
финансирани пд Државната агенција за инфпрматишки технплпгии и кпмуникации (ДАИТК). 

Самата ДАИТК станала претенципзна заеднп сп десетина квази ГП перципирани какп 
инструменти на државната пплитика, регистрирани на истата адреса и/или ракпвпдени пд 
ппединци пд редпвите на ДАИТК или сп тесни врски сп прганизацијата. Ризиците за дпбрп 
управуваое пптекнуваат пд практишнптп птсуствп на кпнтрпла врз активнпстите на пвие 
непрпфитни правни субјекти пд страна на регулатпрните тела (какп Агенцијата за државна 
финансиска инспекција или Наципналната служба за ревизија). Ниту еден пд пвие ентитети 
не ппдлежат на спбраниска кпнтрпла. Тие дејствуваат вп ппкружуваое сп мала 
транспарентнпст, пспбенп щтп се пднесува на финансискптп известуваое, бидејќи Закпнпт 
за пристап дп јавни инфпрмации не се пднесува на нив. Дппплнителен ризик се ппврзува сп 
сумата пд 15 милипни бугарски лева вп трпщпци за време на изминатите шетири или пет 
гпдини за ракпвпдеое (всущнпст пва е делпвна трансакција самата пп себе). Средствата биле 
пбезбедени пд УНДП преку владата без тендерска дпкументација, щтп билп директна 
државна интервенција на пазарпт за интернет-клубпви кпј бил вп изумираое и на пазарпт за 
пбука на јавни административни службеници. ДДВ-тп защтеденп пд пвие прпекти и 
пренесуваоетп на престижпт пд УНДП на државата тещкп мпжеле да бидат кпмпензација за 
негативните ефекти пд нестабилната мрежа на теле-центри, сп виспк ризик за пад26 пп секпј 
знашаен пад или укинуваое на финансиите. 

Пва нездравп ппкружуваое за рабптата на граданските прганизации стимулира специјален 
вид претприемнищтвп. Пд една страна, веќе е направена врската сп лудетп на власт, кпи 
шестп фпрмираат ГП, а пд друга страна и сп серискптп (прташкп или семејнп) 
претприемнищтвп щтп вклушува фпрмираое ГП пд страна на луде кпи фпрмалнп не се на 
власт, нп кпи се сепак вклушени вп лпкалните пплитишки структури и партии (партиски лица, 
сппнзпри, кандидати за градпнашалници и ппщтински спветници). 

Ппспшуваоетп на некпмпатибилнпст вп имаоетп виспка државна функција и ушествптп вп 
управните пдбпри на ГП, какп и пбврската непрпфитните правни субјекти да мпраат да дадат 
изјави за кпнфликт на интереси се секакп шекпр вп вистинската наспка. Медутпа, треба да се 
пшекува дека ќе се прават пбиди да се ппструира примената на закпнпт и дека ќе има 
притиспк тпј да се смени пред избприте. Истпвременп, медутпа, закпнпт им дава мпжнпст на 
Генералнипт инспектпрат ппд Министерскипт спвет, спбраниетп и судствптп да ппкажат јасна 
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 Гплем дел пд пвие теле-центри биле ефективнп затвпрени вп перипдпт пред избприте вп 2005 г. заради 
недпстатпк пд финансиски средства; пптпа тие мпрале да бидат преструктурирани бидејќи ппранещните 
врабптени веќе нащле други рабптни места. 
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пплитишка вплја и капацитет да се справат сп пращаоетп на кпнфликт на интереси пред да 
истеше нивнипт мандат. 

Медутпа, треба да се усвпјат брпјни други измени на закпнпдавствптп и прпмени вп 
регулатпрната рамка сп цел да се зајакнат кпнтрплните механизми, какп и механизмите за 
утврдуваое на пплитишката пдгпвпрнпст. Некпи мпжни нашини за намалуваое на 
кпрупциските ризици, какп и за ппдпбруваое на рабптнптп ппкружуваое на граданските 
прганизации вклушуваат: 

 Развиваое генерална дплгпрпшна државна стратегија за рабптата на државата сп ГП, 
ппспшувајќи ги припритетните пбласти и фпрми за финансираое и партнерствп. 
Стратегијата мпра да пбезбеди транспарентни инструменти за надвпрещна спрабптка 
(аутспрсинг) и ex post кпнтрпла пд страна на ппстпјните прганизации сп дпбар 
капацитет, наместп фпрмираое нпви прганизации; 

 Забрана за нпвпрегистрираните прганизации или прганизациите кпи гп немаат 
минималнптп искуствп сппред припритетите излпжени вп сппдветната прпграма за 
рабпта да кпристат знашителни јавни средства. Медутпа, би требалп да се пвпзмпжи да 
се фпрмулираат специјални прпграми за спцијалнп претприемнищтвп наспшени кпн 
пдредени целни групи, сп цел да се неутрализираат неразвиените структури на 
граданскптп ппщтествп вп пдредени лпкалитети или меду пдредени етнишки или 
впзрасни групи; 

 Впведуваое ппстрпги бараоа за транспарентнпст вп пднпс на активнпстите, клушните 
тимпви и финансискптп известуваое, вклушувајќи ја пптребата да се пбјавуваат 
финансиските ревизии на веб-страниците на прганизацијата, за пние ГП кпи дпбиваат 
јавни средства пд државнипт бучет или пд структурните фпндпви на ЕУ; 

 Знашителнп ппдпбруваое на капацитетпт на Министерствптп за правда да гп пдржува 
Регистарпт на непрпфитни правни субјекти кпи дејствуваат вп интерес на јавнпста и 
впведуваое наципнален електрпнски регистар на непрпфитни правни субјкети слишнп 
на наципналнипт тргпвски регистар. Вп мпментпв, регистарпт не е кпмплетен, има 
брпјни грещки, реткп се ажурира и шестп не функципнира (пр. прегледи на 
прганизациските извещтаи); 

 Развиваое метпдплпгија за пценка на ризикпт на непрпфитните правни субјекти щтп 
ќе им служи на Наципналната служба за ревизија, Агенцијата за државна финансиска 
инспекција (АДФИ)27 и други регулатпрни тела. Непрпфитните правни субјекти щтп 
треба да бидат прпверени пд Наципналната служба за ревизија, псвен прганизациите 
кпи дпбиваат директни бучетски субвенции, мпже да се прпщири за да се вклушат 
ентитети кпи биле „институципнализирани“ сп ппмпщ на пдлуките на ппщтините, 
министерствата или државните агенции, субјекти ппд директна кпнтрпла на властите, 
щтп дпбиваат директни или индиректни средства пд првп или втпрпстепените 
бучетски единици или фпндпви на ЕУ. Наципналната агенција за прихпди и АДФИ истп 
така би мпжеле да спрпведуваат заеднишки инспекции на непрпфитните правни 
субјекти, кпи истпвременп спрпведуваат делпвни активнпсти и дпбиваат финансии пд 
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 Вп 2007 г. АДФИ изврщила пет ревизии на НВП пд вкупнп 525 вкупнп инспекции. Медутпа, идните ревизии 
треба да вклушуваат ппвеќе квази НВП. 
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еврппските прпекти, сп цел да се спреши удвпјуваоетп на финансиите за истата 
активнпст. 

 

Дпбри антикпрупциски практики: Закпнпт за спречуваое и пткриваое на кпнфликтпт 
на интереси 

Ппстпеоетп правила за спрешуваое ситуации на кпнфликт на интереси кај виспките државни 
службеници е силен фактпр за ефективна бпрба прптив кпрупцијата, вклушувајќи виспки 
функципнери и пплитишари. Сп текпт на гпдините, при евалуација на кпрупциските и 
антикпрупциските рефпрми, струшоаците пд Центарпт за прпушуваое на демпкратијата 
ппстпјанп ппвтпруваа дека е неппхпднп да се усвпи впеднашена легислатива и регулатпрна 
рамка за справуваое и спрешуваое на кпнфликтите на интерес и несппјливпста сп имаоетп 
пдредени фунцкии, какп и  хармпнизацијата сп пдредбите вп ппсебните закпни. На 16 
пктпмври 2008 гпдина, Спбраниетп гп усвпи Закпнпт за спрешуваое и пткриваое на 
кпнфликтпт на интереси, кпј ќе стапи вп сила на 1 јануари 2009 гпдина. Закпнпт, кпј беще 
израбптен пд страна на Министерствптп за правда, е неппхпден инструмент за ппефективнп 
справуваое сп кпрупцијата. Врз пснпва на спвремените еврппски стандарди, тпј утврдува 
впеднашена закпнска рамка за шувствителните пращаоа и вп пднпс на државата и вп пднпс 
на генералната јавнпст. Пд пплитишка перспектива, усвпјуваоетп на Закпнпт е ппзитивен 
сигнал щтп ја укажува нпвпппјавената пплитишка вплја и ппдгптвенпст на Бугарија да ги 
впсппстави дплгппшекуваните правила за справуваое сп кпнфликтпт на интереси. Некпи пд 
правилата вградени вп закпнпт се пднесуваат на пгранишуваоата кпга се има јавна функција, 
изјавуваоетп на прпфесипналната некпмпатибилнпст и приватните интереси, дејствија за да 
се спрешат кпнфликтите на интереси, пгранишуваоа пп напущтаоетп на јавната функција, 
пгранишуваоа и забрана за ушествп вп ппстапките за јавни набавки за распределуваое на 
фпднпвите на ЕУ, пткриваоетп кпнфликти на интереси и сппдветните ппследици, защтита на 
ппткажуваши итн. 

Ппсегпт на закпнпт е прилишнп щирпк - треба да се примени врз трите гранки на власта, 
вклушувајќи ги централните и лпкалните владини структури. Медутпа, бидејќи разлишните 
гранки и нивпа на власт имаат свпи специфишни карактеристики, неппхпднп е ппдеталнп да 
се дефинираат правилата щтп се пднесуваат на секпја пд нив. 

Генералните принципи и правила за спрешуваое на кпнфликтите на интерес, 
впсппставуваоетп кпнтрплни механизми, какп и за пдредуваое на ппследиците вп слушај на 
вистински кпнфликти на интереси, щтп ги предвидува закпнпт, треба да бидат ппнатаму 
разрабптени вп ппсебни закпни и сппдветни владини регулативи, вп пднпс на специфишната 
прирпда на секпја гранка на власт и институциите и лицата кпи се ппфатени сп закпнпт. 

За да се испплнат гплемите пшекуваоа вп ппглед на закпнпт, некпи пд пшигледните 
недпстатпци треба да бидат итнп рещени. Меду нив би мпжеле да ги цитираме следниве: 

• Генералната регулатива вп шлен 5 за пгранишуваоата при држеоетп јавна функција 
сппред „Уставпт или ппсебен закпн“ вп пднпс на ппзициите и активнпстите кпи не се 
кпмпатибилни сп јавната служба, щтп е птстапуваое пд претхпдните предлпзи на истипт 
закпн кпи спдржат изришни и детални рестрикции на имаоетп јавна функција; 
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• Член 19 пд Закпнпт предвидува релативнп детални правила за пслпбпдуваое пд 
дплжнпста на ппединците кпи имаат јавна функција. Сепак ппстпјат дупки вп пднпс на 
разлишните тела пдгпвпрни за иницираое на таквптп пслпбпдуваое, какп и применливите 
прпцедури; 

• Исклушпк пд ппсегпт на пвие рестрикции, пп пслпбпдуваоетп пд јавната дплжнпст, 
вклушувајќи ги пратениците вп спбраниетп, главнипт инспектпр и инспектприте вп 
Инспектпратпт на Врхпвнипт судски спвет, судии, пбвинители и истражители. Имајќи ја 
предвид пгрпмната знашајнпст на пвие пгранишуваоа и гплемипт брпј дпбрпппзнати слушаи 
на кпнфликт на интереси меду пвие функципнери, пва е пришина за длабпка загриженпст; 

• Примената на пвпј важен закпн би требалп да ја надмине слабпста на Закпнпт за јавнп 
пбелпденуваое на имптпт на ппвиспките јавни функципнери идентификуванп вп прпцеспт на 
негпвата примена и анализирана вп претхпдните извещтаи за пценка на кпрупцијата. За да 
стане закпнпт ефективен вп пракса, пптребнп е впдешките институции вп секпја пд трите 
гранки на власт да усвпјат специфишни правила и прпцедури за да се псигура дека 
принципите за изврщуваое на пфицијалните дплжнпсти, внатрещна кпнтрпла за мпжните 
пгранишуваоа за имаоетп јавна функција и некпмпатибилнпста вп текпт на службата итн. 
мпже и реалнп да се применат. 

2.4. Организиран криминал и политичка корупција 

Две гпдини пп влегуваоетп на Бугарија вп Еврппската Унија и на ппшетпкпт на серипзната 
екпнпмска криза, пращаоетп за прганизиранипт криминал и негпвтп ппврзанп пращаое за 
кпрупцијата се неспмненп теми за јавна дебата и се на врвпт на пплитишката агенда на 
земјата. Пценката на ризиците за Бугарија вп пваа пбласт, при щтп се земаат предвид 
нејзините пднпси сп Еврппската Унија, бара разбираое за структурите и текпвната спстпјба вп 
бугарскипт прганизиран криминал бидејќи прганизиранипт криминал е главен извпр за 
пплитишка кпрупција и деструктивен фактпр за интернипт и екстернипт мпрал вп земјата. 

Ппстпјат три щирпки типа на забележливи криминални структури сп разлишни истприски 
ппзадини, динамики и склпнпст кпн упптребата на пплитишката кпрупција за плеснуваое на 
нивните активнпсти: 

 Насилни претприемаши (насилни претприемнишки групи) се најистакнат сегмент на 
прганизиранипт криминал. Насилните претприемнишки групи се бугарска верзија на 
мпделпт ппзнат какп „претприемаш на насилствп“. Пплитишката и екпнпмската 
стабилизација вп 1997 г. стави крај на таканарешенптп „златнп дпба“ вп насилнптп 
претприемнищтвп. Прпцеспт на присппспбуваое кпј следуваще дпведе дп развпј на 
разлишни кпрупциски техники и клиентелски релации; 

 Девијантни претприемаши за себе пбезбедуваат кпнкурентска преднпст на пазарпт 
сп ппмпщ на криминални структури. За разлика пд пбишните кпмпании, 
прганизираните криминалци пд пвпј вид се стекнуваат сп пазарна преднпст преку 
неплаќаое на данпците, таксите и надпместпците, какп и преку криминални или 
незакпнски трансакции. Истприски, пвпј вид прганизиран криминал се ппјавил пред 
насилните претприемаши и плигархии. Девијантните претприемаши биле први кпи 
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примениле кпрупциски техники пд гплеми размери вп пднпс на државните 
службеници, какп царинските службеници, пплициските службеници, данпшните 
службеници итн. Митптп не им пвпзмпжувалп самп слпбпднп да гп ппвредуваат 
закпнпт, туку истп така да псигураат ппструкции вп рабптата на кпнкурентите (пр. кпга 
царинските службеници ја кпнфискуваат стпката на кпнкурентите, кпга се врщат 
дппплнителни или целни данпшни ревизии итн.); 

 Пплитишки инвеститпри или плигарси вп мпментпв претставуваат највлијателен вид 
прганизиран криминал вп Бугарија щтп најшестп се ппврзува сп пплитишката кпрупција. 

Ппимпт „плигарх“ (плигарси), пп аналпгија сп Русија и Украина, заппшнал да се кпристи вп 
Бугарија за лидерите на некпи пд најгплемите бизнис-групации. Впведуваоетп на пвпј 
кпнцепт е дизајниран да ппкаже квалитативнп разлишен пбразец на прганизиранп 
криминалнп пднесуваое на плигархиските структури вп сппредба сп пбрасците кпи се 
ппврзуваат сп насилните претприемаши. Кпристеоетп на ппимпт „плигарх“ е ппдлпженп на 
знашителни пгранишуваоа вп бугарски кпнтекст. За разлика пд земјите какп Русија, каде 
државата директнп гп щтити дпмащнипт пазар пд странски кпмпании и пбезбедува 
мпнппплски или плигппплски статус на руските кпмпании, таквите наппри вп Бугарија се 
мнпгу пппгранишени. Какп резултат на тпа, мпжнпстите за бугарските плигарси се мнпгу 
пптесни какп резултат на дпбрп утврденптп присуствп на медунарпдните кпмпании, пспбенп 
пп влезпт на земјата вп ЕУ. Мнпгу шестп, дури и пткакп ќе успеат да стекнат кпнтрпла врз 
некпи интерни пазари, бугарските плигархиски кпмпании евентуалнп прибегнуваат кпн 
прпдажба на нивнипт бизнис на странски кпрппрации или гп намалуваат уделпт на пазарпт 
дпдека кпнешнп не станат маргинализирани. Медутпа, ппстпјат пдредени сектпри вп 
екпнпмијата, мнпгу зависни пд ппщтинската легислатива и државните пплитики, кпи 
пстануваат недппрени за странските инвеститпри без сппдветен лпкален партнер. За време 
на изминативе некплку гпдини таквите пднпси биле забележани при даваоетп кпнцесии за 
аерпдрпмите и пристанищтата, пснпваоетп адвпкатски фирми итн. 

Вп медувреме, кпнцептпт на плигархијата се шини дека дава сппдветен ппис на десетина 
бизнис-структури вп Бугарија, щтп се ппјавиле заеднп сп насилните претприемаши и успеале 
да дпбијат пристап дп лпкалните и наципналните ресурси сп наметнуваое влијание врз 
пплитишките елити, наместп да се кпристи насилствп. Сп претприемашите кпи „прпдаваат“ 
защтита, вклушената динамика пп прирпда има пристап пддплу нагпре, т.е. тие кпристат 
насилствп за да присвпјат ппипливи средства кпи им се пптребни и затпа изнудуваат 
финансиски ресурси пд малите и пд средните бизниси. Плигарсите, пд друга страна, имаат 
тенденција да се развиваат на нашин пдгпре надплу: тие ппстепенп ја зграпшуваат 
кпнтрплата пд државата сп кпнтрплираое на клушните пплитишки лишнпсти вп изврщната, 
закпнпдавната и судската власт или сп стекнуваое кпнтрпла врз лидерствптп на пплитишките 
партии28 или сп преземаое лидерски ппзиции вп државни и мещани кпмпании. 

Вп текпвнптп ппкружуваое вп Бугарија, плигархискипт мпдел е дпбрп пбјаснуваое за 
кпнцентрацијата на државните екпнпмски ресурси вп рацете на некплку гплеми 
претприемаши кпи, сп кпристеое на пплитишарите и пплитишките партии на наципналнп 
нивп, прпдплжуваат успещнп да ги редистрибуираат ресурсите за нивната сппствена кприст и 

                                                      
28

 Вп ретки, а сепак непдамна щирпкппубликувани слушаи, пва вклушувалп дури и плигарси кпи преземаат 
лидерски ппзиции вп некпи партии. 
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пп цена на јавнипт интерес. Кпнтрплата врз јавните ресурси вп кприст на една мала група 
претприемаши е пспбенп забележлива на лпкалнп нивп. Лпкалните плигарси мпже леснп да 
се преппзнаат вп населениетп на кпј билп мал, среден или среднп-гплем град. Групи пд две 
дп щест ппединци (или семејства) шестп успевале вп преземаоетп кпнтрпла не самп врз 
лпкалната власт вп регипнпт, туку истп така и врз претставниците на институциите на 
централната власт, какп пплицијата, данпшните власти, градежните услуги, какп и лпкалните 
судпви и пбвинителства. 

Вп денещнп време бугарските плигархиски структури се најгплемите „пплитишки 
инвеститпри“. Впсппставуваоетп демпкратски пплитишки систем беще прпследенп сп 
прплпнгиран иницијален перипд на пплитишка нестабилнпст: псум влади се сменија вп текпт 
на седум гпдини (без да се земат предвид двете препдни влади). Затпа дп 1997 гпдина 
пплитишките фпрмации имале исклушителнп кратпк временски хпризпнт и затпа биле леснп 
ппдлпжни на ппнудите на „пплитишките инвеститпри“. Псвен негпвптп утврдуваое вп 
највиспките нивпа на власт, какп владата и врвните структури на владејашките пплитишки 
сили, плигархискипт мпдел гп прпнащпл свпјпт пат насекаде сп наметнуваое влијание врз 
пратениците, државните службеници и шленпвите на судствптп. Пваа симбипза 
ппследпвателнп им пвпзмпжила на плигарсите да впсппстават кпнтрпла врз државните 
претпријатија, да дпбиваат непгранишени финансиски средства пд банките, да увезуваат и 
извезуваат стпка без да ппдлпжат на царински кпнтрпли, да избегнуваат данпшни ревизии, 
сите судски сппрпви да бидат рещени вп нивна кприст, да имаат плеснуваоа пд специјалнипт 
третман вп закпните итн. 

Гпренаведенипт пристап пбишнп вклушува врабптуваое дпбрпквалификувани државни 
службеници – какп ракпвпдители на пдделенија вп министерствата, директпри на државни 
претпријатија кпи заради нестабилната пплитишка клима вп 1990-тите шестп биле 
неврабптени, вп кпмпаниите кпнтрплирани пд плигарсите вп пращаое. Мпделпт е 
двпнаспшен прпцес, защтп на крајпт плигарсите стануваат фактпр за врабптуваое вп 
администрацијата пд виспките нивпа. Преземаоетп кпнтрпла врз клушните ппзиции вп 
јавните институции и државните претпријатија е пд стратещка важнпст. За разлика пд 
пплитишарите, кпи самп врщат влијание вп пгранишен временски рпк, државните службеници 
или директпри би мпжелп да бидат напкплу ппдплгп време. Какп ппследица, се спздава 
симбиптскипт мпдел, каде не е јаснп каде заврщува државната сппственпст и каде ппшнува 
приватната сппственпст. Непдамна, плигарсите истп така прибегнале кпн сѐ ппшеста упптреба 
на  кпмпаниите „пфщпр“. 

Сппред пптеклптп, лидерите на плигархиските прганизации шестп се ппранещни агенти на 
тајните служби на „државната безбеднпст“ или претставници на ппранещната кпмунистишка 
елита или функципнери (нпменклатура) или ппранещни щефпви на странските тргпвски 
претставнищтва (кпи истп така вп гплема мера се ппврзуваат сп тајните служби). Ппдпцна 
ним им се приклушиле успещни девијантни претприемаши и преживувајќи низ серијата 
пплитишки и екпнпмски кризи, пвие структури биле трансфпрмирани вп денещните 
плигархиски групи, кпи ја кпристат нивната ппзиција за да извлешат пари пд јавните и 
приватните банки, да склушуваат незакпнски зделки за приватизација, сп щтп присвпјуваат 
средства на други плигархиски, насилни, девијантни и пбишни претприемаши. 
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Табела 2 - Извпри, метпди и фази вп развпјпт на прганизиранипт криминал вп Бугарија 

 Насилни претприемаши 
(претприемаши щтп прпдаваат 
насилствп и защтита, насилни 
претприемнишки групи) 

Девијантни претприемаши „Пплитишки инвеститпри“ 
(плигарси) 

Кпрени 1. Ппранещни сппртисти, 
бпраши, бпксери, и други 
бпрешки вещтини 

2. Ппранещни службеници пд 
Министерствптп за 
внатрещни рабпти 

3. Ппранещни псуденици 

1. Претставници на 
„слпбпдните прпфесии“ за 
време на спцијализмпт, кпи 
не се пбразпвани: такси-
впзаши, щанкери, шувари на 
стпварищта, келнери итн. 

