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ИНДЕКС ЗА ВЪЗПРИЯТИЕ НА 
КОРУПЦИЯТА 2020 

Тазгодишният Индекс за възприятие на корупцията (CPI) 
очертава мрачна картина на състоянието на корупцията в 
световен мащаб. Повечето държави са постигнали малък 
или никакъв напредък в борбата с корупцията за почти 
едно десетилетие, като над две трети от тях имат стойност 
под 50 т. Нашият анализ показва, че корупцията не само 
подкопава глобалния здравен отговор на COVID-19, но 
допринася и за продължаващата криза на демокрацията.

2020 се оказа  една от най-лошите в 
съвременната история заради 
разпространението на COVID-19, 
глобалната пандемия и нейните 
опустошителни ефекти. Въздействието 
върху здравето и икономическото 
състояние на гражданите и обществата 
по целия свят беше катастрофално. 

Както се видя през изминалата бурна 
година COVID-19 не е просто здравна и 
икономическа, но също така и 
корупционна криза, със загубата на 
безброй човешки животи поради 
коварния ефект на корупцията, която 
подкопава честният и справедлив 
отговор на проблема. 

Данните относно корупция по време 
на пандемията COVID-19 отекнаха в 
целия свят.

180
Индексът за възприятие на корупцията оценява 180 
държави и територии относно възприятието за нивата на 
корупция според оценките на чуждестранни експерти и 
представители на бизнеса. 

100 - ниско ниво на корупция, 0 - високо ниво на корупция
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180 ДЪРЖАВИ 
 180 СТОЙНОСТИ

ИНДЕКСЪТ НА БЪЛГАРИЯ

CPI измерва нивата на възприятие за корупцията в 
публичния сектор в 180 държави и територии по света. 

Индексът е комплексен индикатор, създаден на базата на 13 различни изследвания, проведени от 12  
езависими една от друга международни институции и изследователски организации.
Основава се на аналитични доклади, оценки и възприятия на чуждестранния бизнес, академичните среди 
и анализатори на политическия и икономическия риск. 

ИЗТОЧНИЦИ:

   Световен икономически форум
   Economist Intelligence Unit
   Freedom House
   Фондация “Бертелсман” 
   Световен проект за правосъдие
   Global Insight - Център за изследване на световните пазари
   Институт за управленско развитие (Център за световна конкурентоспособност) 
   Университет в Гьотеборг (Институт "Модели на демокрацията") 
   Група за оценка на политическия риск
   Световна банка
   Консултантска група за изследване на политическия и икономическия риск 
   Африканска банка за развитие

ИЗТОЧНИЦИ:
1. Световен икономически форум – Проучване на мнението на ръководители на
компании
2. Глобал Инсайт (Център за изследване на световните пазари) – Класация за оценка на
риска на държавите  
3. Фондация “Бертелсман” – Индекс за трансформация
4. Фондация „Бертелсман“– Индекс за устойчиво управление
5. Институт за управленско развитие – Доклад за световната конкурентоспособност
6. Световен проект за правосъдие – Индекс за върховенството на закона
7. Група за оценка на политическия риск – Международен доклад за оценка на
политическия риск  
8. Университет Гьотеборг  Келог Институт – Модели на демокрация
9. Economist Intelligence Unit – Оценка на риска на държавите
10. Freedom House – Държави в преход
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ГЛОБАЛНИ 
АСПЕКТИ
Тазгодишният Индекс за възприятие на корупцията 
показва, че корупцията е по-всеобхватна в страните, 
които са по-малко подготвени да управляват кризата с 
пандемията, причинена от COVID-19, и с другите 
глобални кризи. 

Индексът, който класира 180 
държави и територии според 
възприятията на външни 
експерти и представители на 
бизнеса относно за нивото на 
корупция в техния публичен 
сектор,  използва скала от 0 до 
100, където 0 е показател за 
високо ниво на корупция, а 100 - 
за отсъствие на корупция. 

