АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

Противодействие на корупцията – 2018:
обществени очаквания и постигнати
резултати

Инициативата се осъществява с подкрепата на ФОНДАЦИЯ „ФРИДРИХ ЕБЕРТ“, Бюро България

ФОКУС НА ИНИЦИАТИВАТА
Принос в контекста на борбата с корупцията - интегриране на

обществените очаквания
за справяне с корупцията

експертното знание по
проблема

което да служи като отправна точка за

формулиране на по-ефективни
антикорупционни политики

по-активно участие на
гражданите в управлението

ОБХВАТ НА ИНИЦИАТИВАТА
Аналитична оценка на новото
антикорупционно
законодателство
Наблюдение на ефекта от
новото законодателство и
дейността на
антикорупционната агенция
Формулиране на препоръки
за бъдещи насоки за поефективна борба с корупцията

• Социологическо изследване
„Обществени очаквания за
противодействие на корупцията през
2018“
• Мониторинг и експертна оценка на
антикорупционния закон и на действия
на новосъздадената институция през
2018 г., произтичащи от новия закон
• Изработване на анализи, policy paper
„Противодействие на корупцията – 2018:
обществени очаквания и постигнати
резултати“
• Форум за представяне на резултатите от
наблюдението и дискусия на
препоръките

„ОБЩЕСТВЕНИ НАГЛАСИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА
КОРУПЦИЯТА ПРЕЗ 2018 г.“
Данни за изследването:
Национално представително изследване на общественото мнение
Период на провеждане: 17-25 юни 2018 г.
Обхват: 1016 респонденти
Проведено от социологическа агенция „Алфа Рисърч“
По инициатива на Асоциация „Прозрачност без граници“,

осъществявана с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт“,
Бюро България

Основни констатации и изводи
Политическата корупция, злоупотребата с обществени средства и корупцията в
съдебната система – във фокуса на общественото внимание:
 политически и роднински назначения, търговия с влияние, конфликт на интереси, незаконно
финансиране на предизборни кампании
 злоупотреба с публични средства – на национално и на местно ниво
 отказ от разследване на корупция по високите етажи на властта и търговия с влияние в
съдебната система

Приоритети в борбата с корупцията:
 по-ефективно разследване и наказване на корупцията
 по-малък акцент върху законотворчеството, обучителни семинари и дискусии

Потенциалът на обществена подкрепа за новата антикорупционна комисия
 относително крехка, но все пак съществуваща подкрепа
 ключови предпоставки: безпристрастност при разследването, опазване на данните за
самоличността на подателите на сигнали и защита (whistleblowers)

Основни констатации и изводи
Ниска степен на доверие на гражданите в институциите, които са
оправомощени да преследват корупцията

Условия, при които гражданите биха подали сигнал за корупция:
 безпристрастно разследване;
 опазване на данните за самоличността на подателите на сигнали;
 гаранции за защита от неблагоприятни последици и репресии.

Ниска степен на готовност на гражданите за подаване на сигнали поради:
 страх от неблагоприятни последици за подателите на сигнали;
 недоверие в длъжностните лица;
 усещане, че обикновеният човек е безсилен в борбата с корупцията

Корупцията - най-големият проблем за гражданите е…
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Политически и роднински назначения в администрацията, конфликт на
интереси и търговия с влияние в министерства и агенции

57,6%

Злоупотреба с публични (финансови) средства в министерства и агенции

56,9%

Злоупотреба с публични (финансови) средства в местната власт

56,9%

Незаконно финансиране на партии и на предизборни кампании, купуване
на гласове

56,7%

Политически и роднински назначения, конфликт на интереси и търговия с
влияние в местната власт

54,2%

Търговия с влияние в съдебната власт, отказ от разследване на корупция по
високите етажи на властта

53,0%

Искане на подкупи при предоставяне на административни услуги, издаване
на разрешителни, удостоверения и др. документи
Отказ на контролните органи да разследват и санкционират злоупотреби в
управлението
Използване на публични средства, предназначени за социални услуги, за
постигане на партийни цели
Лобизъм и нерегламентирано влияние в законодателния процес