2. Претставници на пдредени 
прпфесипнални групи, какп 
извпзници, сметкпвпдители 
и адвпкати, какп и студенти 
вп пвие пбласти 

3. Ппранещни псуденици 

1. Ппранещни директпри на 
претпријатија 

2. Ппранещни функципнери 
на Кпмунистишката 
партија 

3. Ппранещни службеници 
вп тајните служби 

Метпди Кпристеое и прпдажба на 
насилствп преку гплеми групи 

Кпристеое мрежи за 
изврщуваое криминални и 
пплукриминални пперации, 
главнп ппврзани сп увпзпт и 
щверцуваоетп на стпка и за 
закупуваое или прпдаваое 
државен или ппщтински импт; 
дпбиваое банкарски заеми 
(таканарешена група на 
кредитни милипнери) итн. 

Прераспредалба на 
наципналнптп бпгатствп сп 
кпристеое на 
нпвпфпрмираните пплитишки 
елити; фпрмираое хплдинг-
кпмпании спставени пд 
мнпщтвп бизниси; 
дпминација на финансиските 
институции и зафаќаое на 
јавните финансиски 
институции (вклушувајќи ја и 
Централната банка) и 
медиумите 

Спрабпт
ка меду 
трите 
групи 

Кпристеое на плигарсите за 
рещаваое на прпблемите сп 
пплицијата и судствптп; 
кпристеое на виспкпризишни 
претприемаши какп спветници, 
лица пд дпверба и канали за 
прпфити и инвестиции. 

Кпристеое насилни 
претприемашки групи за 
стекнуваое сп удел на пазарпт 
или вп слушај на прпблеми сп 
кпнкурентите и партнерите; 
партнерства меду плигарсите за 
да се псигура пристап дп 
пазарите, защтита и ппмпщ 
прптив државата 

Прпизвплнп кпристеое 
насилствп прптив малите 
бизниси (вклушувајќи 
унищтуваое импт и убиства); 
кпристеое виспкпризишни 
претприемаши (и преку 
финансираое) за спмнителни 
пперации.  

Пазари  Защтита за прпдавници, 
рестпрани, канцеларии на 
кпмпании 

 Спбираое дплгпви, 
ппсредуваое вп сппрпви 
(арбитрација меду бизнис-
структурите) 

 Шверцуваое вп и пд 
Југпславија 

 Шверцуваое акцизна стпка – 
алкпхпл, цигари, бензин 

 Прпвала и кражба, 
недпзвплена тргпвија и 
прпдажба на впзила 

 Прпизвпдствп на ЦД, знашајни 
инвестиции вп спвремената 
технплпгија 

 Бенефиции пд нелегалнипт 
влез на сите мпжни пазари: 
дефицитарни прпизвпди, 
какп прехранбени 
прпизвпди, спншпгледпв 
зејтин и щеќер вп текпт на 
првите месеци на кризата 
(вп прплетта 1990 г.) 

 Увпз на пплпвни впзила и 
делпви, какп и лажна 
регистрација 

 Тргпвија сп недвижен импт 
и щпекулативни купуваоа, 
пр. купуваое ппщтински и 
државни станбени пбјекти, 
ппнекпгащ дури и насилнп 
прптеруваое на ппстпјните 

Зафаќаое на клушните пазари 
преку: 

 Фпрмираое финансиски 
кпмпании – щтедилници, 
банки итн. 

 Кпнтрпла на влезпвите и 
излезите 

 Фпрмираое, псвпјуваое и 
кпнтрпла на мас-медиумите 

 Стекнуваое гплем пазарен 
удел пд малппрпдажните 
пазари (фпрмираое 
картели) 

 Партнерствп сп ризишни 
претприемаши и 
фпрмираое хплдинг-
кпмпании на разлишни 
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 Пп заврщуваоетп на ембаргптп 

наметнатп врз Југпславија, 
пбиди да се надпкнадат 
загубените прихпди сп 
кпнтрплираое на 
најисплатливите пазари за 
щверцувана стпка (вклушувајќи 
дрпга) 

станари 

 Менуваое странска валута 
(вклушувајќи щпекулативни 
трансакции) 

 Вклушенпст на црнипт 
пазар, вклушувајќи 
прпституција и дрпга 

пазари 

 Спздаваое стратегиски 
алијанси сп гплемите 
мултинаципнални 
кпмпании 

 Кпристеое врски сп виспки 
административни и 
пплитишки службеници за 
искпристуваое на 
фпндпвите на ЕУ 

Вп времетп кпга се стищи пплитишката криза вп земјата и заппшна екпнпмската стабилизација 
на крајпт пд 1990-тите, заппшнаа да се ппјавуваат актуелните структури на прганизиран 
криминал. Реструктурираоетп на активнпста на прганизиранипт криминал билп плеснатп 
пд предисппзицијата на сите гранки на власт да прават кпмпрпмис сп разлишните видпви 
прганизиран криминал. И дпдека вп слушајпт сп девијантните претприемаши пва билп 
дпнекаде лпгишен шекпр, заради фактпт щтп генералната јавнпст ги перципирала какп 
претставници на приватнипт сектпр, кпи требале да се прилагпдат на кризнптп ппкружуваое, 
директни и индиректни аранжмани сп плигархиските претприемаши и насилните 
претприемнишки групи имале дплгпрпшни негативни ппследици кпи и денес мпже да се 
ппшувствуваат. Сп влегуваоетп вп такви аранжмани, државата се спгласила да се 
легализираат ппстпјните екпнпмски структури ппд услпв тие да ги прекинат нивните 
криминални активнпсти. Всущнпст, на плигархиските структури и насилни претприемашки 
групи29 им била дадена мпжнпст да прпдплжат сп ппгплемипт брпј пд нивните делпвни 
активнпсти без да бидат впзнемирувани пд данпшните власти или пплицијата или судствптп. 
Истп така, пва им далп щанса на претприемашите на прганизиранипт криминал да 
ушествуваат вп прераспределбата на наципналнптп бпгатствп ппследпвателнп преку 
приватизација, јавни набавки, кпнцесии и искпристуваое (вклушувајќи ги и претпристапните) 
фпндпви на ЕУ. 

Карактеристиките на прганизиранипт криминал вп Бугарија ги пдредуваат ппсебните 
кпруптивни инструменти и техники щтп ги кпристат прганизираните криминални групи. 
Прганизираните криминални групи мнпгу шестп кпристат пплитишка кпрупција сп цел да се 
пслпбпдат пд инспекци или регулатпрен надзпр врз нивнптп делпвнп рабптеое вп замена за 
„пплитишки придпнеси“ за партиите или ппединешни пплитишки актери. Пвие придпнеси 
шестп дпадаат преку легитимни кпмпании и верпдпстпјни ппсредници. Враќаоетп на пваа 
„инвестиција“ има фпрма на назнашуваое на клушни ппзиции на претхпднп дпгпвпрени 
ппединци преппрашани пд „инвеститпрпт“. Дури и кпга не се вклушени специјални 
претставници, ппстпјната администрација брзп се „пренаспшува“, сп щтп се пбидува да се 
избегне ризикпт пд птпущтаое заради пплитишки пришини. Некплку слушаи щтп кпристат 
елементи на „пплитишкп инвестираое“ и вклушуваат прганизирани криминални групи 
станале мнпгу пппуларизирани вп изминатата гпдина: 

 Првипт слушај вклушувал ппзнат бизнисмен сп инвестиции вп енергетскипт сектпр, 
туризмпт и малппрпдажбата, кпј ппддржувал една пд кпалициските партии на 

                                                      
29

 Најмнпгу ппврзани сп „кредитните милипнери“, банките, кпи банкрптирале и стешајните државни 
претпријатија. 
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актуелната влада и бил пснпваш на нпва пплитишка фпрмација сп аспирации да влезе 
вп следнипт спстав на Парламентпт, прптив кпј Пбвинителствптп ппкреналп 
пбвинение за вмещанпст вп измама пд гплеми размери сп ДДВ. Извпри пд МВР и 
Царинската агенција јаснп ставиле дп знаеое дека пвпј шпвек бил еден пд најгплемите 
актери вп царински прпневери, спмнителни приватизациски зделки итн.; 

 Втприпт слушај вклушувал два бизнисмени кпи ја ппддржувале владејашката кпалиција, 
кпја била наградена сп прпект финансиран пд ЕУ. Ппдпцна била пткриена слпжена 
криминална прганизација щтп вклушувала ушесници пд Германија и пд Швајцарија. Дп 
пва пткритие се дпщлп за време на истрагата на Царинската агенција и Генералнипт 
директпрат за бпрба прптив прганизиранипт криминал и бил прпследен дп властите 
вп Германија. 

Кпристеоетп насилствп е една пд најважните карактеристики на пднпспт меду кпрупцијата и 
прганизиранипт криминал. Дпдека насилствптп бил примарен мптив кпристен да се зграпшат 
и пдбранат/зашуваат ппзициите вп ппщтествптп и вп екпнпмијата, сп спцијалната 
стабилизација тпа дпведува дп згплемен ризик и ппстепенп биле заменети сп кпрупциски 
трансакции. Пд крајпт на 1990-тите бил забележан тренд на ппстепенп намалуваое на 
брпјпт на маспвнп насилствп. Насилните претприемаши ппшнале да се ги намалуваат, па дури 
и да ги затвпраат нивните специјализирани насилни сили (специјализирани бригади). Дел пд 
шленпвите на пвие единици дпбиле мпжнпст да рабптат за нивните ппранещни щефпви вп 
сивипт сектпр (данпшна и царинска измама), нп без пптреба за прибегнуваое кпн насилни 
метпди. Вп рамките на спсема криминални пазари (грабежи на автпмпбили, прпституција, 
тргпвија сп дрпга, наплата на дплгпви) каде кпристеоетп насилствп е неизбежнп, биле 
направени наппри за знашителнп да се намалат нивните размери. 

Кпристеоетп насилствп привлекува јавнп внимание и е прилишнп скапп тпа да се спкрие. Сп 
цел да гп зашуваат нивнипт статус и ппзиција, прганизираните криминални групи заппшнале 
да кпристат кпруптивни инструменти сп згплемен интензитет. Нпвите техники, какп неделни 
(месешни, гпдищни) плаќаоа, се ппјавиле врабптуваоа на „лпјални“ службеници вп 
пплицијата, истражните служби и пбвинителствптп. Какп резултат, јавните институции 
ппстепенп биле вклушувани за да им служат на приватните интереси на пдредени 
криминални групи дпдека се бпреле прптив кпнкурентските прганизирани криминални 
групи. 

Кпрупција вп безбеднпснипт сектпр 

• Млади прпфесипналци се ставаат на сппдветни рабптни места вп безбеднпснипт 
сектпр, или се најмуваат службеници на специјалните служби и дпбрпвплци за да 
пбезбедуваат рани инфпрмации за фиксна месешна плата.  

• Безбеднпсните службеници пдржуваат кпнтакти сп криминалните бпспви сп навпдна 
цел да ги кпристат какп ппткажуваши. Вп реалнпста, таквите пднпси (пспбенп сп 
службениците на НСС и НСЦПЦ) им даваат на криминалците прпстпр да ги задржат свпите 
спмнителни активнпсти. 

• Некпи службеници вп безбеднпснипт сектпр ги истражуваат извприте и каналите на 
прптекуваое инфпрмации меду кпрумпираните ппдредени лица ппврзани сп щверцуваши сп 
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цел да зграпшат дел пд придпбивките или да ги спрешат тие службеници да прпдплжат да 
пткриваат дискредитирашки факти. 

• Вппбишаена е мпбилизацијата на средства пд криминални извпри за време на избпри 
вп замена за „имунитет“ вп истрагите. 

• Пдредени приватни кпмпании пбезбедуваат инфпрмации на специјалните служби, 
кпи вп замена им ппмагаат да ги мпнппплизираат сппдветните делпвни сектпри. 

• На впдешки ппзиции вп безбеднпснипт сектпр се ставаат неискусни лица назнашени пд 
пплитишки и екпнпмски пришини. Пп правилп, менуваоетп на перспналпт на највискпите 
нивпа е прпследенп сп реструктуираое на перспналпт и прганизацијата, вклушувајќи струшни 
службеници и директпри на клушни единици. Честп прпфесипналци сп непсппрна струшнпст 
се птпущтаат за да се спрешат да не се мещаат вп трикратната врска меду безбеднпснипт 
сектпр, пплитишка кпрупција и прганизиранипт криминал. 

• Пфицијалните инфпрмации за непфицијална приватизација станалп прпфитабилен 
бизнис за ппединешни безбеднпсни службеници. Инфпрмациите прптекуваат вп медиумите, 
нп пд друга страна, тие се средства за да се фрли дамка врз кампаоите диригирани пд 
кпрумпираните службени лица вп пдредени партии или пд кпрппративни интереси. Јавнпста 
шестп не е свесна дека злпупптребата на таквите инфпрмации пд пние кпи ги ппседуваат се 
претвпра вп ракетарствп на пплитишки и други јавни лишнпсти. 

Извпр: Partners in Crime. The Risks of Symbiosis between the Security Sector and Organized Crime in Southeast Europe,   CSD, 
2004, p. 39 

Бидејќи групите на прганизиранипт криминал медусебнп се блпкираат преку нивнипт пристап 
дп јавните институции и не мпжат да кпристат насилствп за да преземат и кпнтрплираат нпви 
теритприи или пазари, се ппјавил нпв фенпмен какп „средствп за рещаваое на прпблемите“ 
– нарашани убиства. Пвпј вид фпкусиранп насилствп се ппврзува главнп сп претставниците на 
ппранещните насилни претприемашки групи, нп некпи плигарси и девијантни претприемаши 
истп така гп кпристат заради неефикасната истрага и атмпсферата на неказнивпст. Непдамна 
пткриените факти ппкажуваат дека мнпгу нарашани убиства имаат претежнп екпнпмски 
мптив: именп, елиминација на кпнкуренцијата. Медутпа, пва средствп за екпнпмска 
кпнкуренција привлекува силнп внимание кај јавнпста и медиумите, дпдека ниската стапка 
на пткриваое на нарашаните убиства и виспката стапка на разпткриваое на убиствата гп 
ппкренува пращаоетп дали пва е резултат на нискипт пплициски и истражувашки капацитет 
или пак е резултат на кпрупциски/клиентелистишки притиспци врз властите кпи гп 
спрпведуваат закпнпт. 

Решиси не ппстпјат успещнп заврщени истраги на ппвеќе пд двесте нарашани убиства 
изврщени вп изминативе десет гпдини. Ситуацијата не се прпменила ни пткпга земјата 
станала шленка на ЕУ. Мнпгу шестп пплицијата и истражителите имаат дпвплнп инфпрмации, 
нп истрагата е блпкирана, птфрлена или не дпвела дп кпнкретни резултати. Вп пваа наспка, 
вппбишаени се две сценарија. 

Вп првптп сценарип истрагата „се урива“ на примарнп нивп заради намернп спздаденипт 
прпблем щтп ја нарущува правилната кппрдинација пп линијата на прпцедуралнипт синчир 
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пплициски истражител – (судски) истражител – пбвинителствп за слушајпт за пва пращаое. 
Кпристените метпди за нарущуваое на нпрмалнипт тек на истрагите варира пд директна или 
индиректна наредба пд ппвиспкп нивп за кпристеое разлишни трикпви какп намернп 
занемаруваое на струшната анализа или ппвикуваоетп сведпци, врабптуваое неискусни 
истражители, репрганизација на врабптените, пспбенп „премнпгу активните“ службеници 
итн. 

Втпрптп сценарип вклушува пплитишкп мещаое мптивиранп пд фактпт дека истрагата би 
мпжела да им нащтети на дплгпрпшните „пплитишки инвеститпри“, нивните назнашени 
кандидати, рпднини итн. Псвен слушаите на пплитишкп мещаое вп рабптата на судствптп щтп 
се јавнп ппзнати, има и слушаи за кпи дадените инфпрмации пд страна на пплициските власти 
пд другите земји не се кпристат, бидејќи се блпкирани на пплитишкп нивп. Еден пд слушаите 
на пплитишкп мещаое, щтп бил јавнп пбелпденет заради внатрещната кпнтрпверзија на 
виспкп нивп вп Министерствптп за внатрещни рабпти, била средбата меду министерпт за 
внатрещни рабпти и браќата Галеви (щтп се сметаат за криминални бпспви на Дупница). Еднп 
пд пбјаснуваоата пбјавени вп медиумите билп дека главната пришина за средбата бил 
навпднипт пбид за запираое на нпвипт пшекуван бран нарашани убиства вп перипдпт веднащ 
пред влезпт на земјата вп ЕУ. 

2.5. Економијата и политичката корупција 

Пристапуваоетп на Бугарија кпн ЕУ креиралп брпјни мпжнпсти за ппбрз и пппдржлив развпј 
на бугарската екпнпмија, нп истпвременп гп интензивирал ризикпт пд краткпрпшнп 
влпщуваое на институципналните дефицити и придружната кпрупција30. Надзпрпт вп 
управуваоетп сп фпндпвите на ЕУ вп Бугарија изврщени пд страна на специјализирани 
единици на Еврппската кпмисија пткриле недпвплен  административен капацитет, брпјни 
ппвреди на правилата и прпцедурите, недпстатпк пд кпнтрплни механизми и санкции за 
ппвредите, какп и дпказ за пплитишкп мещаое при евалуација на предлпг-прпектите и 
пдпбруваоетп на трпщпците. Пвие институципнални недпстатпци мпже да имаат силен 
негативен ефект врз развпјпт на Бугарија какп щтп се прпдлабпшува глпбалната екпнпмска 
криза и какп щтп наципналнипт бучет и фпндпвите на ЕУ пстануваат единствен извпр за 
нпви финансии вп 2009 г. 

Вп кпнтекст на глпбалната рецесија и виспките нивпа на кпрупција вп бугарската екпнпмија, 
ппстпи неминпвна закана дека знашителен дел пд инвестициите направени вп текпт на 
изминатите некплку гпдини нема да дпнесат придпбивки и би мпжеле да резултираат сп 
ппбрзп и ппдлабпкп скратуваое на екпнпмската активнпст, сп щтп ќе се згплемат ефектите на 
екпнпмската криза вп Бугарија. Затпа бугарската влада мпра да преземе итни и пдлушни 
дејствија за да ја стави ппд кпнтрпла пплитишката кпрупција и да ги зајакне управувашките 
механизми вп пднпс на клушните пбласти за кпи ппстпи ризик пд кпрупција, щтп спздаваат 
ппвплни услпви за нефпрмален и недпзвплен прптпк на гптпвина вп екпнпмијата. Именп, 
владата треба да: 

 ја ппдпбри транспарентнпста и ефикаснпста вп ракпвпдеоетп сп јавните фпндпви и 
фпндпвите на ЕУ; 

                                                      

30 Anti-Corruption Reforms in Bulgaria: Key Results and Risks, Center for the Study of Democracy, Sofia, 2007. 
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 ги примени најдпбрите еврппски практики вп ракпвпдеоетп сп јавните набавки, 
кпнцесии и јавнп-приватни партнерства; 

 гп прекине непазарнптп ракпвпдеое сп државнипт импт, вклушувајќи размена на 
државнп земјищте, щуми и друг ппсед; 

 ја пграниши екпнпмијата вп сенка сп ппдпбруваое на владееоетп на правп и 
ефективнпста на регулатпрните тела и кпнтрплни механизми. 

Интензивиранипт притиспк пд страна на ЕУ за ппдпбри практики на управуваое и 
ппстпјаните наппри на антикпрупциската заедница вп Бугарија дпвеле дп успещни навали вп 
вкпренетите кпрумпирани плигархиски врски, какп затвпраоетп на бесцаринските 
прпдавници дплж бугарската кппнени премини вп 200831 г. Слушаите на кпрупција на виспкп 
нивп и нивната сеприсутна прирпда биле јавнп пбелпденети, какп на пример 
кпнцентрацијата на знашителни удели на енергетскипт сектпр вп бизнис-структурите сп 
нејаснп сппственищтвп, ппфатенпст на Службата за бпрба прптив прганизиран криминал пд 
страна на приватните интереси (на пример, пд прпизвпдителите на виспки акцизни стпка), 
кпнфликти на интереси и серипзни злпупптреби на мпќ вп ракпвпдеоетп сп патната 
инфраструктура, непазарните супституции на државнптп земјищте и щуми, кпнцесии и јавни 
набавки. 

Најзабележителната манифестација на пвпј прпцес билп зафаќаоетп на лпкалната власт вп 
2007 и 2008 г. вп малите туристишки ппщтини сп ппмпщ на растешкипт брпј на бизнис-
кпалиции, вклушувајќи и купуваое гласпви, какп и сп ппмпщ на плигарсите кпи преземаат 
кпнтрпла врз лпкалните пплитишки партии. Ппстпјат услпви за пплитишката кпрупција да гп 
запкружи целипт циклус, дпдека власта се кпристи за да се извлешат лишни ппвластици, а 
акумулиранптп бпгатствп за впзврат се кпристи да се зашува пплитишката мпќ. Мадепсанипт 
круг на пплитишка кпрупција ќе биде кпмплетиран кпга бпгатствптп станува цел на власта, 
дпдека власта станува цел на бпгатствптп. Сп секпја пд брпјните рптации вп пвпј круг се 
ризикува криминализација на државата. Дпведена дп пвие екстреми, пваа тенденција ќе се 
претпши вп картелизација на екпнпмијата, губеое на ефикаснпста на пазарите, какп и на 
ефективнпста на државните кпнтрплни механизми, сп щтп ќе се пбесхрабри 
претприемнишкипт дух на нацијата. 

Екпнпмската криза, щтп се пшекува да гп дпстигне свпјпт врв вп Бугарија вп 2009 г., ќе биде 
истпвременп и тест и мпжнпст за антикпрупциските рефпрми вп земјата. Акп кпрупцијата 
играла предпминантна улпга вп акумулацијата и инвестираоетп на капиталпт за време на 
гпдините на раст, рецесијата би мпжела да биде ппдлабпка и би мпжела да трае ппдплгп пд 
пшекуванптп. Кризата дава мпжнпст за рефпрмираое на сектприте зафатени сп серипзни 
кпрупциски прпблеми кпи имаат негативни реперкусии врз целпкупната екпнпмија, какп 
пбезбедуваое сигурнпст, здравствена защтита и пбразпвание. 

Нашинпт на кпј јавните фпндпви се кпристат вп пваа избпрна гпдина ќе гп пдредат успехпт 
или неуспехпт на владината антикпрупциската пплитика. Акп фпндпвите се наспшени кпн 
рефпрмираое на најнеразвиените сектпри финансирани пд бучетпт и да се згплеми нивната 

                                                      

31 Effective Policies Targeting the Corruption – Organized Crime Nexus in Bulgaria: Closing Down Duty-Free Outlets, 

Policy Brief No 13, Center for the Study of Democracy, December 2007 
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дпдадена вреднпст, пва ќе биде знак за успех. Дпкплку се кпристат за задпвплуваое на 
растешките бараоа на плигархиските бизнис-структури, какп и за купуваое пплитишкп 
влијание меду гласашите, пва ќе ги згплеми прпблемите на пплитишка кпрупција и би мпжела 
да дпведе дп изплација на Бугарија вп Еврппската Унија. 
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3. КОРУПЦИЈА И ЕКОНОМСКИОТ ПРОЦЕС 
 

Земајќи ја предвид важнпста на мптивпт за пари (пари какп мптив) за ппстпеоетп на 
пплитишката кпрупција, пвпј дел пд извещтајпт ги анализира главните извпри на скриен или 
нелегитимен прихпд вп делпвнипт сектпр и каналите за кпрумпиранп пплитишкп влијание врз 
екпнпмијата вп Бугарија: 

 Гплемината и ппсегпт на скриената екпнпмија ги прикриваат  гплемите сиви и црни 
финансиски текпви пд делпвнипт сектпр вп пплитиката, щтп за впзврат влијае врз 
рабптата на пфицијалната екпнпмија; 

 Јавните набавки, вклушувајќи ја апспрпцијата на фпндпвите на ЕУ, кпнцесиите и 
другите фпрми на јавнп-приватнп партнерствп се злпупптребени пд страна на 
кпрумпираните службеници за лишнп збпгатуваое, впзвраќаое услуги и зашувуваое 
на пплитишката мпќ или финансираоетп партии; 

 Размените на земјищте и щуми вп изминативе гпдини стана главнипт инструмент за 
фавпризираое на пплитишки ппврзаните бизниси. „Заменки“, иметп ппд кпе станаа 
ппзнати пвие размени вп Бугарија, ја заменија приватизацијата какп главен 
инструмент за редистрибуираое на наципналнптп бпгатствп. 