Както и в предишни години, 
повече от две-трети от 
държавите имат стойности под 
50, като средната стойност на 
Индекса за тази година е 43. 
Данните показват, че въпреки 
наличието на някакъв напредък, 
повечето държави се провалят в 
опита за да се справят 
ефективно с корупцията. 

В допълнение към ниските 
стойности през 2020 г, индексите 
на  почти половината държави  
показват стагнация през 
последното десетилетие. Тези 
държави се провалят в опита да 
отбележат значителен напредък 
в борбата с корупцията в 
публичния сектор и съответно - 
за повишаване на своя индекс.  

СРЕДНА РЕГИОНАЛНА СТОЙНОСТ СРЕДНА РЕГИОНАЛНА СТОЙНОСТ 

РЕГИОН С НАЙ-ВИСОКА СТОЙНОСТ РЕГИОН С НАЙ-НИСКА СТОЙНОСТ

2018 2018

66/100 32/ 100

ЗАПАДНА ЕВРОПА & 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

СУБ-САХАРСКА 
АФРИКА
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ИНДЕКСЪТ 
НА БЪЛГАРИЯ

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

44/100

ТЕНДЕНЦИИ В ИНДЕКСА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОЗА 2012 - 2020 Г.

ВОДЕЩИ ПРОБЛЕМИ:

- Непрозрачно, неефективно 
изразходване на публични 
ресурси (формално изпълнение, 
заобикаляне или нарушения на 
правилата за обществени поръчки
- Формално спазване на 
изискванията за избор/назначения 
на лица на ръководни слъжности в 
институциите.

Кризата, предизвикана от COVID-19 открои 
проблема с неглижирането на социални системи 
като здравеопазването и образованието. Тя стана 
повод за ограничаване на отчетността на 
институциите и възпрепятстване на гражднаския 
контрол. 

7

- Ерозия на независимостта 
на съдебната система
- Неефективни разследвания
- Неефективно 
санкциониране на 
неприемливо поведение на 
лица, заемащи висши 
държавни длъжности. 

- Продължаваща концентрация 
на собствеността в медиите, 
политическа намеса и 
уволнения на журналисти.
- Дефицити в изборния процес.
- COVID-19 става повод за 
ограничаване на гражданския 
надзор над институциите.



Държавите, които водят 
класацията на CPI  за 2020 г., 
са Дания и Нова Зеландия със 
стойност от 88 т., следвани от 
Финландия, Сингапур, Швеция 
и Швейцария със стойност от 
85 т.

В дъното на класацията на CPI 
са Южен Судан и Сомалия, 
всяка от които със стойност 12 
т., следвани от Сирия (14), 
Йемен (15) и Венецуела (15).

От 2012 г. насам 26 държави са 
повишили своите индекси, 
включително Гърция, Мианмар 
и Еквадор. за същия период 22 
държави са намалили 
резултатите си, дключително 
Ливан, Ламави и Босна и 
Херцеговина.*
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*
Посочените примери на държави се 
отнасят до периода от 2012 до 2020 
г., в който те са отбелязали 
статистически значимо повишение 
на индекса.

ДЪРЖАВИ С ПОВИШЕНИЕ НА 
ИНДЕКСА*

ДЪРЖАВИ С ПОНИЖЕНИЕ НА 
ИНДЕКСА*

В сравнение с 2012 

26
22 Ливан (-5)

Малави (-7)
Босна и Херцеговина (-7)

ОСТАНАЛИТЕ ДЪРЖАВИ НЕ СА 
НАПРАВИЛИ СЪЩЕСТВЕН ИЛИ НИКАКЪВ 
НАПРЕДЪК В БОРБАТА С КОРУПЦИЯТА 
ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ.
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Гърция (+14) 
Мианмар (+13)
Еквадор (+7)
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COVID-19 И 
КОРУПЦИЯТА
Корупцията подкопава адекватния отговор на COVID-19 и на 
другите кризи, като подчертава значението на прозрачността 
и антикорупционните мерки в извънредни ситуации. 