48,7%
46,1%
42,7%
40,2%

70%

80%

90%

100%

Готовност на гражданите за противодействие на
корупцията
До кого бихте подали сигнал, ако Вие лично сте свидетел или имате
конкретна информация за корупционно действие?
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МЕДИИ
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ИНСПЕКТОРАТ ИЛИ ДРУГ КОНТРОЛЕН ОРГАН В ИНСТИТУЦИЯТА,
КЪДЕТО СЕ СЛУЧВА КОРУПЦИОННОТО ДЕЙСТВИЕ

10,2%

ПРОКУРАТУРА

10,1%

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НЕ БИХ ПОДАЛ(А) СИГНАЛ
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Насоки за противодействие на корупцията
В какви насоки е нужно да работи най-активно новата антикорупционна агенция?
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Разследване на корупция на най-високо политическо ниво

71,2%

Разследване на корупция в местната власт

63,7%

Разследване на корупция сред служители в централната администрация

58,5%

Провеждане на информационни кампании сред гражданите

19,7%

Създаване на бази данни за широк кръг лица, които да бъдат активно
анализирани за установяване на корупция

17,7%

Предоставяне на съвети и консултации на граждани и служители в
администрацията

16,5%

Анализ на дефицити в законодателството и на обществени процеси, обуславящи
разпространението на корупцията

16,3%

Обучения за създаване на антикорупционен капацитет на институциите

15,9%

Внедряване на агенти и самостоятелно подслушване

15,2%

Провеждане на тестове за интегритет на служителите в администрацията
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Личният принос на гражданите в противодействие
на корупцията
Какви действия срещу корупцията бихте извършили лично Вие или бихте
подкрепили?
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ДА ОТКАЖА ПЛАЩАНЕ НА ПОДКУП

36,4%

ДА СИГНАЛИЗИРАМ ЗА КОРУПЦИЯ

24,9%

ДА ГЛАСУВАМ ЗА НЕКОРУМПИРАНИ КАНДИДАТИ И ПАРТИИ

17,6%

ДА УЧАСТВАМ В ПРОТЕСТИ

11,7%

ДА УЧАСТВАМ В ПЕТИЦИЯ

8,4%

ДА БОЙКОТИРАМ КОРУМПИРАН БИЗНЕС

8,2%

ДА ГОВОРЯ ЗА ПРОБЛЕМА ПРЕД МЕДИИТЕ

7,9%

ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯ ИЛИ ДА ПОДКРЕПЯ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА
ОРГАНИЗАЦИЯ

КАТО ОБИКНОВЕН ЧОВЕК НИЩО НЕ МОГА ДА НАПРАВЯ
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Противодействие на корупцията: мотивите на
гражданите
Вие лично бихте ли съдействали на антикорупционната агенция, за да се разкрият и
накажат корумпирани лица?
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33,6%
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24,6%
8,2%

9,4%

21,5%

Да, ако съм убеден, че ще разследва безпристрастно

Да, но ако анонимността ми е гарантирана

Да, но ако ми се осигурят гаранции за защита

Да, при всички случаи

Да, ако няма да навреди на работата/бизнеса ми

Да, ако не ми отнема много време и усилия

Да, ако има материална награда

Да, ако има морална награда

Не бих съдействал(а)

Отказ от противодействие на корупцията: мотивите на
гражданите
Поради каква причина не бихте подали сигнал за корупция?
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Страхувам се от последиците

29,9%

Длъжностните лица също са корумпирани

26,8%

Трудно е да се докаже

24,1%

Не искам да ме призовават/разкарват по институции (полиция,
прокуратура, съд)

21,7%

Нищо не може да се направи
Това не е мой проблем

19,4%
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Не зная къде и как

3,8%

Твърде скъпо е, може да претърпя материални загуби

3,4%

Нямам време
Нормално е да дадеш нещо в израз на „благодарност“ срещу услуга от
администрацията
Няма такава причина, бих подал(а) сигнал за корупция
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