 

3.1. Ниво и динамика на скриената економија во Бугарија. Индекс на 
скриената економија 

 

Фпкусираоетп на тесните аспекти на судските рефпрми и бпрбата прптив кпрупцијата и 
прганизиранипт криминал крие ризик да се изгуби пд вид еднп мнпгу важнп пращаое щтп 
фрла дппплнителнп светлп на нивните извпри и механизми, именп гплемината и динамиката 
на скриената екпнпмија вп Бугарија. Ппстпјат згплемен брпј студии кпи ппкажуваат дека 
кпрупцијата и скриената екпнпмија се теснп ппврзани. Непдамнещните истражуваоа 
ппкажале дека вп земјите сп ппнизпк прихпд, какп Бугарија, кпрупцијата и скриената 
екпнпмија се шини дека медусебнп се дппплнуваат32. Намалуваоетп на ппттикнуваоата и 
мпжнпстите да се прикријат прихпдите и прпфитите ги намалуваат средствата за кпрупција, 
щтп за впзврат ставаат дппплнителен притиспк врз играшите кпи не се пптшинуваат да излезат 
на птвпренп. Истражуваоетп на врските меду скриената екпнпмска активнпст и кпрупција 
спрпведенп пд 1998 г. пд страна на Центарпт за прпушуваое на демпкратијата вп гпдищнипт 
Извещтај за пценка на кпрупцијата ппкажал дека кпрупцијата била главна алатка 
кпрумпираните бизниси да пстанат надвпр пд евиденцијата и да генерираат владини 
защтитени мпнпппли и незакпнски ренти33. 

                                                      

32 Dreher, A., F. Schneider, Corruption and the Shadow Economy: an Empirical Analysis, Center for Research in 

Economics, Management and the Arts, Basel, 2006. 

33
 Секпј Извещтај за пценка на кпрупцијата пд 1999 дп 2007 г. спдржи ппсебен дел за сивата екпнпмија 

(www.csd.bg). 
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3.1.1. Ниво и динамика на скриената економија во Бугарија 
 

Иакп скриената екпнпмија34 е мнпгу тещкп да се измери и разбере, таа леснп мпже да се 
идентификува пд страна на бизниспт кпга се сппшуваат сп партнери и/или кпнкуренти кпи 
рабптат надвпр пд закпнпт сп затајуваоетп данпци, спцијалнп псигуруваое и здравствени 
придпнеси, криеое на вистинскптп врабптуваое, запбикплуваое на квалитетпт на 
прпизвпдпт, безбеднпсните или екплпщките регулативи, нарущуваое на автпрските права 
итн. Сппред најнпвптп Истражуваое на бугарските фирми изврщенп пд страна на Светската 
банка вп 2007 г., нефпрмалните сектпрски практики стигнале на врвпт пд листата фактпри 

щтп ги пгранишуваат кпмпаниските 

инвестиции вп Бугарија. Скриените 
или нерегистрираните плаќаоа 
претставуваат тплку гплем удел вп 
синчирпт на дпдадена вреднпст вп 
сите сектпри на бугарската 
екпнпмија щтп решиси и да нема 
кпмпанија вп земјата щтп не 
направила или не примила такви 
плаќаоа. Нелпјалната 
кпнкуренција, щтп е нашинпт на 
кпи фирмите ја перципираат 
скриената екпнпмија и 
кпрумпираните практики, е на 
врвпт на загриженпст на 
кпмпаниите вп Бугарија вп 
изминативе десет гпдини (сппред 
ппдатпците на ЦСД пд Системпт 

за следеое на кпрупцијата). Кпмпаниите разбираат и ја идентификуваат скриената 
екпнпмија и нејзинптп негативнп влијание врз нивните кпнкурентски ппзиции мнпгу пплеснп 
пд кпрупцијата, кпја ја гледаат какп инструмент за зашувуваое на нелпјалната кпнкурентска 
преднпст35. 

 

                                                      
34

 Центарпт за прпшуваое на демпкратијата гп усвпил терминпт „скриена екпнпмија“ за да ги квалификува сите 
активнпсти кпи, заради некпја пришина пстануваат надвпр пд дпфатпт на наципналната статистика и регулатива. 
Пва се или легални активнпсти кпи впппщтп не се пријавени или се ппгрещнп пријавени вп владините агенции 
или ги изврщуваат нерегистрирани фирми, или се целпснп незакпнски активнпсти. „Скриената екпнпмија“ е 
термин щтп се кпристи наизменишнп сп „нефпрмална,“ „нерегистрирана“, „вп сенка“ или „непријавена 
екпнпмија“ и се спстпи пд сива (легална) и пд црна (нелегална) екпнпмија. Иакп актуелнава анализа не ја 
ппкрива таканарешената „егзистенцијална екпнпмија“, ппследнипв термин пбишнп се претставува какп дел пд 
скриената екпнпмија. 

35
 Интервјуа сп медунарпдни и лпкални инвеститпри спрпведени пд страна на Центарпт за прпушуваое на 

демпкратијата вп 2008. 
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И ппкрај разликите вп кпнцептите и метпдплпгијата, прпцените за гплемината на скриената 
екпнпмија вп Бугарија пд 1990 г. се движат пд 16 % на 38 % пд БДП36, щтп ппстпјанп ја 
рангира земјата меду нпвите земји шленки на ЕУ сп најлпща изведба вп пднпс на уделпт на 
скриените екпнпмски активнпсти. Сппред разлишни прпцени, гплемината на скриената 
екпнпмија вп Бугарија вп 2007 и 2008 г. се движела меду 20 и 25 прпценти пд БДП, при щтп 
некпи сектпри какп градежнищтвптп и недвижнипт импт пријавиле ппмалку пд 50 % пд 
вистинската вреднпст на трансакциите37. Сппред бизнис-истражуваоата на Системпт за 
следеое на кпрупцијата на Центарпт за прпушуваое на демпкратијата, уделпт на скриената 
екпнпмска активнпст вп сите сектпри на екпнпмијата вп прпсек бил 14,1 % вп 2008 г., 
бележејќи пад пд над 50 % сппреденп сп 2002 г. кпга непријавени биле 29 %. Бидејќи пвие 
ппдатпци се дпбиени преку истражуваое на примерпк, вп кпј испитаниците имаат 
тенденција да прикажат ппмалку пд вистинската гплемина на прпблемпт, тие треба да се 
интерпретираат какп најниската граница кпга станува збпр за актуелната гплемина на 
скриената екпнпмија вп Бугарија. Сппред пвие ппдатпци, вкупната вреднпст на скриената 
екпнпмија вп Бугарија се израмнила на пкплу 10 милијарди лева вп текпт на изминатите 
две дп три гпдини. Треба да се има предвид дека скриените финансиски текпви (пбртпт) щтп 
ги генерираат таквите активнпсти на сивата екпнпмија се мнпгу ппгплеми. Дпдека 
Наципналнипт институт за статистика дава пбвинуваоа за скриената екпнпмија вп системпт 
на наципналните сметки и брпјките за гплемината на скриената екпнпмија секпгащ треба да 
се тплкуваат сп гплема внимателнпст кпга се прават заклушпци за стратегиските дејствија, тие 
праќаат јасен сигнал на креатприте на пплитика дека скриената екпнпмија претставува 
знашаен предизвик за екпнпмскипт развпј на Бугарија. Најппгпдени се сектприте пд 
екпнпмијата сп интезивна рабптна сила: градежнищтвп, текстил, туризам, земјпделствп и 
услуги (пр. ппправки, приватнп пбразпвание, здравствена защтита, трансппрт итн.). Истп така 
ппстпи знашаен пбем на скриена екпнпмска активнпст вп прпизвпдствптп, пспбенп вп 
индустриите щтп прпизведуваат акцизна стпка (пр. алкпхпл, цигари, гприва). 

3.1.2. Динамика на Индексот на скриена економија  

Какп пдгпвпр на згплемената делпвна загриженпст и активнпстите за намалуваое  на нивптп 
и пбемпт на скриената екпнпмија вп Бугарија, вп 2002 г. Центарпт за прпушуваое на 
демпкратијата и „Витпща рисрш“ гп креирале Индекспт на скриената екпнпмија. Индекспт 
има за цел да ја следи динамиката на скриената екпнпмија вп Бугарија и нејзините главни 
кпмппненти – нефпрмалнипт труд и скриенипт прпмет или данпци, какп и перцепциите за 
нејзината гплемина преку гпдищните истражуваоа на бугарскипт бизнис и населениетп38. 

                                                      

36 The Informal Economy in the EU Accession Countries: Size, Scope, Trends and Challenges in the Process of EU 

Enlargement, Center for the Study of Democracy, 2003; The Hidden Economy in Bulgaria, Center for the Study of 
Democracy, 2004 (in Bulgarian); Feige, E., I. Urban, Measuring Underground (Unobserved, Non-Observed, Unrecorded) 
Economies in Transition Countries: Can we Trust GDP?, MPRA, University of Munich, 2007; Schneider, F., Shadow 
Economies and Corruption All Over the World: What Do We Really Know, Institute for the Study of Labor (IZA), Bonn, 
2006. 

37 Anti-Corruption Reforms in Bulgaria: Key Results and Risks, Center for the Study of Democracy, 2007, интервјуа сп 

меначери на медунарпдни и лпкални кпмпании. 

38 The Informal Economy in the EU Accession Countries, Center for the Study of Democracy, 2003. Индекспт бил 

развиен пд струшна група спставена пд струшоаци пд Наципналнипт институт за статистика, Бугарската 
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Важнп е да се наппмене дека индекспт не ја мери гплемината на скриената екпнпмија, туку 
нејзината динамика, давајќи важни ппвратни инфпрмации на креатприте на пплитиките и 
бизнис-заедницата за ефективнпста на мерките преземени за спрешуваое на скриената 
екпнпмија и нејзината ппврзана кпрупција. 

Слика 20 Индекс на скриената екпнпмија и нејзините кпмппненти (2002-2008) 

Индекспт на скриена 
екпнпмија забележал 
умерен пад вп 2008 
гпдина. За сппредба, 
индекспт бил 40 % 
ппвиспк вп 2002 г. 
кпга за првпат бил 
прпценуван. Падпт е 
резултат на 
намалуваоетп на 
скриената екпнпмија 
вп сите нејзини 
димензии: затајуваое 
данпк, скриен прпмет 
и нефпрмалнп 

врабптуваое. 
Медутпа, бизнис-перцепциите вп пднпс на гплемината на скриената екпнпмија вп Бугарија 
прпдплжиле да растат пд 2006 г. Пва неспвпадаое  меду актуелната динамика и бизнис-
перцепциите би мпжелп да се припище на некплку фактпри, пд кпи најважни се: 

 Растешка недпверба вп институции и ппраст на пплитишката нестабилнпст вп земјата 
пред следните ппщти паралементарни избпри (кпи ќе се пдржат вп летптп 2009 г.); 

 Интензивирана надвпрещна кпнкуренција пп влегуваоетп на Бугарија вп ЕУ, 
прппратена сп неефективна и заглавена апспрпција на фпндпвите на ЕУ наменети за 
мпдернизација на бугарската екпнпмија и ппддрщка на микрп, малите и средни 
претпријатија; 

 Згплемена загриженпст за заканувашката светска екпнпмска криза, кпја се пшекува 
дека ќе ја згплеми целпкупната ранливпст на бугарските кпмпании, какп и 
загриженпста за несппдветнптп лидерствп пд страна на бугарските креатпри на 
пплитика вп иницираоетп мерки за ублажуваое на щтетните ефекти пд кризата врз 
екпнпмијата. 

                                                                                                                                                                                 
наципнална банка, Наципналнипт институт за спцијалнп псигуруваое, Наципналната агенција за прихпди и 
Универзитетпт за наципнална и светска екпнпмија. 
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Падпт на вреднпстите на индекспт беа за пшекуваое, имајќи ја предвид експанзијата на 
банкарски кредити вп изминатите две гпдини, намалуваоата вп кпрппративните данпшни 
стапки и перспналнипт данпк на прихпд и ппдпбренптп функципнираое на две важни 
регулатпрни кпнтрплни агенции: Наципналната агенција за прихпди, кпја гп следи скриенипт 

прпмет и Генералнипт трудпв 
инспектпрат, кпј ја следи 

скриената рабптна сила. Вп 
2008 г. беа изврщени првите 
хпризпнтални кппрдинирани 
прпверки на сивите пазари сп 
идентификуван виспк ризик за 
кпрупција и криминал, какп щтп 
е тргпвијата на пплпвни 
автпмпбили. Сепак, некпи 
пбласти  сп ппвиспк ризик за 
скриената екпнпмија пстануваат 
и ппнатаму непрпменети, какп 
„плати на рака“ за врабптените 
(т.е. плаќаое ппгплеми плати пд 
пние щтп се пријавуваат вп 
дпгпвприте за врабптуваое), 
измами сп ДДВ и акциза. 
Индекспт на скриената 
екпнпмија ппкажува дека 

впведуваоетп прпппрципнален перспнален данпк на прихпд вп 2008 г. не резултиралп сп 
пшекуванптп знашителнп 
намалуваое на скриената 

екпнпмија, иакп дпвелп дп 
пдреденп ппдпбруваое. За да се 
намали ппнатаму гплемината на 
скриената екпнпмија и нејзините 
манифестации вп Бугарија, какп и 
кпрумпираните практики щтп пдат 
сп неа, бугарските власти треба да 
ги наспшат нивните наппри кпн 
зајакнуваое на спрпведуваое на 
закпнпт и кпнтрплните механизми 
паралелнп сп ппстпјанптп 
ппдпбруваое на квалитетпт на 
јавните услуги пбезбедени пд 
државната администрација. 
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И ппкрај генералнипт ппзитивен тренд за намалуваое на скриената екпнпмија вп Бугарија вп 
текпт на ппследните две гпдини, нефпрмалната екпнпмска активнпст пстанува гплем 
прпблем за кпнкурентнпста и растпт на земјата. Вп 2008 г., над 1,5 милипни бугарски градани 
вп впзрасната група пд 15 дп 64 гпдини сѐ ущте не биле дел пд рабптната сила: пгрпмнп 
губеое на шпвекпвипт капитал за земјата сп најнизпк БДП пп глава вп Еврппската Унија. Акп 
пвие лица би мпжеле да бидат интегрирани вп пфицијалната рабптна сила, тие би дпдале 
над 5,5 милијарди евра кпн БДП на земјата, ппд претппставка дека би биле врабптени и 
дека би прпдуцирале дпхпд еднакпв на гпдищнипт БДП пп жител за 2007 г. Сп 14 % пд 
врабптените кпи изјавуваат дека дпбиле плата на рака – брпјка щтп е трипати ппвиспка пд 
прпсешнптп нивп вп ЕУ, Бугарија е рангирана какп трета највиспка вп пваа наспка39. 

3.1.3. Зони на скриена економија во Бугарија 

Истражуваоата на ЦСД вп изминативе десет гпдини ппкажале дека скриената екпнпмија вп 
Бугарија кпнцептуалнп мпже да биде ппделена вп три главни зпни40, кпи се впдени пд 

разлишни мптивации и 
механизми за кпи се пптребни 

разлишни пплитишки пдгпвпри: 

Криминалнп-плигархиска зпна 
(врзани кпмпании) спздава јадрп 
на скриената екпнпмија вп 
земјата. Се спстпи пд пплитишки 
ппврзани кпмпании кпи ги 
кпнтрплираат финансиските и 
кпмерцијалните текпви 
генерирани вп кприст на 
плигархиските екпнпмски 
кругпви, а ппнекпгащ дури се 
ангажираат и вп незакпнски 
активнпсти, какп прпституција, 

тргпвија сп дрпга, кражба итн. Пва е дпмен на актери какп некпи пд лицата вклушени вп 
„клушните слушаи“ следени пд Еврппската кпмисија при пценката на напредпкпт на земјата за 
справуваое сп кпрупцијата и прганизиранипт криминал - слушаи вп кпи бугарските судпви не 
успеале да дпнесат пресуди вп изминатите две гпдини. Плигархиски центрираната скриена 
екпнпмија спздава пплитишка кпрупција, прпщирувајќи гп свпетп влијание пд екпнпмијата 
врз судствптп. 

Спздаваоетп паралелни мрежи на мпќ ја зајакналп тенденцијата за делумна замена или 
птстрануваое на административнипт апарат сп кандидати пд пплитишките кабинети на 

                                                      

39 Undeclared Work in the European Union, Special Eurobarometer, European Commission, October 2007. 

40 The Informal Economy in the EU Accession Countries: Size, Scope, Trends and Challenges in the Process of EU 

Enlargement, Center for the Study of Democracy, 2003; Organized Crime in Bulgaria: Markets and Trends, Center for 
the Study of Democracy, 2007. 

Извпр: Центар за прпушуваое на демпкратијата 
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изврщната власт вп Бугарија41. Спздаваоетп паралелни мрежи на мпќ ја зајакналп 
тенденцијата административнипт апарат делумнп да се заменува или да се ппвлекува сп 
именуваоата пд пплитишките кабинети на изврщната власт вп Бугарија. 

Спветниците вп пплитишките кабинети вп разлишни министерства и агенции се шленпви на 
пдбприте на државните претпријатија, кпи имаат сущтинска, дури и пдлушувашка улпга вп 
креираоетп пплитика и ппкрај нивната незабележливпст. Замената на функциите на јавната 
администрација сп структури и мрежи на пплитишки, екпнпмски или лишнп лпјални ппединци 
и/или прганизации, кпи не се уредени сп Уставпт или други државни закпни, дпвелп дп 
спздаваое плигархии, кланпви и елитни картели42, какп и вклушенпста на 
администрацијата вп пплитишка кпрупција. Најважната видлива манифестација на пвпј 
тренд вп Бугарија е Пплитишкипт спвет на владејашката трипартиска кпалиција щтп нема 
никаква демпкратска легитимнпст (еден пд шленпвите дури нема ниту избпрен мандат), а 
сепак какп резултат гп замениле Министерскипт спвет вп прпцеспт на дпнесуваое пдлуки вп 
пднпс на некпи пд најважните пращаоа на владината пплитика. Таквите трендпви 
птежнуваат да се намали влијаниетп на скриената екпнпмија и административна кпрупција 
вп земјата. Главните канали на пплитишка кпрупција щтп ја ппддржуваат криминалнп-
плигархиската зпна на скриената екпнпмија вп Бугарија се: ракпвпдеое сп државнптп и 
ппщтинскптп земјищте и имптпт, кпнцесии, какп и јавни набавки, вклушувајќи 
администрираое на фпндпвите на ЕУ. 

Екпнпмската зпна гп претставува најгплемипт дел пд скриената екпнпмија. Таа е резултат на 
недпследнпстите меду екпнпмските реалнпсти и фпрмалните државни регулативи. Тпа би 
мпжелп да биде предизвиканп или пд виспките тегпбни регулатпрни и/или данпшни 
пплитики или пд ппстпјанипт неуспех на приватните кпмпании да се успгласат сп ппстпјните 
правила. Пваа зпна, какп щтп е прикажанп вп Индекспт на скриена екпнпмија, се намалила 
дп најгплемп нивп вп непдамнещните гпдини. Пва е резултат на брпјни фактпри, меду кпи се 
ппдпбруваое на делпвнптп и финансискптп ппкружуваое, ппдпбренптп функципнираое на 
некпи пд агенциите за зајакнуваое на успгласенпста и регулатпрните агенции, впведуваоетп 
еврппски стандарди и правила вп брпјни екпнпмски сфери и птвпраоетп на пазарите на ЕУ за 
бугарските претпријатија. Бизнисите вп земјата имале кприст пспбенп пд птстрануваоетп на 
царинските кпнтрпли вп тргпвијата меду заедниците, щтп ппмпгналп да се намалат нивпата 
на кпрупциска виктимизација43 и да се кпнтрплира непријавенипт прихпд на бугарските 

                                                      
41

 Anti-Corruption Reforms in Bulgaria: Key Results and Risks, Center for the Study of Democracy, 2007. 

42 Кпрупцијата на елитните картели се практикува и е ппддржана сп пдржуваое мрежи на 
пплитишки, екпнпмски, впени, бирпкратски или етнишки елити, какп и елити вп заедницата, 
вп зависнпст пд специфишната култура на земјата. За разлика пд картелите, вп слушајпт сп 
мпќта на плигарсите и кланпвите и кпрумпиранипт пристап дп неа се ппд дпминација на 
владините пфицијални лица или бизнисмени пд претпријатијата, кпи се мпќни лишнпсти сп 
мнпгу следбеници. Сппред експертските студии, Бугарија и Рпманија се вп групата на земји 
карактеризирани сп кпрупција на плигарси и кланпви. Пплска и Унгарија се вп групата земји 
сп кпрупција на елитните картели. Видете Johnston, Michael, Syndromes of Corruption: Wealth, Power 

and Democracy, Cambridge University Press, 2005. 

43
 Видете ја сликата 9 вп пвпј извещтај. 
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извпзници44. Сепак делпвнптп ппкружуваое вп Бугарија има сущтински прппусти, щтп 
пвпзмпжуваат администрацијата да извлекува нелегални плаќаоа пд ппгплемите кпмпании 
и да ги турка ппмалите кпмпании вп скриената екпнпмија. 

Извещтајпт на Светската банка „Правеое бизнис за 2009 г.“ ја рангира Бугарија какп петта 
меду нпвите земји шленки вп пднпс на тпа кплку е леснп да се прави бизнис вп земјата. 
Земјата е најлпщп рангирана сппредбенп сп нејзината ппзиција вп 2008 г. вп категпријата 
кплку е „леснп да се дпбие градежна дпзвпла“, бидејќи државната администрација се 
пбидува да си земе свпј дел пд прпфитпт на тие брзп растешки сектпри, какп градежнищтвптп 
и недвижнипт импт. Пд друга страна, Бугарија најмнпгу гп ппдпбрила свпетп рангираое вп 
категпријата „птппшнуваое нпв бизнис“, бидејќи регистрацијата на тргпвскп друщтвп кпнешнп 
била птстранета пд судскипт систем и дплгппшекуванипт централизиран тргпвски регистар 
заппшнал сп рабпта вп 2008 г. 

Табела 3 - Кплку е леснп да се прави бизнис вп Бугарија (2008-2009 г.) 

Кплку е леснп... 
Правеое на бизнис, 

 ранг вп 2009 г. 
Правеое на бизнис, 

 ранг вп 2008 г. 
Прпмена вп 

рангпт 

Правеое бизнис 45 44 -  1 

Птппшнуваое бизнис 81 103 + 22 

Справуваое сп градежни дпзвпли 117 98 - 19 

Врабптуваое рабптници 60 62 +   2 

Регистрација на импт 59 55 -   4 

Дпбиваое кредит 5 5 0 

Защтита на инвеститприте 38 33 -  5 

Плаќаое данпци 94 93 -  1 

Прекугранишна тргпвија  102 94 -  8 

Изврщуваое на дпгпвприте 86 93 +  7 

Затвпраое бизнис 75 75 0 

 
Забелещка: Рангираоетп на земјата „Правеое бизнис 2008“ е ппвтпрнп пресметанп за да се пдразат прпмените вп 
метпдплпгијата и заради дпдаваоетп на три нпви земји 
 
Извпр:  База на ппдатпци „Doing Business“. 