Наред със съществуващите 
изследвания, които показват, че 
корупцията влияе негативно 
върху достъпа на хората до 
висококачествени здравни грижи, 
нашият анализ показва, че дори 
когато се отчита макро-
икономическо развитие, по-
високите нива на корупция са 
свързани с по-нисък обхват на 
здравните грижи и по-високи 
нива на детска и майчина 
смъртност, смъртност от рак, 
диабет, дихателни и сърдечно-
съдови заболявания. 

Корупцията е една от основните 
пречки пред постигането на 
целите на ООН за устойчиво 
развитие, а пандемията 
COVID-19 прави тези цели още 
по-трудни за постигане. 
Дългосрочните ефекти на 
корупцията върху здравните 
системи ни напомнят, че 
корупцията често засилва 
последиците от кризите.

Нашият анализ показва, че 
корупцията отклонява средствата 
за така необходимите 
инвестиции в здравеопазването, 
оставяйки общностите без 
лекари, оборудване, лекарства и 
в някои случаи без болници. В 
допълнение, липсата на 
прозрачност в публичните 
разходи увеличава риска от 
неефективна реакция на кризата.

Прозрачността на бюджета 
трудно може да се постигне по 
време на криза като тази с 
COVID-19, когато бързината и 
ефективността имат особено 
важно значение.

Независимо от това 
прозрачността е от ключово 
значение за гарантиране на 
правилното изразходване на 
публичните ресурси и за 
достигане до получателите, за 
които са предназначени. Поради 
тази причина трябва да бъдат 
въведени стабилни и прозрачни 
процедури за разпределение на 
бюджета, за обществени 
поръчки, като одитите трябва да 
се извършват преди да настъпи 
криза.

И накрая, нашите изследвания 
показват, че корупцията 
продължава да подкопава 
демокрацията по време на 
пандемията. Управлявайки 
кризата с COVID-19, страните с 
най-високи нива на корупция се 
оказват и сред най-сериозните 
извършители на нарушения 
срещу демокрацията и 
принципите на правовата 
държава.

"COVID-19 не е просто здравна и 
икономическа криза. Тя е и 
корупционна криза. И е такава криза, 
която понастоящем не успяваме да 
управляваме."

Делия Ферейра Рубио
Председател на Transparency International

Корупцията е широко раз-
пространена при отговора на 
COVID-19 - от подкупите за 
тестове, лечение и други здравни 
услуги, до обществените поръчки 
за медицински консумативи и 
цялостната готовност за реакция 
при спешни случаи. 
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Румъния

Със стойност на индекса от 44 
т. Румъния и България 
устойчиво се нареждат сред 
най-корумпираните държави в 
Европейския съюз. Разходите 
на двете държави за 
здравеопазване са под 
средните стойности за ЕС. В 
допълнение към недофинан-
сирането на сектора и в двете 
държави има недостиг на 
медицински персонал.

Уругвай

Със стойност на индекса от 71 т. 
Уругвай се намира начело на 
класацията в Латинска Америка. 
Правителствените разходи за 
здравеопазване са сред най-
високите в региона. Страната 
има стабилна система на 
наблюдение на епидемии, която 
надгради реакцията спрямо 
COVID-19 към вече 
съществуващите мерки спрямо 
заразни болести като юълта 
треска и Зика. 

Бангладеш

Със стойност на индекса от 26 т. 
Бангладеш е сред най-лошо 
представящите се държави в 
изследването за Азиатско-
тихоокеанския регион. 
Правителството инвестира малко 
средства в здравеопазване, като в 
същото време корупцията 
процъфтява. Корупцията по време на 
кризата с COVID-19 варира от 
подкупи в клиниките до оказване на 
неподходяща помощ. В допълнение 
корупцията е всеобхватна при 
обществените поръчки за доставка на 
медицински материали и договорите 
с разполагащи с власт бизнесмени и 
правителствени служители.

РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Корупцията открои обществените разходи за здраве като съществени обществени услуги. Държавите с високи 

нива на корупция, независимо от икономическото си развитие, са склонни да изразходват по -малко средства 

за здравеопазване. 

КОРУПЦИЯ И РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

По-ниските инвестиции в здравеопазване се асоциират с високи нива на корупция. Всяка точка представя средната стойност на 
индекса на държавата в периода (2012-2017), сравнена със средната стойност на разходите, изчислени като процент от 
брутния вътрешен продукт за същия период.  
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ИНДЕКС ЗА НАРУШЕНИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СТАНДАРТИ ПРИ ПАНДЕМИЯ (PanDem)

ОТСТЪПЛЕНИЕ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА 

Корупцията продължава да допринася за отстъпление от демокрацията по време на пандемията, 

причинена от  COVID-19. Държавите с най-високи нива на корупция дават съответно най-малко 

демократичен отговор на кризата. 

КОРУПЦИЯ, COVID-19 И НАРУШЕНИЯТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Нарушенията на демокрацията в отговор на COVID-19 са по-разпространени в държави с високи нива на корупция. Всяка 
точка представя стойността на индекса на съответната държава, като посочените средни стойности на индекса (отбелязани в 
кръга) съответстват на степента на нарушения на демокрацията.

САЩ

Със стойност на индекса от 67 т. 
през 2020 г, САЩ достига най-
ниската си позиция в 
изследването от 2012 г. досега. 
Предизвикателствата пред 
администрацията при надзора 
върху изразходването на 
безпрецедентната сума от 1 
трилион щатски долара породи 
сериозна загриженост относно 
борбата с корупцията и 
отбеляза значително 
отстъпление от дългогодишните 
демократични норми, 
насърчаващи отчетното 
управление. 

Филипините

Със стойност на индекса от 34 т. 
Филипините демонстрират 
застой в усилията за контрол 
върху корупцията от 2012 г. 
насам. Правителственият 
отговор на COVID-19 се 
характеризира със злоупотреби 
при прилагането на мерките и 
големи нарушения на човешките 
права и свободата на медиите. 

Нова Зеландия

Със стойност на индекса от 88 т. 
Нова Зеландия се нарежда на 
водещи позиции в класацията на 
CPI. Отговорът на страната на 
COVID-19 получи похвали 
заради своята ефективност, 
въпреки че имаше съмнения 
относно стандартите за 
прозрачност. Въпреки че 
правителството комуникира 
успешно и открито мерките и 
политиките, които прилага, е 
необходима повече прозрачност 
относно обществените поръчки 
за възстановяване от кризата, 
причинена от COVID-19. 

67 34 88
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РЕГИОНАЛНИ 
АСПЕКТИ
Въпреки че корупцията се различава по стойност и обхват в 
различните региони, тя се доказа като универсално препятствие 
пред ефективната борба с COVID-19.

 РЕЗУЛТАТИ ПО РЕГИОНИ

Средни стойности за регионите, с държавите с най-високи и най-ниски стойности във всеки регион.

ЕС И ЗАПАДНА ЕВРОПА
Средна стойност

СРЕДЕН ИЗТОК И 
СЕВЕРНА АФРИКА 
Средна стойност 
ОАЕ (71/100)
Сирия (14/100)

Средна стойност

Сейшели (66/100)
Сомалия, Южен Судан (12/100)

ИЗТОЧНА ЕВРОПА 
И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ
Средна стойност
Грузия (56/100)
Туркменистан (19/100) 

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИ 
Средна стойност

Нова Зеландия (88/100)
Северна Корея(18/100) 

Канада (77/100) 
Венецуела (15/100) 

39

66
36

На върха на класацията е 
Европейският съюз и останалите 
държави от Западна Европа, 
като в много от тях липсва 
прозрачност и отчетност.

В Близкия изток и Северна 
Америка държавите отслабиха 
антикорупционните мерки.
В Азиатско-тихоокеанския регион 
и в двете Америки някои 
правителства използваха 
COVID-19, за да консолидират 
своята власт, но изоставиха 
хората без достъп до 
своевременна помощ. 