Егзистенцијалнп мптивираната скриена екпнпмија е кпнцентрирана меду најсирпмащните и 
спцијалнп и/или гепграфски изплирани заедници вп Бугарија. И ппкрај ппадашките нивпа, 
егзистенцијалната екпнпмија пстанува важен извпр на пптрпщувашка, па дури и врабптуваое 
и прихпд. Една петтина пд бугарските дпмаќинства сѐ ущте се пптпира на егзистенцијалните 
екпнпмски активнпсти, иакп уделпт е мнпгу ппгплем вп ппмалите градпви/села какп и сп 
некпи традиципнални стпки (какп дпмащнп направените алкпхплни пијалаци). Нејзинипт 
знашителен удел на бугарската екпнпмија е индикативен за слабата пенетрација на пазарните 
механизми вп некпи делпви пд екпнпмијата и ниската куппвна мпќ на гплем дел пд 
бугарските дпмаќинства. 
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 Сппред ппдатпците пд прпектпт на Светска банка „Doing Business“ (www.enterprisesurveys.org). 
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Структурата и на пфицијалните и на скриените делпви пд бугарската екпнпмија пзнашува 
ппстпеое виспк ризик за кпристеое на скриенипт прихпд за ппткупуваое на јавните 
службеници и наметнуваое влијание сп прптуркуваое легислатива щтп им служи на 
интересите на пдредени кпмпании, пплитишки партии или спцијални групи (зафаќаое на 
државата). Сппред Индекспт на пние кпи даваат ппткуп  на „Транспаренси интернещнел“ за 
2008 г., сектприте за кпи е најверпјатнп дека се вклушени вп ппткуп и практики за зафаќаое 
на државата се тпкму пние кпи ппкажуваат најбрзи стапки на раст вп бугарската екпнпмија вп 
изминативе гпдини: јавни рабпти/ градежни дпгпвпри, недвижен импт и градежен развпј на 
земјищте, нафта и гас, тещкп прпизвпдствп и рударствп. Пп нив следува фармацевтската и 
здравствената защтита, кпмуналните претпријатија, прпизвпдствптп и пренпспт на енергија. 
Ппдатпците пд Системпт за следеое на кпрупција (ССК) на Центарпт за прпушуваое на 
демпкратијата ппспшува на надплен тренд вп кпрупцискипт притиспк и практики меду 
бугарските бизниси вп изминативе две гпдини. Истпвременп, владинптп трпщеое вп 
сектприте сп виспк ризик за кпрупција щтп беа претхпднп сппменати ппстпјанп расте. Пва 
укажува дека кпрупцискипт пптенцијал на пвие сектпри би мпжел да биде трансфпрмиран вп 
легална кпрупција и/или зафаќаое на државата. Карактеристиките на ппвеќетп дпгпвпри за 
инфраструктурни кпнцесии и приватизациски зделки вп бугарскипт енергетски сектпр вп 
ппследните некплку гпдини гп ппддржуваат пвпј заклушпк, бидејќи им недпстасува 
транспарентнпст и вп нив се вклушени пгранишен брпј ушесници при щтп ппбедниците леснп 
мпже пднапред да се утврдат. 

3.1.4. Очекувана динамика и политики за справување со скриената 
економија 

Какп щтп се влпщуваат лпкалните екпнпмски услпви заради глпбалната екпнпмска рецесија, 
би мпжелп да се пшекува дека притиспците ќе се прпщират врз скриената екпнпмија и 
кпрупцијата щтп прпизлегува пд неа ќе се згплеми вп сите три зпни: 

Егзистенцијална зпна – најсирпмащните, маргинализирани делпви пд ппщтествптп сѐ ппвеќе 
прибегнуваат кпн егзистенцијални екпнпмски активнпсти. Некпи урбани дпмаќинства кпи 
престанале сп пваа практика вп изминативе две гпдини би мпжеле да се вратат кпн нив 
пткакп ќе увидат дека нивните прихпди се намалиле; 

Екпнпмска зпна – притиспците ќе растат врз кпрппративните прихпди и прихпдите на 
дпмаќинствата и пспбенп на пние сп виспки нивпа на задплженпст. Екпнпмскипт крах 
непрпппрципналнп ќе ги ппгпди микрп и малите претпријатија, кпи рабптат ппблиску дп 
скриената екпнпмија. Градежнищтвптп ќе биде најсерипзнп ппгпденп, бидејќи дпмащната 
пптрпщувашка се намалува и се интензивира намаленипт притиспк врз вреднпста на 
средствата кпристени какп пбезбедуваое за дпбиваое банкарски кредити. Кризата ќе ги 
ппткппа јавните механизми за хармпнизација и кпнтрплни механизми на сметка на некплку 
фактпри, при щтп најзабележителни се: (а) згплемената несигурнпст меду врабптените вп 
јавната администрација, какп щтп се наближуваат генералните парламентарни избпри, (б) 
пшекуваните намалуваоа вп финансираоетп за ентитетите финансирани пд државнипт бучет 
какп резултат на намалуваоетп на прихпдите вп бучетпт и згплемените ппбаруваоа за 
ппвиспки плати и (в) згплемуваое на брпјпт на ентитети дплж синчирите на дпдадена 
вреднпст кпи се пдлушуваат да рабптат вп рамките на скриената екпнпмија; 

Криминалнп-плигархиска зпна – забавената екпнпмска активнпст ќе ги направи кпмпаниите 
сѐ ппзависни пд јавнипт сектпр и пд пдлуките на државната администрација, какп вп пднпс 
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на распределбата на дпгпвприте за јавни набавки и кпнцесии. Пва ќе ги засили кпрупциските 
апетити за редистрибуција на јавните ресурси преку пплитишки врски. Заради замрзнуваоетп 
на фпндпвите на ЕУ за земјата, градежните кпмпании за лпкална инфраструктура дпбиле 
ппмалку нарашки пд пшекуванптп вп текпт на изминатата гпдина. Сепак тие инвестирале вп 
згплемуваое на нивнипт капитал вп ппдгптпвката за апспрпција на фпндпвите на ЕУ и мпже 
разумнп да се пшекува дека тие ќе се пбидат да дпбијат ппвеќе дпгпвпри кпристејќи ги 
пплитишките врски. Какп щтп ќе се влпщува кризата вп 2009 г., бараоата за државна 
ппддрщка пд сите индустрии ќе се интензивираат, какп и тенденциите да се прибегнува кпн 
измами и пбиди да се запбикпли закпнпт. Вп зависнпст пд тпа кплку дплгп ќе трае кризата и 
кплку серипзна ќе биде, згплемената неврабптенпст вп разлишни степени ќе ја згплемува 
ппнудата на рабптна сила вп скриената и криминалната екпнпмија, наместп на пфицијалните 
рабптни места. 

Сп цел да се пграниши ефектпт пд скриената екпнпмска активнпст и кпрупцијата, Бугарија ќе 
мпра да се залага за дпбрп 
управуваое и да направи 
ппдпбруваоа вп брпјни 
кпнкретни пбласти, 
кпристејќи ги еврппските и 
медунарпдните најдпбри 
практики. Бугарските 
власти би требалп најмнпгу 
да направат наппри вп 
пние аспекти на дпбрп 
управуваое45 вп кпи 
земјата најмнпгу 
запстанувала зад свпите 
еврппски врсници вп 
изминатата деценија: 

 

 

 

 Гаранција на правптп на владееое – шувствптп за де фактп неказнивпста вп 
бугарскптп ппщтетствп е сеприсутна, пспбенп вп пднпс на кпрупцијата и 
прганизиранипт криминал ппврзан сп мпќните екпнпмски групи или ппединци теснп 
ппврзани сп пплитишарите на власт. Најважнипт тест вп пваа наспка ќе биде 
запструваоетп на нелегитимните врски меду пплитишарите, виспките безбеднпсни 
службеници и сиви бизниси, т.е. расфпрмираое на таканарешените врзани 
кпмпании, пспбенп вп индустриите сп виспки нивпа на државна кпнтрпла или 
ушествп, какп енергетскипт сектпр, прпизвпдствптп и тргпвијата сп акцизна стпка, 

                                                      
45

 Анализата вп пвпј дел пд извещтајпт се ппвикува на прпектпт за Дпбрп управуваое на Светска банка, нп 
нејзините импликации се ппддржани пд мнпгу ппгплем брпј наципнални и медунарпдни студии, какп 
гпдищните извещтаи за пценка на кпрупцијата на Центарпт за прпушуваое на демпкратијата, Индекспт на 
екпнпмската слпбпда на Фпндацијата „Херитич“ и извещтаите на „Транспаренси интернещнел“, „Фридпм хаус“, 
„Фпндацијата Бертелсман“ итн. 

-1,2

-0,8

-0,4

0

0,4

0,8
Глас и птшетнпст

Пплитишка 
стабилнпст и 
птсуствп на …

Владина 
ефективнпст

Регулатпрен 
квалитет

Владееое 
на правптп

Кпнтрпла 
на кпрупцијата

2007 2004

2000 1996

Извор: „Управувањето е 
важно VII“, Светска банка, 
2008

Слика 24  Динамика на елементите на дпбрп управуваое вп Бугарија 
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кпнцесии и изградбата на инфраструктурата, замена или „аутспрсинг“ на јавнипт импт 
и негпвптп ракпвпдеое вп сектпрпт пдбрана или на лпкалнп нивп;  

 Зајакнуваое на кпнтрплата на кпрупцијата преку зајакнуваое на државните 
антикпрупциски институции; 

 Ппттикнуваое владина ефикаснпст преку дизајнираое на дпбрпдефинирани 
пплитики, базирани на јасни цели и индикатпри за изведба и бучетскп трпщеое 
ппврзанп сп тие цели. 

Разнпвидната структура и кпмплекснпст на скриената екпнпмија бараат интегриран 
пплитишки пдгпвпр, наспшен кпн пснпвните пришини сп земаое предвид на спстпјбата и 

трендпвите на делпвнптп 
ппкружуваое и скриените 
екпнпмски зпни вп Бугарија. 
Иакп нема универзален 
пбразец за справуваое сп 
скриената екпнпмска активнпст, 
пплитишката пирамида 
презентирана тука дава впдиш 
за дизајнираое сеппфатни и 
применливи стратегии за да се 
стави ппд кпнтрпла скриената 
екпнпмија вп трите зпни. 
Заради нивната итнпст и 
важнпст пвие пплитики треба 
да: 

 гп зајакнат владееоетп на правптп и да ја зајакнат птшетнпста и транспарентнпста на 
државните власти и институции; 

 ги ппдпбрат услпвите за правеое бизнис и квалитет на јавните услуги, какп и 
ппдигнуваое на ефективнпста на управуваоетп сп јавните ресурси, пр. вп јавните 
набавки, замена на импт итн. 

 ја зајакнат културата на птшетнпст и дпбрп кпрппративнп ракпвпдеое меду бизнисите 
и нејзините аспцијации. 

Ппстигнуваоетп резултати вп пвие три пплитишки пбласти бара заеднишки наппри и залпжба 
пд јавните и приватните сектпри. 

 

Дебатите пкплу затвпраоетп на бесцаринските прпдавници дплж кппнената граница на 
Бугарија пткриле кплку се длабпкп вкпренети клиентелските врски меду мпќните, закпнски 
пбезбедени мпнпппли и виспкпрангирани службеници46. Дури и пп усвпјуваоетп на пдлуката 

                                                      

46 Effective Policies Targeting the Corruption–Organized Crime Nexus in Bulgaria: Closing Down Duty-Free Outlets, 

Policy Brief No 13, Center for the Study of Democracy, December 2007. 

Слика 25 Пирамида на скриената екпнпмска пплитика 

Извпр: Центар за прпушуваое на демпкратијата 
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пд Министерскипт спвет вп февруари 2008 г. да се затвпрат бесцаринските прпдавници, 
разлишни пратеници пд решиси сите пплитишки партии застапени вп парламентпт направиле 
сѐ щтп мпжеле за да ја псппрат пдлуката на владата и нивните партиски лидери. Две гпдини 
претхпднп, на крајпт пд 2006 г., истите пвие пратеници гласале за ппстпеоетп на Закпнпт за 
бесцаринска тргпвија. Какп резултат на тпа, пвпј закпн пбезбедил мпнпппл врз 
бесцаринските прпдавници пп дплжина на наципналните кппнени граници за тпгащните 
пператпри. Не успеале да се впведат какви билп рестрикции вп нивната прпдажба на акцизна 
стпка пп патник, щтп ги пставилп вратите щирум птвпрени за измама и кпрупција47. Ппстпјат 
брпјни слишни слушаи за пткажуваое пд јавните вп кприст на приватните интереси вп 
изврщната и закпнпдавната власт, нп пвпј кпнкретен пример ппкажал мнпгу јаснп кплку ќе 
биде тещкп да се скрщат врските на пплитишката кпрупција вп Бугарија. Бугарските власти не 
ги следеле сппствените пдлуки за затвпраое на бесцаринските прпдавници сп наппр 
ппнатаму да се истражат, излпжат и да ги дпведат пред правдата пспмнишените за криминал 
и кпрупција вп бесцаринската тргпвија. Таквите неуспеси да се казнат прпневерите се знак на 
недпвплна рещенпст и дпследнпст вп спрпведуваоетп на антикпрупциските наппри.  

За да се рещат пвие предизвици, пптребен е дплгпрпшен пристап, щтп треба да се фпкусира 
на зајакнуваое на административнипт капацитет на прганите за спрпведуваое на закпнпт, 
за хармпнизација и на регулатпрните тела. Пп пристапуваоетп на земјата вп Еврппската 
Унија и пренесуваоетп на закпните на Унијата вп наципналната легислатива, време е 
напприте да се свртат пд институциите кпн градеоетп капацитети, сп ппмалку легислативни 
прпмени надвпр пд нпвите регулативи на ЕУ. Актуелните пплитики щтп ја таргетираат 
скриената екпнпмија се фпкусираат на интензивираое на кпнтрплните механизми на 
кампаоски нашин48. Тие вп најдпбар слушај впдат дп привременп хармпнизираое или вп 
најлпщ слушај дп ппвиспкп административнп пптпваруваое на пфицијалните бизниси. На 
пример, една пд најактивните кпнтрплни агенции вп земјата, Генералнипт трудпв 
инспектпрат, спрпвел 33.031 инспекции вп 2007 г., при щтп биле спбрани 4.920.000 лева пд 
казните (приближнп 149 лева пп инспекција). Наципналната дирекција за кпнтрпла на 
градбата дпбила 75.052 дпјави пд градани и правни субјекти и спрпвела 9.919 градежни 
инспекции вп 2007 г., нп спбрала самп 1.258.999 лева пд изрешените казни (т.е. 127 лева вп 
прпсек пп инспекција). Некпи агенции, какп Наципналната ветеринарнп-медицинска служба 
дури не ги ни пбјавува гпдищните извещтаи на нејзината веб-страница.  

Прпфилпт на бугарските кпнтрплни агенции49 ппкажува небалансиран пристап кпн ризикпт 
– тие имаат тенденција премнпгу да ги фпкусираат нивните инспекции на 

                                                                                                                                                                                 

 

47 Levelling the Playing Field in Bulgaria: How Public and Private Institutions Can Partner for Effective Policies Targeting 

Grey Economy and Corruption, Policy Brief No 15, Center for the Study of Democracy, May 2008. 

48
 Антикпрупциските рефпрми вп Бугарија (Центар за прпушуваое на демпкратијата, 2004 г.) пткрила дека вп 

кампаоата на бугарската влада за намалуваое на уделпт на скриената екпнпмија вп земјата вп 2003 г. 
спбраните казни на финансиските инспекции пд прпизвпдителите на цигари и алкпхпл изнесувале 2,52 лева пп 
инспекција. 

49
 Агенциите наведени вп текстпт се слушајнп избрани за да се даде пример на карактеристиките щтп се 

пднесуваат на сите јавни кпнтрплни и хармпнизирашки тела: Јавната агенција за финансиска кпнтрпла, 
ппранещната Финансиска разузнавашка агенција, Регипналните инспектпрати за защтита и кпнтрпла на јавнптп 
здравје, Бугарската приватизациска агенција, Генералнипт инспектпрат на Министерскипт спвет итн. 
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микрппретпријатијата и/или дпгпвпри сп ппмала вреднпст и да изрешат казни, кпи се 
регресивни пп свпјпт карактер (ппмали пп вреднпст пткплку щтп е вп пращаое финансискипт 
интерес). Пва гп згплемува регулатпрнптп пптпваруваое врз екпнпмијата, се тплерира 
неуспгласенпст пд гплеми размери и се ппттикнува щиреоетп на финансиски мптивирана 
скриена екпнпмска активнпст и административна кпрупција. Пвие забелещки самите пп себе 
се дпвплни за да ја демпнстрираат итната пптреба за засилуваое на наципналните агенции 
за спрпведуваое на хармпнизацијата50 преку: 

 Зајакнуваое на транспарентнпста – секпја кпнтрплна агенција треба да ги пбјавува 
свпите гпдищни извещтаи „пнлајн“. Извещтаите треба да спдржат барем еднпставни 
ппказатели за ефикаснпста и влијаниетп (пр. прихпд пп инспекција) и акциски планпви 
за нивнп прпщируваое вп елабприрани системи за пценка на изведбата 
(перфпрмансите); 

 Ппдпбруваое на финансиските ппттикнуваоа и ракпвпдеоетп сп шпвекпвите ресурси, 
вклушувајќи и развпј на кариерата и пбука преку врабптуваое, пценка на изведбата и 
плаќаое бпнуси. Дпдека пснпвните плати треба да зависат пд пбразпваниетп и 
искуствптп, платените бпнуси и унапредуваое треба да бидат ппврзани сп лишната 
изведба и интегритетпт; 

 Преструктурираое на пперативните прпцеси, вклушувајќи впведуваое ефективни 
инфпрмацискп технплпщки системи за управуваое сп прптпкпт на дпкументи и 
ппспшуваое на слабпстите вп пперативнптп уредуваое. Кпнкретнп, агенциите треба 
да впведат ревизија и инспекции, какп и метпди на изведба и известуваое врз пснпва 
на најспвремени пценки на ризикпт и системи за следеое, вклушувајќи извещтаи за 
ппединешната изведба на врабптените вп агенцијата. На пример, сппред Гпдищнипт 
извещтај за 2007 г. на Агенцијата за финансискп разузнаваое, нптарите вп Бугарија 
ппднеле самп два извещтаи за спмнителни трансакции сппред Закпнпт за мерки 
прптив переоетп пари, щтп би требалп да биде дпвплнп за да ппттикне пптемелнп 
испитуваое пд страна на властите вп знашителната скриена екпнпмија вп 
градежнищтвптп и недвижнипт импт; 

 Ревидираое на казнената структура за да се пграниши дискрецијата пд страна на 
администрацијата и да се земат предвид вклушените финансиски интереси. 
Мпменталнп, ппвеќетп казни наметнати пд кпнтрплните и инспекциските агенции вп 
земјата се спрешени пд пптенцијалните финансиски дпбивки за гплемите престапници; 

 Ппдпбруваое на спрпведуваоетп на антикпрупцијата сп развиваое системи за 
пценка на ризикпт пд кпрупција врз пснпва на лишните пријави за бпгатствп на 
инспекциските службеници и нивната ефективнпст вп кпнтрплата и ревизијата. 
Пспбенп внимание треба да им се ппсвети на единиците на јавната администрација 
излпжени на виспк ризик пд кпрупција, какп единиците за јавните набавки и 
кпнцесии, единиците за измама за ДДВ, единиците за ревизија на фпндпвите на ЕУ, 
единиците за кпнтрпла на акцизната царина итн. 

                                                      

50 За ппдетална анализа на мерките за згплемуваое на административнипт капацитет на кпнтрплните агенции 

врз примерпт на данпшната администрација, видете Pashev, K., Corruption and Tax Compliance: Challenges to Tax 
Policy and Administration, Center for the Study of Democracy, 2005. Гплем брпј пд мерките предлпжени вп 
извещтајпт веќе се усвпени пд Наципналната агенција за прихпди. 
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 Идентификуваое и кпнсултираое за бизниси сп дпкажан интегритет, врз пснпва на 
преппраките пд НВП фпкусирани на напприте за дпбрп управуваое, еврппските 
бизнис-аспцијации и јавнп дпстапните рангираоа за интегритетпт на угледни 
медунарпдни медиуми. 

Бидејќи јавните финансиски ресурси се пп прирпда пгранишени, фпкусираоетп на јавнипт 
инспекциски и кпнтрплен систем сппред дпбрп дефинирани ризици за скриена екпнпмија 
е единственипт нашин да се гарантираат ппдпбруваоа вп спрпведуваоетп на закпнпт. На 
пример, вп текпт на следните псумнаесет месеци кпнтрплните тела мпжеби ќе сакаат да гп 
фпкусираат нивнптп внимание на јавните набавки (кпнцесии, јавнп-приватни партнерства, 
фпндпви на ЕУ) вп енергетскипт и инфраструктурнипт сектпр. Пва се некпи пд најбрзп 
растешките сектпри на бугарската екпнпмија щтп нпсат ризици за скриена екпнпмија и 
вклушуваат мнпщтвп дпгпвпри сп јавнипт сектпр. Згплемената хпризпнтална птшетнпст вп 
инспекциските и кпнтрплните системи, т.е. заеднишката рабпта и кпнкуренцијата меду 
кпнтрплните агенции е камен-темелник за ппдпбруваое на владееоетп на правптп вп 
Бугарија. 

Втприпт припритет вп пплитишката пирамида на скриената екпнпмија е центриран на 
впведуваоетп ппдпбрени механизми за управуваое сп јавните ресурси51 за да се 
прпмпвира лпјална кпнкуренција. Кпнцесиите, јавните набавки (вклушувајќи ја 
администрацијата на фпндпвите на ЕУ), „аутспрсинг“ на јавните услуги, приватизацијата и 
размените на земјищта и щуми се пбласти сп мнпгу виспки ризици за кпрупција и се 
преппзнаени какп шестп кпристени канали за спздаваое и пдржуваое на пплитишки 
„врзаните кпмпании“. Пбезбедуваоетп праведен пристап и слпбпдна кпнкуренција вп 
склушуваоетп јавни дпгпвпри е пд клушнп знашеое за намалуваое на мпжнпстите за 
пренаспшуваое на јавните фпндпви вп криминалнп-плигархиската зпна на скриената 
екпнпмија52: 

 Пдгпвпрнпста на владата за пбезбедуваое кпнкурентскп наддаваое вп јавните 
набавки не треба да заврщи сп пбјавуваоетп на тендерскипт пглас. Јавните 
набавуваши треба да бидат ппактивнп вклушени вп бараоетп ппнудуваши, пспбенп вп 
слушаи кпга станува збпр за ппгплеми прпекти за кпи се пптребни знашителни јавни 
ресурси. Ималп мнпгу примери кпга тендерите ги дпбиваат единствените ппнудуваши 
вп праксата на јавни набавки вп Бугарија; 

 Владата треба да се стреми за да пбезбеди правна јаснпст и стабилнпст вп пбласта на 
јавните дпгпвпри, псигурувајќи дека ппстпи дпвплен административен капацитет за да 
се управуваат и кпнтрплираат слпжените јавнп-приватни пднпси сппред ппстпјната 
регулатива пред впведуваоетп нпви инструменти и закпнпдавствп вп пбласта. 
Непдамна предлпжените измени на Закпнпт за кпнцесии и вп Закпнпт за 
управуваое сп црнпмпрскипт брег се јасен пример за згплемен ризик за скриена 
екпнпмска активнпст прпвпциран пд закпнпдавствптп. Измените ја згплемиле 
административната дискреција за заврщуваое и/или прпдплжуваое на дпгпвприте за 
кпнцесија, прпщирувајќи гп ппсегпт на закпнпт, дпзвпленптп дпделуваое кпнцесии на 

                                                      
51

 Прпблемите вп врска сп управуваоетп сп јавните набавки, кпнцесии, фпндпви на ЕУ и зделки на размена 
ппдеталнп се разрабптуваат ппдплу вп извещтајпт. 

52 За ппдетална дискусија за недпстатпците и мпќните рефпрмски активнпсти вп пбласта на јавните дпгпвпри, 

видете Corruption in Public Procurement: Risks and Reform Policies, Center for the Study of Democracy, 2007. 
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јавнп-приватни кпмпании (сѐ ущте не се закпнски уредени) без тендер и сп предлпг  
да се заматат предкпнцесиските физибилити-студии вп некпи слушаи. Измените не 
биле пптребни сппред регулативата на ЕУ, тие ущте ппвеќе гп предизвикуваат слабипт 
административен капацитет вп пваа пбласт и јаснп гп згплемуваат ризикпт за 
пренаспшуваое на јавните фпндпви вп скриената екпнпмија.  

Третипт вид пплитишки мерки щтп треба да се применат вп Бугарија за да се стави ппд 
кпнтрпла скриената екпнпмија се пднесуваат на прпмпција на делпвнипт интегритет и 
пдгпвпрна кпрппративна култура. Пва е пбласт за кпја е пптребнп најактивнп вклушуваое 
на бугарскипт бизнис и прпфесипналните аспцијации. Прпфесипналните аспцијации вп 
Бугарија прпдплжуваат да бидат пасивни кпга станува збпр за дпнесуваоетп пплитики и 
правила за пднесуваое на шленпвите, пспбенп вп пднпс на дпбрите практики за 
кпрппративнп управуваое. Некпи пд клушните прпфесипнални здруженија вп земјата, 
какп пние на лекарите, правниците, нптарите итн., страдаат пд ппвеќетп грещки 
идентификувани пд страна на Светската банка за прпфесиите на надвпрещните ревизпри 
и сметкпвпдителите, какп претерана фрагментација сп ппвеќе здруженија, птсуствп на 
интерни прпцеси за псигуруваое на прпфесипналнипт квалитет и недпвплна истрага и 
дисциплински мерки прптив шленпвите кпи не се придржуваат дп правилата53. Една 
важна алатка за аспцијациите да наметнат притиспк врз бизнисите вмещани вп 
кпрумпирани или недпзвплени практики е усвпјуваоетп и спрпведуваоетп на кпдексите 
за делпвен интегритет, щтп мпже да се кпристат за јавнп да се рангираат кпмпаниите врз 
пснпва на нивните мпжнпсти вп пднпс на интегритетпт. 

Некпи пд најлпщите сппредбени рангираоа и пад вп бугарската кпнкурентнпст вп 2008 г. 
мпже да се припищат на квалитетпт на делпвнптп управуваое и етишките практики 
спрпведувани вп бугарските кпмпании54. Пспбенп бугарските јавни кпмпании се шини 
дека имаат серипзни прпблеми вп пднпс на транспарентнпста и птшетнпста заради 
нивната типишнп виспка сппственишка кпнцентрација. Пд 130 дп 150 лпкални 
инвеститпри ги кпнтрплираат средствата на бугарските јавни кпмпании, сп прпсешен удел 
вп сппственпст на најгплемипт акципнер вп изнпс на нещтп малку над 60 %55. Вп пваа 
наспка, Кпмисијата за финансиски надзпр би требалп да наметне ппстрпгп набљудуваое 
на непдамна усвпенипт Наципнален кпдекс за кпрппративнп управуваое, пспбенп вп 
пднпс на најгплемите издаваши на акции, хплдинг-кпмпании и кпмпании щтп кптираат на 
непфицијалнипт пазар на бугарската берза. Дпбрите практики за птшетнпст на 
малцинските институципнални инвеститпри щтп ги имаат мнпзинствптп акципнери, нещта 
щтп беа за првпат забележани вп 2008 г., треба ппнатаму да се развиваат. 

 

                                                      

53 Report on the Observance of Standards and Codes, Accounting and Auditing, Bulgaria, World Bank, 2008. 

54
 IMD Competitiveness Yearbook 2008. 

55 Report on the Observance of Standards and Codes, Corporate governance country assessment, Bulgaria, World Bank, 

June 2008. 
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3.2. Управување со јавните ресурси: механизми на политичка 
корупција и антикорупција 

 

Какп щтп беще истакнатп вп ппследнипт Извещтај за пценка на кпрупцијата на ЦСД56, влезпт 

вп ЕУ ѝ пбезбедил на Бугарија извпнредни мпжнпсти за развпј и згплемен прпсперитет преку 
две главни алатки: (I) правптп за влез на бугарските претпријатија на внатрещнипт пазар на 
ЕУ и (II) пристап дп фпндпвите на ЕУ за мпдернизација на јавната администрација и 
екпнпмијата. Две гпдини пткакп шленствптп на Бугарија вп ЕУ стана реалнпст, првата алатка 
се шинеще дека функципнира правилнп, дпдека втпрата е блпкирана заради недпвплната 
вплја и немаоетп капацитет на бугарските власти ефективнп да гп ракпвпдат и кпнтрплираат 
трпщеоетп на фпндпвите на ЕУ. 

Губеоетп на фпндпвите на ЕУ за Бугарија вп 2008 г. е симптпматишнп за прпблеми пд 
ппгплеми размери, какп лпщп управуваое на генералнп нивп, неефикаснпст и пплитишка 
кпрупција вп ракпвпдеоетп сп јавните ресурси на лпкалнп и наципналнп нивп. Првите две 
гпдини пд шленствптп вп ЕУ беа пптенцирани некплку пбласти и механизми пптпварени сп 
виспк ризик за пплитишка кпрупција, за кпи се пптребни итни антикпрупциски наппри и 
рещенија: 

 Јавнптп трпщеое треба да биде ппефективнп и базиранп на дплгпрпшни пплитики щтп 
спдржат јасни индикатпри за успещнпста. Вп мпментпв, бучетските трпщеоа на 
бугарската влада се најнеефективни вп ЕУ; 

 Јавнипт регулатпрен кпнтрплен и ревизпрски систем треба да биде зајакнат за да се 
псигура ппефективнп назнашуваое и следеое на дпгпвприте за јавни набавки, 
кпнцесии и јавнп-приватнп партнерствп. Актуелнипт систем за ракпвпдеое сп 
фпндпвите на ЕУ треба да се реструктуира за да се задпвпли ппгплемата кпнкуренција 
и хпризпнталната птшетнпст меду разлишните пперативни прпграми и агенции щтп ги 
спрпведуваат; 

 Кпнфликти на интереси вп ракпвпдеоетп сп наципнални средства и сп финансиските 
средства на ЕУ треба да бидат ефективнп гпнени пп судски пат и намалени; 

 Непазарни размени на јавнп земјищте и щуми треба да се забрани. Тие станале 
еквивалент на спмнителните приватизациски зделки пд непдамнещнптп минатп, какп 
и алатка за наградуваое на лпјалните плигарси и средства за редистрибуција на 
наципналнптп бпгатствп. 

Де фактп неказнивпста на пплитишката кпрупција вп земјата и недпвплнипт капацитет на 
бугарската влада да спстави и да спрпведе транспарентни екпнпмски пплитики спздава 
реална закана дека плеснуваоата ппнудени сп шленствптп на земјата вп ЕУ ќе бидат 
псвпени пд страна на некплку пплитишки ппврзани плигархиски елити и екпнпмскипт развпј 
на Бугарија ќе запстане зад другите земји шленки на ЕУ. Без спмнение, најпресуднипт прв 
шекпр вп пваа наспка ќе биде да се „расфпрмира барем еден врзан круг на кпмпании и 
кривишнп да се гпнат пплитишарите и виспките владини службеници вклушени вп нивнптп 
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фпрмираое и функципнираое“57. Германскипт судски систем двапати дпкажал вп 2008 г. 
дека сп сппдветна вплја и капацитет на кривишната правда, бугарските криминалци и 
нивните спушесници мпже да се изведат пред лицетп на правдата и да бидат ефективнп 
казнети.  

Бугарија треба ппдпбрп да ги искпристи мпжнпстите за спрабптка вп рамките на ЕУ (и сп 
ппединешни земји шленки и Еврппската кпмисија) за да се ппстигнат ппубедливи резултати вп 
бпрбата прптив пплитишката кпрупција и прганизиран криминал. Инаку, глпбалната 
екпнпмска рецесија, заеднп сп намалената дпверба на јавнпста вп наципналните институции 
би мпжеле да бидат катастрпфални за екпнпмијата на земјата и да имаат дплгпрпшни 
негативни реперкусии за нејзинипт развпј. 

3.2.1. Раководење со јавните политики и државниот буџет 

Клушните фактпри кпи спздаваат, или спрешуваат ппјава на ппкружуваое склпнп кпн 
кпрупција се ппврзани сп генералнипт квалитет на управуваое вп земјата: сп други збпрпви, 
присуствптп и временскипт хпризпнт на пплитики и правила кпи ќе бидат пбврзувашки за сите 
и нашинпт на кпи тие влијаат врз лпкалната бизнис-клима. Честите, непшекувани и 
нетранспарентни прпмени вп пплитиките и закпните ги пгранишуваат механизмите на 
ефективна демпкратска кпнтрпла пд страна на владата, ја ппткппуваат дпвербата вп јавните 
институции и леснп мпже да се злпупптребат вп кприст на кпрппративните интереси и 
кпрумпираните пплитишки актери. 

Една практика на дпбрп управуваое вп ракпвпдеоетп сп јавните ресурси щтп ја впвела 
бугарската влада вп изминативе гпдини билп дпнесуваое извещтаи за напредпк вп 
пстваруваоата на нејзините пплитишки прпграмски цели. Владата претставила такви 
извещтаи вп 2006 и 2007 г., дпдека вп 2008 г. самп некплку министерства пбјавиле извещтаи 
за напредпкпт сп разлишна длабпшина, деталнпст и метпдплпгија. Иакп ппзитивни, таквите 
наппри гп пптврдуваат присуствптп на управувашки недпследнпсти и фрагментација вп 
рамките на изврщуваоетп, щтп е сигнал за недпвплнипт капацитет за фпрмулираое и 
пстваруваое напредни и здрави екпнпмски пплитики.  

Пткакп се здпби сп шленствп вп ЕУ, Бугарија мпрала да се успгласи сп бараоата на Еврппската 
кпмисија и сппдветнп да ги припритизира наципналните стратегии и пплитики, пспбенп пние 
ппврзани сп ракпвпдеоетп сп фпндпвите на ЕУ. Сепак, целпкупната закпнска рамка за развпј 
и спрпведуваое јавни пплитики пстанува виспкпфрагментирана. Владините екпнпмски 
пплитики и ппнатаму се прилишнп непредвидливи, спздавајќи атмпсфера на 
институципнална нестабилнпст и неизвеснпст за планираоетп на приватнипт сектпр и 
пбезбедуваоетп стимулации плигархиските интереси да кпристат пплитишка кпрупција за да 
ги искриват правилата за да пдгпвараат на нивните лишни интереси. Некплку примери гп 
илустрираат пвпј заклушпк: 

 Гласаоетп за клушните закпни ппврзани сп државнипт бучет и ппнатаму се пдлпжува 
дп ппследната мпжна спбраниска седница секпја гпдина. Пва им пвпзмпжува на 

                                                      

57 On the Eve of EU Accession: Anti-Corruption Reforms in Bulgaria, Center for the Study of Democracy, 2006, p. 23. 
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пратениците кпи ги застапуваат лишните интереси намернп да спздадат дупки вп 
кприст на нивните бизнис „ушители“; 

 Прелиминарната стратегија на Бугарија за ранп шленствп вп Еврппската мпнетарна 
унија (ЕМУ) вп 2008 г., пбјавена вп Извещтајпт за закпнпт за државен бучет 2007 г., 
премплшенп била напущтена дп крајпт на 2007 г. Владата не дала пбјаснуваое за 
вистинската пришина за предвременптп згплемуваое на царинските стапки за 
акцизите, щтп има виспкпризишен кпрупциски пптенцијал, дпкплку немалп намера да 
ја пствари целта за шленствп вп ЕМУ. Пва тивкп птфрлаое на стратегијата за ЕМУ билп 
прпследенп сп знашајни прпмени вп владините екпнпмски пплитики за знашителнп 
плеснуваое на инфлациските прпверки, какп (I) згплемени бучетски трпщпци пд пние 
планирани вп бучетпт, (II) предпгпвараое за цените на прирпднипт гас пд фиксни на 
варијабилни вп време кпга билп јаснп дека таквипт шекпр би ги згплемил енергетските 
трпщпци за екпнпмијата, (III) впведуваое прпппрципнален перспнален данпк на 
прихпд, щтп придпнелп за дппплнителен притиспк врз ликвиднпста и ппбарувашката 
на прегреаната екпнпмија итн. Какп резултат на пва, кпн средината на 2008 г. 
гпдищната стапка на инфлација гпдина за гпдина вп Бугарија била највиспка меду 
земјите шленки на ЕУ, судирајќи се сп медунарпднипт тренд на надплен притиспк врз 
цените заради глпбалната екпнпмска рецесија; 

 Усвпјуваоетп прпппрципнална скала на перспнален данпк на прихпд (рамен данпк) 
без минималнипт праг на непданпшен прихпд, и ппкрај владината јавнп изјавена 
залпжба за придржуваое кпн приниципите за прпгресивнп пданпшуваое. Иакп 
впведуваоетп на рамнипт данпк генералнп бил ппздравен пд бизнисите и 
кпментатприте какп ппзитивна пдлука, тпа билп непшекуван шекпр вп спрптивен 
правец вп кпнтекст на пфицијалните изјави и залпжби пд страна на владата, 
згплемувајќи ги спмнежите за нејзините вистински мптивации. 

 

Примери на ненадејни прпмени вп клучните екпнпмски пплитики:  
Членствп вп еврпзпната и впведуваое  

прпппрципнален перспнален данпк на прихпд 

Членствп вп еврпзпната: пдлпженп на непграничен перипд 

„*Целта на Бугарија е+ приклушуваое на Менувашкипт механизмпт II кплку  щтп е мпжнп 
ппранп пп датумпт за пфицијалнп пристапуваое на Бугарија кпн ЕУ“. 

(Прпграма за кпнвергенција 2006-2009 г. на Република Бугарија) 

„Знашајнптп пдплжуваое на фискалната ппзиција вп пвпј перипд ќе ѝ даде на интерната 
ппбарувашка претеран стимул и ќе наметне инфлациски притиспк вп мпментпт кпга земјата 
ќе треба да ги задпвпли Мастрищките инфлациски критериуми сп цел да аплицира за 
шленствп вп еврпзпната на ппшетпкпт пд 2009 г. *…+ Сп цел да се намалат инфлациските 
притиспци вп 2008 г. и пплеснп да се задпвплат критериумите за стабилнпст на цените вп 
ЕРМ II, владата пдлуши да впведе акцизни данпшни стапки за тутунските прпизвпди 
иницијалнп прпектирани за 2008 ущте вп 2006 гпдина. Пва резултиралп сп нагпл ппраст на 
инфлацијата на ппшетпкпт пд гпдината“. 
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(Извещтај за закпнпт за државен бучет вп 2007 г.) 

Прпппрципнален перспнален данпк на прихпд без праг за непданпчуваое: усвпен сп 
пдлука на пплитичкипт спвет на трипартиската кпалиција, јули 2007 г. 

„Зашувуваое на прпгресивнптп пданпшуваое, незгплемуваое на актуелните стапки на 
перспнален данпк на прихпд и намалуваое на нивнипт брпј“. 

(Пплитишки припритети на Владата за еврппска интеграција, екпнпмски раст и спцијална пдгпвпрнпст, 21 
септември 2005 г.)  

„Ќе гп задржиме прпгресивнптп пданпшуваое на лишните прихпди. Какп припритет, ущте вп 
2006 г. ќе бараме мпжнпсти да ги намалиме данпшните стапки за ниските и за средните 
прихпди. Прпгресивнптп пданпшуваое спздава мпжнпсти за ппмалп данпшнп пптпваруваое 
на средната класа какп стплб на екпнпмијата и е истп така пд клушнп знашеое за спцијалнп 
пдгпвпрнипт пристап кпн групите сп најнизпк прихпд вп ппщтествптп“.  

(Прпграма на Владата за еврппска интеграција, екпнпмски раст и спцијална пдгпвпрнпст) 

„Задржуваое на прпгресивнптп пданпшуваое на лишните прихпди. Измените на Закпнпт за 
перспнален данпк на прихпд пд 2006 г. впвел шетиристепена данпшна скала за прихпдите. 
Данпшнптп пптпваруваое за сите групи на прихпди билп намаленп, вп најгплем степен за 
групите сп ниски прихпди и примателите на среднп виспки плати. Вп 2007 г. пплитиката за 
намалуваое на данпшнптп пптпваруваое на перспналнипт дпхпд прпдплжилп, сп щтп 
најгплемптп намалуваое билп за прихпдите пд 300 дп 400 лева“. 

(Прпграма на Владата за еврппска интеграција, екпнпмски раст и спцијална пдгпвпрнпст, август 2005 – 
август 2007 г.) 

Птсуствптп на детални и пдржливи дплгпрпшни јавни пплитики вп Бугарија спздава ппвплни 
услпви за владините шленпви и претставници на јавната администрација за дистрибуција на 
јавните средства вп кратки временски перипди и ппвреда на, или самп фпрмалнп 
успгласуваое сп, закпнските прпцедури кпи ги уредуваат јавните трпщпци. Недпстатпкпт на 
јасни јавни пплитишки припритети најмнпгу дпада дп израз кпга бучетскипт вищпк пд над 1-2 
милијарди лева треба да се „дистрибуира“ пд страната на владата за самп 1-3 месеци пред 
крајпт на гпдината. Пваа практика има ппнатампщен негативен ефект врз транспарентнпста 
и ефективнпста на јавните трпщпци, бидејќи им дпзвплуваат на владините тела да 
„назнашат“ прпекти за кпи средствата ќе бидат пптрпщени на нетранспарентен нашин на 
крајпт пд гпдината. Вп 2007 г. изнпспт на бучетскипт вищпк за трпщеое на крајпт пд гпдината 
двпјнп се згплемил вп сппредба сп претхпдните перипди. Пва билп резултат на 
дппплнителните 1,4 милијарди лева (2,4 % пд БДП) вищпк пд планираните бучетски прихпди. 
Ситуацијата вп 2008 г. е слишна, иакп вистинскипт изнпс пптрпщен на крајпт пд гпдината 
верпјатнп ќе биде ппмал пткакп ќе бидат јавнп пбјавени кпнешните брпјки, заради 
негативните ефекти на медунарпдната екпнпмска криза. 
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Слика 26 - Вкупни месешни бучетски трпщпци без камата (01.2000-10.2008) (вп милипни лева) 

 

Трпщеоетп на бучетскипт вищпк не ги следеще утврдените пплитишки припритети и не беще 
ниту транспарентнп ниту птшетнп. Пва ппкренува разумен спмнеж меду ппщтата јавнпст дека 
трпщеоетп на вищпкпт се кпристи на кпрумпиран нашин за канализираое на средствата вп 
пплитишки ппврзаните кпмпании. Средствата пд бучетскипт вищпк биле главнп пптрпщени на 
ппщтите  генералните јавни услуги, нп не се дпстапни јавни инфпрмации за ппврзаните 
прпцедурални правила или ефикаснпста на пвие трпщпци. На крајпт пд 2007 г., трпщеоетп 
на вищпкпт најмнпгу ппрасналп вп пдбраната, јавнипт ред и безбеднпснипт сектпр, вп 
јавните услуги (щтп вклушуваат трпщпци на изврщните и закпнпдавните тела) и вп 
трансппртпт и кпмуникациите - сите пвие пбласти се виспкп ппдлпжни на пплитишка 
кпрупција. 

 

Најгплемипт дел на државни бучетски средства за трансппрт и врски бил пптрпщен на 
инфраструктурата - пбласт вп кпја се пбелпденети најгплеми неправилнпсти вп 
ракпвпдеоетп сп фпндпвите на ЕУ. Ппд претппставка дека нема разлика вп квалитетпт на 
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Извор: Министерство за финансии и процени на ЦСД.
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Слика 27 Квартални бучетски трпщпци пп екпнпмска дејнпст какп удел вп БДП (%) 
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ракпвпдешките практики на ЕУ и наципналните бучетски средства, тендерските манипулации 
и фавпризираоетп на пплитишки ппврзаните кпмпании е верпјатнп ущте ппнагласенп и 
сеприсутнп вп трпщеоетп на бучетскипт вищпк. Самипт механизам на трпщеое на 
бучетскипт вищпк, за щтп е пптребнп средствата да бидат апспрбирани дп крајпт на 
бучетската гпдина, предпдредува дека и дпгпвпрните пргани и дпгпвпрните фирми самп 
фпрмалнп ќе ги применуваат пдредбите пд Закпнпт за јавни набавки. Затпа, кпмпаниите се 
впдени пд ппгрещни ппттикнуваоа стимулации, щтп дпведува дп згплемуваое на мпралната  
ппаснпст, т.е. ппмалку кпнкурентни, а сепак пплитишки ппдпбрп ппврзани фирми имаат 
ппдпбра щанса да дпбијат јавни средства и да им нащтетат на нивните кпнкуренти.  

Друг гплем кприсник на вищпкпт бучетски средства на крајпт пд гпдината се ппщтините. 
Ппвтпрнп, владата не пбјавува инфпрмации или наспки за тпа какп се распределуваат и 
трпщат пвие дппплнителни средства. Вп 2007 г. дппплнителните пари дпделени на 
ппщтините изнесувале 21 % пд пние щтп биле првишнп прпектирани вп гпдищнипт државен 
бучет. Уделпт на ппщтинскптп трпщеое вп кпнсплидиранипт државен бучет растел, а 
практиките за птшетнпст и лпкални јавни набавки пстанале слаби. На пример, единствените 
дпстапни ппдатпци пп ппщтина за вищпкпт средства пд државнипт бучет распределени на 
лпкалнп нивп се спдржани вп прпектираните трпщпци пд Закпнпт за државен бучет. Не се 
дпстапни инфпрмации за изнпспт щтп навистина е пптрпщен пд страна на ппщтините. 

Транспарентнпста е истп така недпвплна вп пднпс на субвенциите щтп се пбезбедувани за 
кпмпаниите сп делумна или целпсна државна сппственпст. Меду нив се Бугарските државни 
железници, Наципналната кпмпанија за железнишка инфраструктура, Железарницата 
Кремикпвци, Булгартабак, Бугарски ппщти, Бугарскипт енергетски хплдинг и негпвите 
спставни претпријатија итн. Сппред бучетскипт план, државните субвенции дпделени на 
нефинансиските претпријатија дпстигнале 395 милипни лева вп 2007 и 460 милипни лева вп 
2008 г. Медутпа не ппстпјат инфпрмации за тпа какп навистина биле пптрпщени пвие 
средства. Истп така, кпн крајпт на 2008 г. Министерскипт спвет дпделил дппплнителни 400 
милипни лева сп цел да се згплеми капиталпт вп Бугарскипт енергетски сектпр без никаквп 
ппјаснуваоа за целите за кпи пваа сума била пптрпщена. Какп щтп ппкажале ревизиите на 
ппщтинските кпмпании вп Спфија вп 2007 и 2008 г., ризикпт пд злпупптреба на јавните 
средства се згплемува акп се дадени на јавни и/или ппщтински кпмпании преку 
нетранспарентни прпцедури. 

Сппред ппдатпците на Светската банка за владината ефективнпст, сп кпи се пценува 
квалитетпт на државнптп управуваое, Бугарија направила знашаен напредпк вп изминатите 
десет гпдини, нп сепак е претппследна меду нпвите земји шленки на ЕУ. Истражуваоетп на 
Еврппската кпмисија за квалитетпт на јавните финансии заклушилп дека Бугарија се 
рангирала на днптп на ЕУ вп пднпс на спставпт, ефикаснпста и ефективнпста на бучетските 
трпщеоа, какп и вп пднпс на фискалнптп управуваое58. Преппраките на Медунарпднипт 
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мпнетарен фпнд и Светска банка вп пваа наспка вп некпи пд нивните претхпдни извещтаи сѐ 
ущте важат, именп неппхпднп е да се59: 

 раципнализира и ппдпбри 
дплгпрпшната ефикаснпст 
на капиталните трпщпци, 
здрави и транспарентни 
критериуми за дефинираое 
на технишките, 
екпнпмските, 
финансиските, екплпщките 
и спцијалните бараоа за 
јавнп финансираните 
прпекти. Неппхпднп е да се 
израбптат наспки за 
планираое и пценка на 
јавните инвестиции щтп ќе 
ја ппдпбрат 
транспарентнпста вп 
избпрпт на капитални 
прпекти. 

 зајакне сѐ ущте слабипт 
систем на ex post пценка на 
фискалната прпграма и да 
се бара ппвратен пдгпвпр пд граданскптп ппщтествп – виртуелнп неппстпешкп вп 
мпментпв, за квалитетпт на услугите и сппдветнпста на припритетите. Бучетскптп 
следеое се фпкусира на фискалните цели сп цел да се пдржи макрпекпнпмска 
стабилнпст и малп внимание се ппсветува на пценуваое на ефективнпста на 
бучетските прпграми. 

3.2.2. Раководење со фондовите на ЕУ 

Какп щтп беще наведенп вп претхпднипт Извещтај за пценка на кпрупцијата60, јавните 
набавки, кпнцесиите и размените на земјищта и щуми се претппшитаните инструменти на 
кпрумпирани интеракции меду пплитиката и бизниспт вп Бугарија. Тие се главните рути за 
канализираое јавни средства вп приватнипт сектпр, щтп ги прави пспбенп привлешни за 
кпрупција и измами. Вп 2008 г. пазарпт на јавни набавки прпдплжи да цвета, 
кпнцесипнерските зделки се прпщириле, дпдека размените на земјищта и щуми станале 
канал за пренаспшуваое на јавните средства вп приватни раце слишнп на влијаниетп на 
кпрупцијата врз приватизацијата. Некпи сектпри, какп патната инфраструктура и енергијата, 
вп кпи прпфитите и прихпдите се вп гплем степен ппдлпжни на пплитишка и 
административна дискреција, станале пспбенп ранливи на пплитишка кпрупција. Брпјните 

                                                      
59

 Report No. 27576-BUL Bulgaria Country Financial Accountability Assessment, September 2003; Report on the 
Observance of Standards and Codes (ROSC), 2000, Bulgaria. 

60
 Anti-Corruption Reforms in Bulgaria: Key Results and Risks, Center for the Study of Democracy, 2007. 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5
Бугарија

Чещка

Естпнија

Унгарија

Летпнија

Литванија

Пплска

Рпманија

Слпвашка

Слпвенија

1996 2000

2004 2007
Извор: Светска банка

Слика 28 Ефективнпст на владата 



74 КПРУПЦИЈА И ЕКПНПМСКИПТ ПРПЦЕС 

 
ппвреди на закпнпт, кпнфликти на интереси и слушаи на кпрупција вп рамките на рабптата 
на ппранещнипт Републишки фпнд за патна инфраструктура (РФПИ) пткриен пд страна на 
медиумите вп 2008 г. гп ппткрепи фактпт дплгп дпкажуван пд страна на надлежните 
регулатпрни тела, какп Наципналната служба за ревизија и Јавната агенција за финансика 
инспекција (ЈАФИ), именп ппвредите и непридржуваоетп дп регулативите на Закпнпт за 
јавни набавки пд страна на централните и лпкалните власти биле сп неприфатлива гплемина. 
Брпјните неправилнпсти вп ракпвпдеоетп сп претпристапните фпндпви ФАРЕ и САПАРД 
излпжени пд страна на единиците на Еврппската кпмисија, заеднп сп недпстатпкпт на 
сппдветни системи за ex-ante (прелиминарна) и ex-post (ппследпвателна) кпнтрпла и 
пскуднипт пдгпвпр на бугарската влада на тие напди, дпведе дп пдземаое на 220 милипни 
евра пд наципналната прпграма ФАРЕ, какп и дп замрзнуваое на фпндпвите на ЕУ наменети 
за развпј на патната инфраструктура дп ппнатампщнп пдпбруваое пд Еврппската кпмисија. 

Сепак, какп пдгпвпр на пстрата дпмащната и надвпрещната критика прптив неа пд средината 
на 2008 г. бугарската влада презеде серија шекпри за да гп ппдпбри ракпвпдеоетп сп 
фпндпвите на ЕУ и да пбезбеди сппдветна кпнтрпла врз нивнптп трпщеое. 

 Беще впведена нпва ппзиција на заменик-премиер за да се ппдпбри планираоетп, 
развпјпт, ракпвпдеоетп, следеоетп и кпнтрплата на претпристапните прпграми на ЕУ, 
транзицискипт финансиски инструмент, Шенген-инструментпт и пперативните 
прпграми, кпфинансирани пд Структурните фпндпви, Кпхезивните фпндпви, 
Еврппскипт земјпделски фпнд за рурален развпј, Еврппскипт земјпделски гаранциски 
фпнд и Еврппскипт фпнд за рибарствп61. 

 Републишкипт фпнд за патна инфраструктура бил трансфпрмиран и преименуван вп 
Наципнална агенција за патна инфраструктура; нејзинипт ппранещен изврщен 
директпр е ппд истрага, дпдека двајца ппранещни службеници на фпндпт веќе се 
псудени за земаое митп. 

 Ракпвпдствптп и врабптените вп две пд агенциите најпстрп критикувани пд ЕУ – 
Земјпделскипт фпнд и Единицата за централнп финансираое и дпгпвараое, се 
заменети. 

 Закпнпт за јавни набавки бил изменет сп цел да се плесни негпвптп спрпведуваое, 
какп и да се пбезбеди пснпваое ефективен прелиминарен кпнтрплен систем за јавни 
набавки. 

 Закпнпт за спрешуваое и пткриваое кпнфликт на интереси бил усвпен сп цел да се 
пгранишат кпрумпираните интеракции меду дпгпвпрните пргани и пние кпи ги 
спрпведуваат прпектите, какп и да се ппмпгне кривишнптп гпнеое и спрешуваое на 
кпрумпираните пднпси. 

Медутпа, не се изрешени санкции прптив највиспките службеници и пплитишари пдгпвпрни 
за финансиските загуби щтп ги имала Бугарија сп пдземаоетп на фпндпвите на ЕУ. Вп 
медувреме, двајца пд нпвпназнашените службени лица на врвни ппзиции вп државните тела 
засегнати пд загубите – Земјпделскипт фпнд и Наципналната агенција за патна 
инфраструктура, дале пставка пд нивните ппзиции пп самп три месеци пд нивнптп 
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назнашуваое. Следнипт шекпр вп бпрбата прптив кпрупцијата вп ракпвпдеоетп сп фпндпвите 
на ЕУ щтп гп пшекува бугарската јавнпст е дека ќе резултира сп наметнуваое ефективни 
казни на највиспкп административнп и пплитишкп нивп. Мнпгу неверпјатнп е дека 
ппвредите на медунарпдните стандарди за кпнфликтпт на интереси вп администрацијата на 
изнпсите щтп надминуваат 120 милипни лева на РФПИ мпжелп да се ппјави без знаеое или 
защтита пд највискпите пплитишки лишнпсти. Дури и акп се претппставува дека нема таква 
защтита, ппстпеоетп на такви серипзни кпнфликти на интереси би сигнализирале ппасен 
недпстатпк пд административен капацитет и пплитишка пдгпвпрнпст вп трпщеоетп на 
јавните фпндпви. Пва е пспбенп алармантнп имајќи ја предвид згплемената пптреба и 
притиспците за згплеменп јавнп трпщеое за време на неизбежната екпнпмска рецесија. Акп 
Бугарија не успее убедливп да ја ппкаже нејзината пплитишка вплја и сппспбнпст за да ги 
спрпведе медунарпдните стандарди за транспарентнп, птшетнп и ефикаснп трпщеое на 
јавните средства, ќе се сппши сп мнпгу серипзни закани. Нејзината екпнпмија и население би 
мпжеле да страдаат пд целпсните ефекти на кризата, и ппкрај вищпкпт јавни средства 
акумулирани вп текпт на изминатите десет гпдини на пдржан раст. Истп така, плигархиските-
криминалнп ппврзани кпмпании би мпжеле да бидат кпнсплидирани и да се вкпренат вп 
екпнпмијата акп пствариле целпсна кпнтрпла врз јавнптп трпщеое наменетп за 
ампртизираое на щтетните ефекти пд екпнпмската криза. 

3.2.3. Пазарот на јавни набавки: зголемен ризик за политичка корупција 

Какп щтп се пшекуваще, евидентиранипт пазар на јавни набавки ппраснал и вп апсплутни 
рамки и какп удел вп БДП, дпстигнувајќи 6,3 милијарди или 9,5 % пд БДП вп нпември 2008 г. 
Вкупнипт пазар на јавни 

набавки гп надминува 
регистриранипт за пкплу 
20-25 %. Тпј вклушува 
дпгпвпри щтп не се 
ппдлпжни на 
регистрација (пр. заради 
пришини ппврзани сп 
наципналната 
безбеднпст), какп и 
дпгпвпри щтп еднпставнп 
не успеале да бидат 
навременп регистрирани 
заради разлишни пришини 
(недпвплнп знаеое, 
губеое ппдатпци итн.). 
Истп така, вкупнипт пазар 
на јавни набавки вклушува дпгпвпри щтп биле склушени без пфицијална тендерска прпцедура 
и ппкрај закпнските пбврски за тпа62. Вп текпт на изминатите шетири гпдини, пазарпт на јавни 
набавки меренп преку склушените дпгпвпри се удвпил и вп вреднпст и вп брпјка. На крајпт 
пд 2008 г., брпјпт на дпгпвпри за јавни набавки дпстигнал 16.589. 
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Вп текпт на ппследните две гпдини, ризикпт пд кпрупција и измама вп јавните набавки 
знашителнп се згплемил заради брпјни фактпри, вклушувајќи ги недпвплнипт 
административен капацитет за јавни набавки на централнп и лпкалнп нивп, брпјни 
закпнпдавни амандмани и реструктуираое на важните агенции за кпнтрпла на јавните 
набавки и текпвната лпща пракса на „навали“ вп дпгпвприте за јавни набавки на крајпт на 
секпја гпдина какп резултат на трпщеоетп на бучетскипт вищпк. Вп медувреме вреднпсната 
структура на дпгпвприте за јавни набавки се прпменила, бележејќи ппраст вп уделпт на 
услуги - сектпр щтп пп дефиниција е тещкп да се квантифицира и кпнтрплира. Тпкму вп пвпј 
сектпр (на прпграмата ФАРЕ) Бугарија гп загуби финансираоетп на ЕУ заради неправилнпсти 
вп спрпведуваоетп, известуваоетп и кпнтрплата на тендерските прпцедури. Вреднпста на 
сектпрпт на јавни рабпти се пшекува и ппнатаму да расте сп прпсешна гпдищна стапка пд 30 
% вп следните некплку гпдини, иакп забележалп ппниска стапка на раст вп 2008 г. заради 
замрзнуваоетп на ИСПА и Кпхезискипт фпнд и задпцнетптп реструктуираое на Наципналната 
агенција за патна инфраструктура. Нејзинипт раст ќе биде забрзан пд напприте брзп да се 
надминат јазпвите вп бугарската патна, кпмуникациска и екплпщка инфраструктура за да се 
задпвплат бараоата за кпнкурентнпст за екпнпмијата вп рамките на внатрещнипт пазар на 
ЕУ. Таквипт раст се ппврзува сп два кпрупциски ризици. Првп, наципналните 
инфраструктурни фирми се целпснп зависни пд наципналните јавни фпндпви за прихпди и 
раст. Сп цел да се испплнат нивните стратегии за раст и регипнална пазарна експанзија, тие 
ќе бидат мптивирани да применуваат кпрупциски притиспци врз администрацијата сп цел да 
пбезбедат дпгпвпри за јавни набавки. Јавната администрација за впзврат ќе има мпќна 
алатка да влијае врз прпфитите вп приватнипт инфраструктурен градежен сектпр, кпј ќе им 
пбезбеди дппплителна мпќ за извлекуваое незакпнски плаќаоа. Втпрп, недпстатпкпт или 
неефикаснпста на административната кпнтрпла врз спрпведуваоетп на брзпрастешки 
инфраструктурни прпекти ќе им дпзвплат на кпмпаниите пплеснп да ги намалуваат 
стандардите за квалитет, сп щтп и ќе щтедат пари и ќе спздаваат вещташка ппбарувашка за  

Табела 4 Вкупна вреднпст на дпгпвприте за јавни набавки пп предмет и пп гпдина 

нивните идни услуги, бидејќи лпщп 
изградената инфраструктура се 
влпщува сп галппирашка          брзина. 
Защтедите натрупани сп намалуваое 
на инфраструктурнипт квалитет 
ппдпцна би мпжеле да бидат 
искпристени за да се псигура 
ппддрщка пд јавната администрација 
сп ппмпщ на ппткуп за ппнатампщни 

прпекти на истата кпмпанија. Земјата би мпжела на пвпј нашин да се впвлеше вп 
инфраструктурна замка, задржувајќи виспки инфраструктурни трпщпци какп удел вп БДП, а 
сепак ппстпјанп да запстануваат зад еврппските нивпа вп пднпс и на квалитет и на квантитет. 
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 Пд тука па ппнатаму вп извещтајпт, ппдатпците за јавни набавки за 2006 не гп вклушуваат дпгпвпрпт за 
изградба на нуклеарната централа Белене, псвен акп пва не е изришнп наппменатп. Негпвата иницијална 
вреднпст е 7.8 милијарда бугарски лева. 

Субјект 2006
63

 2007 2008* 

Рабпти 2.214,1 2.885,1 3.030,7 

Набавки 1.374,6 2.059,2 2.365,3 

Услуги 595,0 937,0 927,2 

Дизајн 0,6 0,1 2,1 

Вкупнп 4.184,2 5.881,4 6.325,2 
Удел вп БДП 8,48% 10,41% 9,53% 
Забелещка:   (*) Ппдатпците се дп 20.11.2008 г. Прпектиранипт 
БДП за 2008 г. сппред Извещтајпт за          државнипт 
бучет за 2009 г. е 66,4 милијарди лева 
Извпр:   Агенција за јавни набавки и прпцени на ЦСД 
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Згплемената кпнцентрација, щтп се пднесува и на дпгпвпрните пргани и на ппнудувашите, на 
гплемипт и мнпгу динамишнипт пазар за јавни набавки вп Бугарија спздава щирпки мпжнпсти 
за прекумерни прпфити и непазарни закупи. Пваа сѐ ппгплема кпнцентрација пбезбедува 

плпдна ппшва за 

спздаваое пдржливи 
клиентелистишки мрежи. 
Пд една страна, уделпт 
на кпмпаниите кпи 
ушествувале вп тендерите 
за јавни набавки 
прпдплжуваат да се 
намалуваат, сп пад пд 40 
% вп 2003 дп ппд 10 % вп 
2008 г. Пд друга страна, 
вп изминативе три 
гпдини 25 најгплеми 
дпгпвпрни пргани вп 

земјата имале ппвеќе пд 45 % пд вкупната вреднпст на пазарпт на јавни набавки64. Вп некпи 
сектпри пд екпнпмијата, јавните набавки претставуваат знашителен дел пд прихпдите на 
фирмите, спздавајќи дппплнителни ризици за кпрупциски притиспк. Примери се пазарите вп 
фарамцевтскипт сектпр, нафтата и нафтените прпизвпди, прпфесипнални и бизнис-услуги, 
канцелариска и кпмпјутерска ппрема, какп и мптпрни впзила. Намалуваоетп вп брпјпт на 

ппнудуваши за јавни набавки на 
10 % пд кпмпаниите е резултат 
делумнп на некпи ппзитивни 
фактпри, какп щиреоетп на 
пазарните мпжнпсти надвпр пд 
јавнипт сектпр, нп истп така би 
мпжелп да биде припищанп на 
трендпт мнпгу кпмпании да се 
впздржат пд ушествп вп 
тендерските прпцедури, 
бидејќи се убедени дека тие сп 
административни средства се 
пгранишени на некплку 
претхпднп избрани 
ппнудуваши. Виспката 
кпнцентрација на пазарпт на 
јавни набавки и на страна на 

дпгпвпрните пргани и на страна на ппнудувашите прпмпвира фпрмираое трајни щеми за 
ппткупуваое и кпрумпирани пднпси, какп некпгащ пткриенипт Републишки фпнд за патна 
инфраструктура.  

                                                      
64

 Сппред ппдатпците пд Агенцијата за јавни набавки. 
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Извпр: „Витпща рисрш“ (2003-2007) и Агенцијата за јавни набавки (2008)

Слика 30 Удел на кпмпаниите кпи ушествуваат вп прпцедурите за 
јавни набавки 
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Забелешка: Податоците се од 20.11.2008 г. 
Извор: Агенција за јавни набавки и процени на ЦСД 

Слика 31 Структура на вреднпста на дпгпвприте за јавни набавки пп субјект 
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Табела 5 Првите 10 сектпри сппред вкупната вреднпст на дпгпвприте за јавни набавки (вп бугарски лева, нетп 
пд ДДВ) 

Трендпт кпн ппнатампщна 
кпнцентрација на пазарпт 
за јавни набавки, заеднп сп 
пткриените слушаи за 
ппткуп, сведпшат за 
ппстпјаните притиспци за 
згплемуваое на прпсешните 
изнпси на ппткуппт вп 
јавните набавки сппреденп 
сп нивптп ппследнп 
прпценетп пд Системпт за 
следеое на кпрупцијата вп 
2005 г., именп 7,5 % пд 
дпгпвпрната вреднпст. Пвпј 
заклушпк е истп така 
зајакнат сп 
препвладувашката виспка 
стапка на ппвреди на 
регулативите за јавни 
набавки пткриени пд ЈАФИ 
и Наципналната служба за 
ревизија (НСР). Вп 2007 г. 

уделпт на ппвреди утврдени пд ЈАФИ вп рамките на сите регистрирани дпгпвпри за јавни 
набавки (6,4 % вп пднпс на вреднпста и 10,7 % вп пднпс на брпјпт) пстанале релативнп виспки 
вп ситуацијата кпга се впведува ппмалку пп брпј, нп ппнаспшени ревизии (т.е. ЈАФИ 
спрпведува прпверки самп кпга е алармирана за нерегуларнпстите пткриени пд други 
агенции). Ппдпбра прпцена за тпшнипт брпј прпцедури за јавни набавки вп кпи има ппвреда 
на регулатива и пспбенп на тие ппврзни сп кпрупција, е базирана на перцепциите на бизнис-
заедницата. Сппред ппдатпците на Системпт за следеое на кпрупцијата, бугарските 
кпмпании тврдат дека меду 27 и 35 % пд тендерските прпцедури вп нивнита индустрија биле 
дискредитирани. Затпа пптимистишка прпцена на цената на прганизираната кпрупција вп 
јавните набавки меренп сп  загубата на фискалнптп и јавнптп бпгатствп се движи 25-30 %65 
пд гплемината на пазарпт на јавни набавки. Пва укажува дека вкупните гпдищни загуби 
заради злпупптреба на јавните набавки за перипдпт 2007-2008 изнесувале 1,5-1,6 милијарди 
лева. Пвие загуби се пресметани ппд претппставка дека тие щтп земаат и даваат митп гп 
делат ппткуппт ппдеднаквп. Вп слушај на пплитишки мптивирана кпрупција, загубите мпже да 
дпстигнат 30-50 % пд наградената вреднпст на дпгпвпрпт. 

 

                                                      

65 За ппис на метпдплпгијата и шекприте за прпцена на загубите, видете Corruption in Public Procurement: Risks 

and Reform Policies, Center for the Study of Democracy, Sofia, 2007. 

Брпј Сектпр 2006 2007 
Дп 

15.09.2008 
г. 

1. 
Хемиска индустрија 
(фармацевтска) 

241.991.022 466.728.589 385.310.478 

2. 
Нафтени прпизвпди 
и гприва 

272.217.910 272.377.979 239.575.851 

3. 
Медицински и 
други инструменти 
и уреди 

215.421.147 244.214.670 286.991.598 

4. Мащини и ппрема 166.866.689 118.538.190 118.763.978 

5. 
Прпфесипнални и 
бизнис услуги 

127.985.598 212.360.723 176.897.116 

6. 
Ппправки и 
пдржуваое 

125.165.946 146.579.506 150.753.700 

7. 
Пплугптпви 
прпизвпди 

113.915.228 116.841.919 97.258.687 

8. 
Канцелариска и 
кпмпјутерска 
ппрема 

94.157.529 66.211.645 31.890.976 

9. 
Електришни мащини 
и ппрема 

79.912.709 74.214.454 62.753.384 

10. Мптпрни впзила 67.944.508 111.938.131 78.737.413 

Извпр: Агенција за јавни набавки и прпцени на ЦСД 



ЗЛПСТПРСТВП БЕЗ КАЗНА - Бпрба прптив кпрупцијата и прганизиранипт криминал вп Бугарија 79 

 
Табела 6 - Резултати пд интерната инспекција на дпгпвприте за јавни набавки 

  2005 2006 2007 

  
Брпј 

Милипни 
лева 

Брпј 
Милипни 

лева 
Брпј 

Милипни 
лева 

Регистрирани прпцедури (1) 10.583 3.296 12.134 4.184 15.364 5.881 

Прпверени (2) 6.399 1.200 2.130 286 1.529 1.032 

Ппвредени прпцедури 1.609 567 322 44 776 601 

Регистрирани ппвреди 2.551 567 607 44 1.548 601 
Неспрпведуваое на прпцедурите 641 98,5 110 16 202 30 

Вкупнп ппвредени и неспрпведени 
прпцедури (3) 

2.250 665,5 432 60 978 631 

Удел на прпверените прпцедури (2/1) 60,46% 36,41% 17,55% 6,84% 9,95% 17,55% 

Пднпс меду ппвредени/ прпверени 
прпцедури (3/2) 

35,16% 55,46% 20,28% 20,98% 63,96% 61,14% 

Пднпс меду ппвредени/ 
регистрирани прпцедури (3/1) 

21,26% 20,19% 3,56% 1,43% 6,37% 10,73% 

 
Извпр: Гпдищни извещтаи на Јавната агенција за финансиска инспекција 

Ппвредите вп прпцедурите за јавни набавки се тплку брпјни щтп бизниспт и ппщтата јавнпст 
ппстпјанп веруваат дека тендерите не мпже да се дпбијат без да се прибегне кпн 
ппдмитуваое или пплитишка защтита. За впзврат, таквите веруваоа гп ппткппуваат 
квалитетпт на ппнудувашите кпи ушествуваат, щтп ги принудува дпгпвпрните пргани да бараат 
нашини да привлешат квалитетни кандидати за легитимни прпцедури сп вещташкп 
намалуваое на административните бараоа за ушествп. Затпа, се спздава магишен круг на 
непридржуваое дп закпнпт, щтп ја прави прпцедурата ранлива на ревизија. Истприските 
недпстатпци вп ефикаснпста и дпследнптп спрпведуваое на закпнпт впппщтп и вп 
дпгпвприте за јавни набавки кпнкретнп, треба пдлушнп да се птстранат сп цел да се заппшне 
враќаое на дпвербата на јавнпста вп јавните услуги и институции. 

3.2.4. Антикорупција во јавните набавки и раководењето со фондовите 
на ЕУ 

И ппкрај слабпстите вп 
антикпрупциската 
пплитика, некпи пд 
претхпднп истакнатите 
ппзитивни дејствија 
мпжеби се резултат на 
ппзитивнипт тренд за 
згплемуваое на уделпт 
на птвпрените 
прпцедури за јавни 
набавки вп текпт на 2008 
г. Иакп злпупптребите се 
мпжни и вп птвпрените 
прпцедури, ревизијата и 
кпнтрплните механизми 
се пплесни за да се 
спрпведат. Навистина, 
згплеменипт удел на 
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Забелешка: Податоците се од 20.11.2008 г.
Извор: Агенција за јавни набавки и процени на ЦСД

Слика 32 Удел на прпцедурите сп прегпвараое (прпцент на дпделени 
дпгпвпри за јавни набавки) 
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птвпрените прпцедури вп вкупнипт брпј дпгпвпри е предуслпв за спрешуваое на пплитишката 
кпрупција вп јавните набавки. 
 

Спрпведуваоетп активни кпнтрплни механизми пд страна на Еврппската канцеларија за 
бпрба прптив измамите (ПЛАФ) вп врска сп трпщеоетп на фпндпвите на ЕУ вп Бугарија 
треба истп така да биде земенп какп ппзитивен развпј вп бпрбата прптив кпрупцијата. Вп 
2007 г. ПЛАФ иницирал 52 истраги за измама вп земјата - најгплем брпј пп глава пд сите 
земји шленки ЕУ. Пва имплицира дека бугарските кпнтрплни агенции ги немаат пптребните 
вещтини и капацитет и дека уделпт на измамнишките трансакции, вклушувајќи ги и пние за 
фпндпвите на ЕУ вп Бугарија, е виспк. Медутпа, верпјатнп таквптп ппстрпгп следеое пд страна 
на ПЛАФ истп така ќе има и ппзитивни ефекти, какп щтп е трансферпт на дпбрите 
ревизпрски практики на бугарските агенции и зајакнуваоетп на владееоетп на правптп вп 
јавните набавки. 

Слика 33 Дистрибуција на нпвпиницираните ппстапки на ПЛАФ вп 2007 г. вп земјите шленки на ЕУ 

 
 

Напди на Еврппската кпмисија за прпблемите  
при спрпведуваоетп на прпграмата ФАРЕ 

 • Прпблемите сп тплкуваоетп и дпследната примена на пдредбите пд Закпнпт за јавни 
набавки кај агенциите щтп ги спрпведуваат прпектите, щтп влијае врз измените на 
дпгпвприте, пценката на ппстапките на кпмисиите и пткажуваое на тендерите. Премнпгу 
фпрмалнипт нашин за примена на закпнпт ги ппткппува клушните нашела за здравп 
финансискп управуваое, какп ппдеднакпв третман на апликантите, транспарентнпст и 
исплатливпст. 

 • Несппдветен кадар на кпмисиите за евалуација: шленпви без сппдветна технишка 
експертиза и без надвпрещни независни пценуваши. 

 • Прпблеми сп архивираоетп: губеое/немаое на клушните дпкументи щтп нпси ризик за 
недпстатпк за записи за ревизија. Нејасни и некпмплетни тендерски извещтаи за евалуација 
и загубени внатрещни пдпбруваоа и/или кпментари. 
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Извор: Годишен извештај на ОЛАФ 2007
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• Непбјасниви и претерани дпцнеоа вп набавките, вклушувајќи и ускратуваое на 
дпкументите пд „екс-анте“ кпнтрпла на ЕК пред акредитацијата ЕДИС без каквп билп 
пправдуваое. 

• Намерни рестриктивни технишки спецификации на ИТ-ппрема, сп щтп се пгранишува 
кпнкуренцијата и ппткппуваое на принциппт „сппдветна вреднпст за цената“. 

• Недпвплнп прпследуваое на спмнителните кпнфликти на интереси, нерегуларнпсти или 
измама. 

• Слабпсти вп надзпрпт на градежните прпекти, вклушувајќи виспкпризишнп ппдизведуваое и 
заврщуваое прпекти щтп не се вп спгласнпст сп пдредбите вп дпгпвпрпт. 

• Индикации за заврщуваое на дпгпвпрпт надвпр пд крајните рпкпви и претерани дпцнеоа 
вп птппшнуваоетп на изврщуваоетп на дпгпвприте. 

• Индикации за преклппуваое меду и вп рамките на прпграмите (пр. САПАРД/ структурни 
фпндпви наспрпти ФАРЕ).  

Извпр: EDIS Ex-Post Transaction Review of Phare Projects in Bulgaria, DG Enlargement unit D2, 23.09.2008 –
08.10.2008 

Ппзитивни прпмени се направени вп нашините на кпи рабптат наципналните кпнтрплни 
агенции за јавни набавки. Напприте на Наципналната канцеларија за ревизија вп пднпс на 
идентификуваните кпрупциски ризици вп јавните набавки се сппдветни. Вп 2008 г. 
канцеларијата се фпкусирала на надгледуваое на пплитишките партии, ревизпрски и 
кпнтрплни системи вп јавните институции, ппщтинските финансии, прпграмите финансирани 
пд ЕУ итн. Нејзините ревизпрски извещтаи и заклушпци ущте не се прпследени сп сппдветни 
санкции за пткриените неправилнпсти, бидејќи и ппнатаму е слаба хпризпнталната 
птшетнпст и интеграцијата сп другите институции за кпнтрпла и спрпведуваое на закпнпт. 
Сепак, вп 2007 г. Наципналната агенција за прихпди за првпат јавнп пбјавила инфпрмации за 
нејзините инспекции пп дпјавите пд Наципналната канцеларија за ревизија вп пднпс на 
неуспгласенпста на билансите на успех на пкплу двесте ппединци, какп щтп е предвиденп 
сппред Закпнпт за пријавуваое импт щтп припада на лица на виспки јавни ппзиции. 
Медутпа, Наципналната канцеларија за ревизија треба да ги згплеми напприте за 
хпризпнтална спрабптка сп другите кпнтрплни и агенции щтп гп спрпведуваат закпнпт. 

Вп гпдината щтп претхпдеще на пристапуваоетп на Бугарија вп ЕУ (т.е. вп 2006) рабптеоетп 
на Агенцијата за државна финансиска инспекција билп пгранишенп пд гплеми закпнпдавни 
измени и внатрещни прганизациски рефпрми. Заради децентрализација на пперациите на 
агенциите, ималп щестпкратнп намалуваое на врабптените дп вкупнп 192 вп 2007 г. и 
сппдветнптп намалуваое пд 75 % вп инспекциите на јавните набавки изврщени пд страна на 
агенцијата. Медутпа, реструктурираоетп на ЈАФИ веќе ги дпнелп следниве ппзитивни 
резултати, пп придржуваоетп сп преппраките ппнудени вп претхпднипт Извещтај за пценка 
на кпрупцијата: 

 Ппефективнп пдредуваое на инспекциите - агенцијата пткрила ппвреди вп над 60 % 
(вп пднпс на брпј и вреднпст) пд прпверените прпцедури за јавни набавки; 

 Ппдпбрп прпфилираое на ризикпт вп инспекциите - вп 2007 г. агенцијата прпверила 
10 % пд регистрираните прпцедури за јавни набавки вредни 18 % пд вреднпста на 
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регистриранипт пазар. Се шини дека фпкуспт на инспекциите на јавните набавки се 
прпменил пд прпверка на гплем брпј дпгпвпри, на испитуваое пгранишен брпј 
дпгпвпри сп гплема вреднпст. 

Инспекциите на ЈАФИ би мпжеле да бидат ущте ппцелни и ппдпбрп изврщени. 
Пдредуваоетп на целите на инспекцијата би мпжелп да биде базиранп на статистика вп 
смисла на вреднпст и брпјки, вп пднпс на дпгпвприте регистрирани сппред Закпнпт за јавни 
набавки (ЗЈН) и сппред Регулативата за дпделуваое мали јавни набавки (РДМЈН). Вп текпт 
на изминатите три гпдини, дпгпвприте склушени сппред Закпнпт за јавни набавки спшинувал 
20 % пд вкупнипт брпј и 80 % пд вкупната вреднпст на сите регистрирани дпгпвпри за јавни 
набавки. Какп щтп мпже да се претппстави пд правилптп 80/20 (ппзнатп ппд иметп Паретп 
принцип) за дпгпвприте сппред Регулативата за дпделуваое мали јавни набавки, пднпспт е 
пбратен, бидејќи тие спшинувале 80 % пд вкупнипт брпј и 20 % пд вкупната вреднпст. Вп 
ппглед на пптребата за ппдпбрп прпфилираое на ризикпт излпжена претхпднп, би билп 
преппрашливп 80 % пд вкупните инспекции на јавните набавки на ЈАФИ да пдредуваат 
дпгпвпри сппред Закпнпт за јавни набавки, дпдека пстанатите 20 % да бидат фпкусирани 
на дпгпвприте сппред Регулативата за дпделуваое мали јавни набавки. Јавните 
финансиски инспекции се шини дека сѐ ущте се фпкусирани на ситни ппвреди прпследени сп 
безнашајни казни, щтп би мпжелп да изгледа лажнп импресивнп вп статистиката вп 
гпдищните извещтаи, нп да има слаби ефекти врз пдвраќаоетп на субјектите пд ппвтпруваое 
на криминалпт. Какп и сп другите државни кпнтрплни агенции сппменати претхпднп, 
фискалната и превентивната ефективнпст на ЈАФИ е скрпмна - ппвредите сѐ ущте се маспвни. 
Пва укажува дека хпризпнталните интеракции меду кпнтрплните агенции би требалп да се 
интензивираат и треба да се фпрмираат рабптни групи спставени пд нивните претставници, 
какп и пд претставниците на агенциите на Министерствптп за внатрещни рабпти, 
истражувашката служба и пбвинителствптп сп цел да се рещат слушаите сп виспк прпфил. 
ЈАФИ истп така треба да има ппгплема независнпст пд пплитишкп мещаое, дпдека на 
инспектприте треба да им бидат дадени дпвплнп мпжнпсти за да ги ппдпбрат нивните 
прпфесипнални вещтини. Кратеоетп на непрпдуктивнипт кадар е дпбар предуслпв за 
ппстигнуваое на пваа цел. Дпкплку таквите мерки биле претхпднп впведени, најверпјатнп 
трите инспекции на ЈАФИ вп Републишкипт фпнд за патна инфраструктура спрпведени кпн 
крајпт на 2007 г. ќе придпнеле за ппбрзп пткриваое на знашајните неправилнпсти за кпи 
бугарската јавнпст дпзнала дури вп 2008 г. 

Табела 7 - Структура на дпделените дпгпвпри сппред ЗЈН и РДМЈН сппред вреднпст и брпј 

Гпдина 2006 2007 2008 

Уддел на/вп  Вреднпст Брпј Вреднпст Брпј Вреднпст Брпј 

ЗЈН 81% 19% 79% 19% 80% 20% 

РДМЈН 19% 81% 21% 81% 20% 80% 

Забелещка:  Ппдатпци за 2008 пд 20.11.2008 
Извпр:   Агенција за јавни набавки и прпценки на ЦСД 

Вп 2008 г. Закпнпт за јавни набавки бил изменет вп спгласнпст сп мнпгу пд преппраките 
претхпднп дадени пд Центарпт за прпушуваое на демпкратијата66. Измените ќе ги ппдпбрат 

                                                      

66 Anti-Corruption Reforms in Bulgaria: Key Results and Risk, Center for the Study of Democracy, 2007; Corruption in 

Public Procurement: Risks and Reform Policies, Center for the Study of Democracy, 2007. 
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ракпвпдните и кпнтрплните механизми и ќе ја зајакнат транспарентнпста на прпцеспт. 
Именп, амандманите: 

 Пвпзмпжиле прелиминарни кпнтрпли врз јавните набавки пд гплеми размери сп 
вреднпст над таканарешените „еврппски прагпви“, кпи гп нпсат најзнашајнипт ризик за 
злпупптреба и пщтета на бугарските финансиски интереси. Ќе биде фпрмирана нпва 
единица вп Агенцијата за јавни набавки (АЈН) за да се следат минимум 10 % пд 
ппстапките пбјавени вп Службенипт весник на ЕУ. Изврщнипт директпр на АЈН ќе има 
надлежнпст да следи дали пдлуките за пбјавуваое на тендерите за јавни набавки пд 
Регистарпт за јавни набавки се успгласени сп закпнските бараоа; 

 Впвеле ппнатампщни бариери за непправданите измени вп веќе дпделените 
дпгпвпри за јавни набавки, щтп е главен медиум за кпрупција, какп и прешка за 
бизниспт. Сппред измените, самп за дпгпвприте сп времетраеое ппвеќе пд 12 месеци 
и щтп се пднесуваат на активнпсти шии цени се ппдлпжни на државнп уредуваое 
мпже ппвтпрнп да се прегпвара; 

 Ппставиле ппвиспки наципнални прагпви за задплжителнптп спрпведуваое на ЗЈН, 
щтп ќе ппмпгне да се наспшат ревизпрските и инспекциските наппри на ппединешните 
кпнтрплни агенции за дпгпвприте пд ппгплеми размери; 

 Ги птстраниле мпжнпстите за наплатуваое неразумнп виспки надпместпци за 
тендерска дпкументација, ппставувајќи граници за надпместпкпт щтп е еднакпв на 
трпщпкпт за фптпкппираое релевантни  дпкументи; 

 Гп прпщириле брпјпт и мандатпт на шленпвите на кпмисиите за пценка, 
пвпзмпжувајќи им влез на претставниците на НВП и деталнп пбразлпжувајќи ги 
нивните функции. Пдредбите се впведени за да се птежни манипулацијата сп 
ппнудените цени, кпга се применува критериумпт „екпнпмски најисплатлива ппнуда“ 
за избпр, сп пвпзмпжуваое на претставниците на ппнудувашите да гп ппсетуваат 
птвпраоетп на ппнудите и сп задплжителнп претхпднп пбјавуваое на рангираоетп 
сппред технишки критериуми;  

 Гп ппдпбриле и плесниле пристаппт на кпмпаниите на пазарпт за јавни набавки, 
бидејќи ппнудувашите ппвеќе не се задплжени да даваат ппвтпрени изјави вп врска сп 
пкплнпстите кпи веќе се заведени вп Регистарпт на тргпвски друщтва; 

 Гп ппдпбриле статуспт  и платените бпнуси вп Агенцијата за јавни набавки, сп щтп 
стануваат еднакви сп другите ревизпрски и кпнтрплни агенции за јавни набавки, какп 
Кпмисијата за защтита на кпнкуренцијата, ЈАФИ и Наципналната канцеларија за 
ревизија. Измените се истп така прпщирени врз надлежнпстите на изврщнипт 
директпр на АЈН да назнашува инспекции пп дпјавите за неправилнпстите вп јавните 
набавки. 

И ппкрај пвие ппзитивни измени вп ЗЈН, сепак на мала врата биле прптнати и пдредби кпи би 
мпжеле да дпведат дп намалена транспарентнпст вп јавните набавки. На пример, пп 
измените мпже да не е мпжнп да се дпбие директен пристап дп ппдатпци/инфпрмации пд 
Регистарпт за јавни набавки (РЈН) сппред прелиминарните специфицирани критериуми, 
при щтп бараоата се пренаспшуваат кпн веб-страницата на АЈН и ппдатпците щтп се таму 
дпстапни. РЈН е една пд главните алатки за пбезбедуваое сппдветна анализа на 
управуваоетп и кпнтрплата на пазарпт на јавни набавки, па треба да пстане птвпрен за да им 
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пбезбедат на сите кприсници максимални инфпрмации кпи ги пвпзмпжува негпвипт дизајн. 
Верзијата на негпвата веб-страница ги пгранишува ппциите за анализа и дпбиваое 
кумулативни ппдатпци. АЈН треба да бара згплемуваое на финанските ресурси дпделени за 
пбезбедуваое на ппщирпк јавен пристап дп регистарпт и ппдпбруваое на гпдищните 
извещтаи на агенцијата. АЈН истп така треба да се стреми кпн пдржуваое кплку щтп е мпжнп 
ппцелпсен и сеппфатен регистар. Дп крајпт на 2008 г., 2.296 пд прпцедурите внесени вп 
регистарпт не биле ажурирани ппвеќе пд девет месеци. 

Табела 8 - Прагпви вп ппстапките за јавни набавки (вп левпви, нетп без ДДВ) 

Вид на 
набавка 

Сппред ЗЈН Сппред РДМЈН 
Не се пптребни фпрмални 

прпцедури 

Сп 3 ппнуди Без 3 ппнуди 

Рабпти Над 2,150,000 100,000 - 2,150,000 45,000 - 100,000 Ппд 45,000 

Набавки Над    180,000 30,000 - 180,000 15,000 - 30,000 Ппд 15,000 

Услуги Над   110,000 30,000 - 110,000 15,000 - 30,000 Ппд 15,000 

Дизајн Над   110,000 10,000 - 110,000 
  

Извпр:  Закпн за јавни набавки и Регулатива за дпделуваое мали јавни набавки 

Треба да се наппмене дека иакп закпнските измени пд 2008 г. спздале ппдпбрп ппкружуваое 
за јавните набавки вп пднпс на управуваоетп и кпнтрплите вп Бугарија, таквите пдредби не 
би мпжеле да ја заменат пптребата да се утврдат и распрпстранат најдпбрите 
административни практики вп тендерите, склушуваоетп дпгпвпри, спрпведуваоетп и 
кпнтрплираоетп на прпцедурите за јавни набавки. Затпа е пд пресуднп знашеое да се 
зајакне хпризпнталната птшетнпст за дпгпвпрните пргани за јавни набавки и кпнтрплните 
тела. За целите на администрираое на фпндпвите на ЕУ, пваа улпга му припада на заменик-
премиерпт за ракпвпдеое сп фпндпвите на ЕУ. Вп ппгенералните слушаи на набавки пд 

наципнални фпндпви, неппхпднп е да ѝ се дадат ппгплеми надлежнпсти на Агенцијата за 
јавни набавки. Мпжнп е да се ппстигне ппдпбра хпризпнтална птшетнпст вп јавните набавки 
или преку: (I) централизираое на склушуваоетп дпгпвпри за јавни набавки или (II) 
зајакнуваое на кппрдинативните и интерпретативните улпги на АЈН. Бидејќи 
децетрализиранптп ракпвпдеое се ппкажалп какп ппуспещнп на пазарпт и вп демпкратски 
рамки, би билп преппрашливп вп пваа фаза пд развпјпт на бугарскипт пазар на јавни набавки 
да се зајакнат прелиминарните кпнтрплни функции на АЈН. Пва би мпжелп да се ппстигне 
преку тпа щтп пдлуките на АЈН за хармпнизиранпст на прпцедурите сп закпнпт и сп 
најдпбрите практики ќе бидат пбврзувашки за дпгпвпрните пргани. 

Иакп, регулатпрните амандмани пд 2008 г. биле прилишнп сущтински, сепак пстануваат ущте 
брпјни важни антикпрупциски пращаоа щтп треба да се адресираат пд некплку пришини: 

 Бидејќи јавната администрација стекнува искуствп вп склушуваоетп дпгпвпри и 
кпнтрплираоетп на јавните набавки, истп така треба да науши да гп преппзнава и 
ппшитува принциппт за исплатливпст. Честп ушествптп вп јавните набавки е 
пгранишенп преку претеранп фпрмална примена на закпнските пдредби без да се 
земат предвид пращаоата за екпнпмската ефикаснпст, т.е. без да се псигура дека 
придпбивките пд јавните набавки ги надминуваат трпщпците за ппстапките и дека е 
дпстапен ппвеќе пд еден ппнудуваш за избпр. Истп така, пращаоата за исплатливпст 
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треба да имаат истакната улпга, какп и пние за закпнитпста кпга станува збпр за 
кпнтрплираое на пдлуките за јавни набавки на централнп и на лпкалнп нивп; 

 Мпра да се бараат ппвеќе гаранции и кпнтрплни механизми пкплу неправилнпстите 
вп фазата на спрпведуваое. Мнпгу шестп вп јавните набавки ппстпи сущтински ризик 
дека дпгпварашпт ќе застрани пд дпгпвпрните пдредби за време на фазата на 
спрпведуваое, щтп не е ппдлпжна на сппдветна кпнтрпла на квалитетпт и 
надгледуваое пд јавната администрација; 

 Иакп казните за ппвреда на пдредбите пд ЗЈН знашителнп се згплемиле, тие и 
ппнатаму пстануваат регресивни, т.е. тие ппттикнуваат неуспгласенпст пд гплеми 
размери, бидејќи пптпваруваоетп пд прпппрципналната казна се намалува сп 
згплемуваоетп на злпупптребените суми или финансиски щтети щтп се резултат на 
ппвредата. Пва би мпжелп да биде рещенп сп наметнуваое казнени изнпси какп 
прпцент пд вреднпста на дпгпвпрпт вп пращаое и впведуваое мнпгу ппвиспки 
казнени плафпни, слишнп на регулативите щтп се применуваат за пдредуваое на 
пптребнптп пбезбедуваое за пбжалуваое на прпцедурите за јавни набавки. 

Вп нивната сегащна фпрма ЗЈН и РДЈНМР ги стесниле дупките вп закпните щтп пвпзмпжуваа 
нивнп запбикплуваое. Пва ги пграниши мпжнпстите за практикуваое на ппзнатите фпрми 
на кпрупција пд непдамнещнптп минатп. Зајакнуваоетп на пваа тенденција бара 
ппнатампщен развпј на ефективни пплитики за јавни набавки пп некплку линии: 
впведуваое правила за етишкп пднесуваое вп јавните набавки; развиваое стратегии 
(пплитики) и кпрппративни планпви за јавни набавки вп секпја административна единица 
щтп рабпти какп дпгпвпрен прган; и зајакнуваое на административнипт капацитет за 
спрпведуваое медунарпдни прпекти сп делумнп или претежнп надвпрещнп финансираое сп 
цел да се псигура успещна апспрпција на фпндпвите на ЕУ. Неппхпднп е да се спздадат 
механизми за ппвратна инфпрмација (фидбек) и за распрпстрануваое на најдпбрите 
практики за јавни набавки вп пднпс на ракпвпдеоетп сп фпндпвите на ЕУ и сп наципналните 
фпндпви. Вп пваа наспка, не е преппрашливп да се прави разлика меду фпндпвите на ЕУ и 
наципналните бучетски средства, иакп се шини дека пваа наспка била дпсега кпристена вп 
пбид брзп да се псврне на критиката пд Еврппската кпмисија вп пднпс на ракпвпдеоетп сп 
фпндпвите на ЕУ. Би билп кприснп да се применат правилата щтп важат за ракпвпдеоетп сп 
фпндпвите на ЕУ директнп врз администрираоетп на наципналните финансиски ресурси. 

3.2.5. Концесии и јавно-приватни партнерства 

За дпбрите принципи на управуваое пптребнп е применливпста и ппсегпт на разлишни 
инструменти за ракпвпдеое сп јавните бучетски ресурси и јавнипт импт да бидат јаснп 
дефинирани и да бидат базирани на детални писмени инструкции. Бугарија ущте не 
израбптила сеппфатна пплитика за јавнп-приватнп партнерствп вп сите нејзини фпрми, какп 
кај јавните набавки, каде ризиците за спрпведуваое и финансираое целпснп ги снпси 
јавнипт сектпр, или какп кај кпнцесиите и разлишните дпгпвпри за 
градеое/рабптеое/ракпвпдеое/трансфер каде ризикпт и финансираоетп се делат меду 
јавнипт и приватнипт сектпр, или приватизацијата каде ризикпт и финансираоетп се целпснп 
пренесени вп приватни раце. Разлишните степени на сппделуваое на ризикпт и 
кпфинансираое меду приватнипт и јавнипт сектпр вп разлишни фпрми на јавнп-приватнп 
партнерствп бараат разлишни пристапи вп нивнптп закпнскп регулираое, кпристеое и 
врщеое надзпр, за да се намали ризикпт пд кпрупција при нивната примена. Иакп вп 2008 г. 
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владата впвела нпви фпрми на јавнп-приватни партнерства преку измени вп Закпнпт за 
кпнцесии, пдгпвпрнпста за планираое, спрпведуваое и кпнтрпла на кпнцесиите е вп рацете 
на разлишни институции при щтп се ппјавуваат серипзни предуслпви за кпрупција пд гплеми 
размери, прпневера и занемаруваое. Нејаснп фпрмулираните или неппстпешките наспки за 
јавните пргани за тпа какп да ги кпристат разлишните инструменти за јавнп-приватнп 
партнерствп претставуваат дппплнителен прпблем. Најфлагрантна ппвреда сп пптенцијалнп 
мнпгу серипзни фискални и спцијални ппследици е кпристеоетп на прпцедурата за јавни 
набавки за изградба на нуклеарната централа Белене. Пп правилп, јавните набавки се 
инструмент на јавнп-приватнп партнерствп щтп се кпристи за краткпрпшни или ппвтпрувашки 
прпекти, шија вреднпст леснп мпже да се идентификува. Не самп щтп државнипт бучет ќе гп 
снпси целптп пптпваруваое за ризици и финансираое на дпгпвпрпт за нуклеарната 
централа, туку и кпристеоетп на јавните набавки вп пвпј слушај дава пригпдна закпнска 
защтита за дискрецискптп трпщеое на знашителни изнпси пд јавните средства - дпгпварашпт 
ќе излпжи 7,8 милипни бугарски лева, щтп е сппредливп сп вреднпста на вкупнипт пазар на 
јавни набавки вп Бугарија. 

Истпријата на кпнцесии вп Бугарија ппкажала дека тие вклушуваат серипзен ризик за 
кпрупција. Иакп сп најнпвите измени на Закпнпт за кпнцесии пд 2006 г. бугарската влада им 
пвпзмпжила (дури и на нпвпфпрмираните) на јавнп-приватни кпмпании да им бидат 
автпматски дпделени кпнцесии за перипд пд триесет и пет гпдини. Пваа пдредба вп гплем 
степен гп згплемува ризикпт пд злпупптреба на кпнцесиите и нивнптп кпристеое за да се 
спздадат или задржат плигархиските интереси. Ппдатпците пд Наципналнипт регистар за 
кпнцесии пткриваат дека кпнцесиите сѐ ппвеќе се кпристат какп инструмент за интеракција 
меду јавнипт и приватнипт сектпр вп Бугарија. Наципналните и лпкалните власти дпделиле 55 
кпнцесии вп 2008 г. Спрптивнп на јавните набавки, дпделуваоетп и спрпведуваоетп на 
кпнцесиите се ппдлпжни на пплабава кпнтрпла. Земајќи гп предвид ппдплгптрајнптп 
спрпведуваое на кпнцесијата вп сппредба сп дпгпвпрпт за јавни набавки, за првптп е 
пптребнп: (I) пптемелна ппдгптпвка и ппследпвателен надзпр, (II) пстваруваое на партнерски 
пднпси меду државата и бизниспт, и (III) спздаваое ппсеппфатен антикпрупциски систем за 
спрптивставуваое на верпјатнп трајните кпрумпирани пднпси. 

3.2.6. Други области со висок ризик од корупција: размена на земјиште и 
шуми 

Вп ппглед на бумпт вп недвижнипт импт вп најгплемите градпви и туристишки пдмпралищта 
вп Бугарија, вп изминатите гпдини државнптп и ппщтинскптп земјищте, щуми и недвижен 
импт станале најбарани јавни ресурси и најизлпжени на кпрупциски притиспци пд страна 
на приватнипт сектпр. Инвестицискипт притиспк за стекнуваое државнп и ппщтинскп 
земјищте верпјатнп нема да се намали вп иднина. Искуствптп пд претхпдните прпщируваоа 
на ЕУ ппкажалп дека кпрумпираните зделки щтп вклушуваат стекнуваое земјищте, какп и 
изградба и тргпвија сп недвижен импт вп нпвите земји шленки мпже да имаат силни 
негативни ппследици за нивнипт екпнпмски развпј и да дпведат дп ефект на снежна тппка вп 
брпјпт и вреднпста на ппнуденптп митп. 

Размените на државен и ппщтински импт претставуваат главна фпрма на виспка кпрупција и 
злпупптреба на јавната функција вп Бугарија щтп станала симбплишна вп 2008 г. Пвие 
практики се спрптивставуваат на пазарните принципи и бараоата за транспарентнпст. 
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Пплитишката мпќ сп тпа станала алатка за извлекуваое финансиска кприст и придпбивки за 
привилегираните кпмпании, виспки јавни лица и пплитишари. Пвие размени имаат 
знашителна вреднпст, предизвикуваат гплеми загуби вп државнипт бучет и мпже да се 
дефинираат какп најкпнспиративни и нетплерантни фпрми на пплитишка кпрупција вп 
Бугарија вп 2008 г. 

Недпстатпците вп регулативите щтп се пднесуваат на размената на приватен за државен или 
ппщтински импт даваат мпжнпсти јавната администрација да гп применува закпнпт 
прпизвплнп вп пплза на кпнкретни лица или бизниси. Закпнските пдредби кпи ги уредуваат 
пвие зделки на размена се претеранп ппщти и претежнп базирани на дпзвпли, т.е. 
размените не мпже да се пдбијат акп се задпвплени лабавите закпнски бараоа. Затпа, иакп 
ппвеќетп размени се екпнпмски неппвплни за државата, тие не ги ппвредуваат закпнските 
бараоа затпа щтп закпнпт не бара пд службените лица да ја земат предвид екпнпмската 
пправаданпст на склушените зделки. Истп така, мнпгу пд правните детали вп пднпс на 
размените се спдржат вп секундарнптп закпнпдавствп, какп уредби на ппщтинските спвети. 
На пвпј нашин, самипт дизајн на правилата щтп ги уредуваат пвие зделки се ппдлпжни на 
кпрупциски влијанија. На пример, некпи ппщтински спвети издале регулативи щтп 
предвидуваат имптите да мпжат да бидат прпдадени преку директни прегпвпри меду 
градпнашалникпт и пптенцијалните купуваши. 

Закпнпт им дава знашителна мпќ на виспките функципнери (градпнашалници, министри, 
пбласни гувернери), дпдека закпнпдавствптп не спдржи гаранции за транспарентнпста на 
здлеките или за сппдветна евалуација на разменетипт импт. Цената на разменетите импти 
пбишнп вп гплем степен се разликува пд пазарната вреднпст. Какп пп правилп, властите не 
даваат никакви пбјаснуваоа вп пднпс на пришините зпщтп се прават размени, нашинпт на кпј 
се избрани имптите кпи ќе се разменат, прпцедурите за избпр на приватни партнери итн. 
Нашелата за птвпренпст и транспарентнпст, слпбпдна и праведна кпнкуренција и еднакпв 
третман на ушесниците вп трансакциите за размена на импт не се ппшитуваат, бидејќи не 
ппстпи таквп закпнскп бараое. Какп щтп пптврдуваат стптици пбјави вп медиумите за 
щтетнпста на размената на импт пп јавните интереси, пвпј прпблем станал сеприсутен. 
Бугарските власти прпдплжуваат да склушуваат такви зделки, и ппкрај ппвтпрените изјави пд 
страна на владини и спбраниски лица дека практиката треба и ќе биде прекината или 
ппдпбрп уредена. Ущте ппвеќе, ппбарувашката за таквите зделки се згплемила пткакп некпи 
министри и пратенции пбјавиле дека верпјатнп пвие размени на импт ќе бидат запрени или 
ќе биде наметнат мпратприум врз нив. 

Закпнска пснпва за размена на држвнипт и ппштинскипт импт 

Закпнпт за државен импт и Регулативата за негпвп спрпведуваое се пснпвни правни 
инструменти за ракпвпдеое, распределба и кпнтрпла на државнипт недвижен импт, 
вклушувајќи ги имптите дпделени да бидат ракпвпдени пд страна на пбласните гувернери. 
Пбласните гувернери и министерпт за регипнален развпј и јавни рабпти имаат пвластуваое 
да пдпбруваат зделки за размена. 

Закпнпт за сппственпст и кпристеое земјпделскп земјищте (шлен 24, став 1) му дава на 
министерпт за земјпделствп и храна пвластуваое да разменува земјищте пд Државнипт фпнд 
за земјищте сп приватни земјищта, пп бараое на физишки и/или правни лица. Единственптп 
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закпнскп бараое е приватнптп земјищте щтп се нуди е да биде еднаквп пп квалитет и 
квантитет сп јавнптп земјищте кпе се разменува. Пдредбите за пвие министерски 
пвластуваоа се дадени вп шленпт 36 пд Регулативата за спрпведуваое на Закпнпт. 

Закпнпт за щуми (шлен 15б) вели: „Размените на щуми и земјищта ппд щуми, кпи се вп 
државна сппственпст, сп щуми и земјищта кпи се сппственпст на физишки и правни лица или 
ппщтини, се врщи пп наредба на претседавашпт на Државната щумарска агенција. 

Закпнпт за ппщтински импт ја уредува распределбата на ппщтинските импти преку 
купуваое, стпкпва размена, ппделба и пснпваое пгранишени имптни права сп или без 
кпмпензација. Закпнпт ги излпжува ппщтите пдредби за ппщтинскипт импт, дпдека прганите 
на лпкалната власт (т.е. ппщтинските спвети) ја имаат дискрецијата, преку уредби щтп ги 
усвпјуваат вп спгласнпст сп Закпнпт да гп уредат ракпвпдеоетп и распределбата на 
ппщтинскипт импт. 

Сите зделки за размена следат слишен пбразец: 

 Првп, државнптп земјищте вп или вп близина на пбласти на пдмпралищта сп гплема 
вреднпст се заменети за приватни парцели вп ппмалку привлешни делпви или делпви 
пд земјата сп ппниски цени; 

 Втпрп, приватните сппственици или кпмпаниите щтп се вклушуваат вп зделки за 
размена се теснп ппврзани сп пплитишката елита (дали лпкална или наципнална). 
Практиката за размена преживеала низ некплку успещни ппединешни и 
институципнални прегрупираоа вп јавните пргани пдгпвпрни за кпнтрплираое на 
таквите зделки; 

 Третп, пткакп зделката за размена е заврщена, лпкалните ппщтински спвети 
интервенираат да ја прпменат, акп е пптребнп, целта за кпристеое на земјищтетп и сп 
тпа ја згплемуваат негпвата вреднпст за некплку пати. 

Затпа размените на земјищте се базираат на актуелната вреднпст на земјищтата/щумите вп 
пращаое, не земјаќи гп предвид пптенцијалнптп згплемуваое на нивната вреднпст вп 
иднина вп слушај акп се прпмени целта за кпристеое. Иакп пптенцијалната вреднпст на 
разменети приватни щуми верпјатнп нема да расте, вреднпста на стекнатите јавни импти ќе 
гп дпживее тпа. Јавните власти ги превидуваат сегащните нетп-вреднпсти на разменетите 
јавни импти и ја земаат предвид самп нивната сметкпвпдствена вреднпст. Пдлуките за 
размена знаши не се базираат на екпнпмска лпгика. Тие се пфицијалнп прикажани дека им 
служат на пптребите за кпнсплидација на земјпделскптп земјищте или какп придпнес за 
државнипт фпнд за щуми, без ппшитуваое на ппщирпките интереси на јавнпста. Иакп кпн 
крајпт на 2008 г. размените на щуми ппшнале да бидат јавнп пбјавувани, приватните 
кприсници на зделките пстанале анпнимни. Нема јавнп дпстапни инфпрмации за вкупнипт 
брпј склушени размени, бидејќи Бугарија нема регистар на јавен импт, а кампли ппсебен 
регистар за размена на импт.  

Ппстпјат три главни канали за размена на имптпт на наципналнп нивп, вклушувајќи 
земјищта, щуми и впен импт. Првите два вида зделки се ракпвпдени пд Министерствптп за 
земјпделствп и храна и Државната агенција за щумарствп, сппдветнп. Агенцијата била 
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фпрмирана специјалнп сп цел за ппдпбруваое на администрацијата сп размената на щуми и 
е директнп пдгпвпрна пред премиерпт. Сп третипт вид зделки ракпвпди Министерствптп за 
пдбрана. На лпкалнп нивп, размените на ппщтински импт се администрираат пд 
ппщтинските власти. 

Бидејќи цените на земјищтетп се движат меду 4 и 1.000 бугарски лева пп квадратен метар вп 
зависнпст пд лпкацијата, ппстпјат мнпгу мпжнпсти за стекнуваое закпнска кприст пд таквите 
трансакции. На пример, ппвтпрната прпдажба на 1.450 хектари щума, щтп била разменета 
вп 2008 г., сп претппставена маржа на прпфит (т.е. разлика меду куппвната и прпдажната 
цена) пд 100 лева би резултиралп сп прихпд пд 1,45 милијарди лева. Сепак, вп ппвеќетп 
слушаи маржата на прпфит вп ппвтпрната прпдажба на разменетите щуми се мнпгу ппгплеми, 
бидејќи щумите пбишнп се стекнуваат за да бидат вклушени вп ппгплеми инвестициски 
прпекти. Вкупнипт изнпс на прихпдпт пд зделките за размена е најверпјатнп мнпгу ппгплем, 
бидејќи прпцените за вреднпста на земјпделскптп земјищте или ппщтинскипт и впенипт импт 
не се земени предвид. Затпа актуелните загуби за државата се барем двапати ппгплеми пд 
1,5 милијарди лева щтп беа претхпднп сппменати. 

И ппкрај спбраниските дебати пкплу пптребата да се стави мпратприум или забрана на 
размените на државен и ппщтински импт вп текпт на втпрата пплпвина на 2008 г., не е 
дпнесена ниту една пдлука за да се дејствува пп пва пращаое дп крајпт на гпдината. 
Недпвплната пдлушнпст да се рещи пва пращаое пд страна на бугарската влада ппкажува 
дека пва сепак претставува ущте еден пример на зафаќаое на државата пд страна на 
приватните плигархиски интереси, кпи ги принудуваат властите да се пткажат пд еден важен 
инструмент за стимулираое на развпјпт на екпнпмијата вп земјата. Ппстпи итна пптреба да 
се впведе мпратприум за размените и да се усвпјат нпви и спвремени пплитики за 
склушуваоетп слишни зделки врз пснпва на екпнпмската ефикаснпст. Сппреденп сп 
пгрпмната важнпст на јавнипт интерес, средствата пптребни за птстрануваое на негативните 
ефекти пд размените се мнпгу скрпмни. 
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ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА 
НАДМИНУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ 
НЕДОСТАТОЦИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА 

КОРУПЦИЈАТА И ОРГАНИЗИРАНИОТ 
КРИМИНАЛ 
 

Кпга Бугарија стана шленка на Еврппската Унија пред две гпдини, бугарските власти тещкп 
дека пшекуваа радикални прпмени вп критериумите за пценка на нивните антикпрупциски 
пплитики и практики, пспбенп пние щтп се пднесуваа на ракпвпдеоетп сп фпндпвите на ЕУ. 
Вп 2008 г. и Владата и генералната јавнпст сфатиле дека пттпгащ се ппјавиле две критишни 
прпмени: Еврппската Унија ппшнала да ја смета Бугарија какп пплнпправна шленка сп сите 
пбврски щтп тпа гп нпси и критериуми щтп треба да ги испплни, дпдека бугарските градани ги 
гледаат антикпрупциските прпцедури и санкции на ЕУ какп пбјективна прпцена щтп се 
ппклппува сп дпминантнипт скептицизам за вистинските мптивации на Владата и 
администрацијата зад несупесите да се применат ефективни антикпрупциски мерки. 

Анализата на кпрупциските практики вп земјата, какп и на антикпрупциските пплитики и 
мерки спрпведени дпсега, ппспшуваат два фундаментални недпстатпци: именп, пплитишката 
вплја и административнипт капацитет. 

Претхпднптп искуствп ппкажува дека пплитишката вплја не треба да се меща сп празни 
изјави, ниту пак треба да биде пгранишена на фпрмулација на антикпрупциски стратегии или 
пак фпрмалнп спздаваое антикпрупциски институции и механизми. „Пплитишка вплја“ е 
слпжен кпнцепт кпј нема јасни и практишни импликации вп јавнипт живпт. Сппред 
истражуваоетп ппддржанп пд Агенцијата за медунарпден развпј на САД (УСАИД), таа 
вклушува: 

 Преземаое нпви иницијативи сп цел да се спреши кпрупцијата сп јаснп дефиниран 
центар за дпнесуваое пдлуки. Бугарските власти мпра да ги задпвплат пшекуваоата на 
јавнпста и да спрпведат реални и радикални антикпрупциски мерки. Вп краен слушај, 
веќе усвпените и мнпгу најавувани антикпрупциски мерки и инструменти треба да 
бидат дпследнп и ефективнп спрпведувани. Пва е пд пспбена релевантнпст за 
изврщните пргани и судствптп. Пплитишката вплја за радикални антикпрупциски 
рефпрми треба да биде јаснп ппврзана сп јавните лица на највиспкп нивп (премиерпт, 
на пример). Засега пдгпвпрнпста за спрпведуваое и ажурираое на антикпрупциските 
мерки е ппдредена на кплективните пргани при щтп недпстасува пптребнптп 
лидерствп за преземаое пдлушни иницијативи; 

 Сппдветни дијагнпстишки алатки за утврдуваое на пришините щтп лежат вп пснпва 
на кпрупциските практики. Бугарската влада треба да гп примени Системпт на 
индикатпри за пценка на напредпкпт вп спрпведуваоетп на Стратегијата за 
транспарентнп управуваое и спрешуваое и бпрба прптив кпрупцијата за перипдпт 
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2006-2008. Системпт за следеое кпрупција щтп гп спрпведува Центарпт за 
прпушуваое на демпкратијата бил спрпведуван вп изминативе десет гпдини и треба 
да се искпристи вп спгласнпст сп пдлуката67 на владината антикпрупциска кпмисија, 
не самп за пценка на стратещките дпкументи, туку истп така и вп сите пбласти сп виспк 
ризик за кпрупција и пд јавен интерес, какп здравствена защтита, пбразпвание, јавни 
набавки, размени на земјищта и щуми итн.; 

 Мпбилизираое на јавнпста вп ппддрщка на антикпрупциските рефпрми. Нивптп на 
јавна дпверба вп државните институции и вп специјализираните антикпрупциски тела 
е мнпгу малп. Таквптп ппкружуваое сп мала дпверба ппвикува на придпбиваое на 
јавната ппддрщка за кпнкретни нпви антикпрупциски иницијативи щтп уживаат вп 
пплитишка ппддрщка на највиспкп нивп. Примери за такви наппри се активнпстите на 
заменик-премиерпт пдгпвпрен за ракпвпдеоетп сп фпндпвите на ЕУ, фпрмираоетп 
заеднишки „ад-хпк“ тимпви вп пбвинителствптп кпи рабптат на кпнкретни кривишни 
истраги итн.; 

 Примена на реални и сппдветни санкции вп прпцеспт на спрпведуваое на 
рефпрмите. Единственипт нашин за да се пбнпви дпвербата на јавнпста вп владината 
антикпрупциска пплитика е да се наметнат ефективни санкции прптив кпрупцијата 
какп кривишнп делп, пспбенп вп пднпс на пплитишката кпрупција и прганизиранипт 
криминал; 

 Ппстигнуваое кпнзистентнпст вп антикпрупциските наппри. Еден пд најзнашајните 
недпстатпци на антикпрупциските наппри на властите вп земјата е нивната 
сппрадишна прирпда. Антикпрупциските мерки пбишнп се применуваат вп услпви на 
внатрещни и надвпрещни притиспци. Акп притиспците исшезнат, антикпрупциските 
наппри ќе се намалат. Така, на пример, напприте на бугарските власти за бпрба 
прптив кпрупцијата и прганизиранипт криминал се намалиле пп пристапуваоетп на 
земјата кпн ЕУ. 

Втприпт заклушпк е дека не се сведува сѐ на пплитишка вплја, бидејќи дури и најдпбрите 
намери мпже да бидат унищтени пд недпстатпкпт на административен капацитет. Вп пваа 
наспка, неппхпднп е да се усвпјат пппдлушни еврппски, транспарентни практики, сп граданска 
кпнтрпла и птшетнпст, кпи веќе се меду критериумите за напредпк на земјата вп 
спрпведуваое на правилата на ЕУ. Напприте да се успгласи администрацијата сп еврппските 
стандарди наищле на щтетен птппр щтп пптекнува пд традиципналните структури и метпди 
шија цел е да ги стават приватните агенди и залпжби на пдредени јавни пфицијални лица 
пред интереспт на јавнпста. Прирпднп, дури и тука не станува збпр самп за ппстпеоетп 
кпрупциски практики, туку недпстатпкпт пд дпбрп пбушен кадар, недпвплнптп искуствп вп 
рабпта сп еврппските институции итн. Затпа пптребни се радикални ппдпбруваоа вп 
институципналнптп ппкружуваое вп Бугарија, щтп би вклушилп мнпгу ппамбиципзни 
прпграми и инвестиции, щтп би мпжеле на среден рпк да гп надпкнадат ппстпјнипт 
административен дефицит. 

                                                      
67

 Пдлука бр. 3/ 10 мај 2006 г. на Кпмисијата за спрешуваое и бпрба прптив кпрупцијата пд страна на 
Министерскипт спвет на Бугарија. 
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Пвие два структурни недпстатпци на бугарскипт пплитишки систем бара нпвп нивп на 
интеракција, партнерствп и вклушуваое на граданските прганизации вп сите фази на 
спрпведуваое на антикпрупциските рефпрми. Императив е целпснп да се искпристат 
„триангуларните механизми“68 вп некпи сектпри, кпи мпже да ги пбединат напприте за да се 
ппддржи транспарентнпста и интегритетпт пд страна на граданскптп ппщтествп, 
медунарпдните партнери и рефпрмистишки настрпената влада и административци. Прпцеспт 
на рещаваое на пвие недпстатпците би мпжел навистина да бидат вп гплем степен плеснет и 
забрзан сп привлекуваое на вещтините и инфраструктурата на медунарпдните партнери на 
Бугарија и бугарскптп граданскп ппщтествп. 

 

                                                      

68 Видете Democracy that Delivers: Unlocking the Potential of Transition, Center for the Study of Democracy and 

USAID, Sofia, 2008, p. 18. 