В части от Източна Европа и 
Централна Азия бяха 
ограничени общественият 
надзор върху управлението и 
гражданските свободи.

В дъното на класацията на 
Индекса Суб-сахарска Африка 
реагира на COVID-19 с 
протести срещу нарастващите 
разходи за живот, корупцията 
и средствата за спешна 
помощ.

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2020

Дания (88/100)
България, Унгария, Румъния (44/100)

45
43  

СЕВЕРНА И ЮЖНА АМЕРИКА 
Средна стойност

32
СУБ-САХАРСКА АФРИКА
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ЕВРОПЕЙСКИ 
СЪЮЗ И ЗАПАДНА 
ЕВРОПА
Със средна стойност от 66 т. Западна Европа и Европейския 
съюз е регионът с най-високи стойности на Индекса, но под 
извънреден натиск поради разпространението на COVID-19. 

31

66/100

ОЦЕНЯВАНИ ДЪРЖАВИ

СРЕДНА
РЕГИОНАЛНА 
СТОЙНОСТ

НАЙ-ВИСОКИ СТОЙНОСТИ
НАЙ-НИСКИ СТОЙНОСТИ

РУМЪНИЯ

ФИНЛАНДИЯ

УНГАРИЯ

ДАНИЯ

88/100

85/100

85/100

44/100

44/100

44/100
БЪЛГАРИЯ

ШВЕЦИЯ

Стойностите на Индекса класират 
региона на Западна Европа и 
Европейския съюз на най-високи 
позиции в класацията на CPI, като 
Дания (88) е на първо място, следвана 
от Финландия (85), Швеция (85) и 
Швейцария (85). В дъното на 
регионалната класация, като най-слабо 
представящите се държави, са 
Румъния (44), Унгария (44) и България 
(44).

След установяването на извънредно 
положение във Франция (69), Унгария 
(44), Италия (53) и Испания (62) 
имаше редица призиви към 
правителствата да въведат 
значителни ограничения поради 
COVID-19, като това се отрази на 
провеждането на избори в 11 
държави.

Пандемията разкри сериозни 
проблеми, свързани с 
върховенството на закона в 
региона, като корупцията 
допълнително отслаби 
демократичните държави.

Въпреки че амбициозният 
пакет на ЕС108 би могъл да 
спомогне на държавите-членки  
за адекватен отговор срещу 
COVID-19, една такава 
инициатива е съпроводена с 
мащабни процедури за 
обществени поръчки, които 
трябва да се подчиняват на 
кратки срокове и са уязвими на 
потенциална корупция и 
предизвикателства към 
почтеността.

В целия регион пандемията 
COVID-19 е оказала 
допълнителен и неочакван натиск 
върху системите за почтеност на 
много страни, превръщайки я в 
„политическа криза, която 
заплашва бъдещето на 
либералната демокрация“. 

Пандемията тества границите на 
европейското реагиране при 
извънредни ситуации и в много 
случаи държавите не се справят 
със стандартите за пълна 
прозрачност и отчетност. 

В Норвегия (84) правителството 
обяви извънредно положение, 
което постави под въпрос дори 
разпоредби в конституцията. 
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ДЪРЖАВИ, КОИТО ДА СЕ НАБЛЮДАВАТ С ОСОБЕН ИНТЕРЕС 

Малта

Със стойност от 53 т. Малта е 
държавата с най-значително понижение 
на стойността на Индекса, като той се 
понижава със 7 пункта спрямо  2015 г.  

Според Доклада на ЕС за 
върховенството на закона в Малта, „са 
разкрити дълбоки модели на корупция и 
са предизвикали силни обществени 
искания за значително укрепване на 
капацитет на институциите за справяне с 
корупцията и за по-широки реформи, 
гарантиращи върховенството на закона“

Полша

Със стойност от 56 т. Полша понижава 
значително индекса си, като той се 
понижава със 7 пункта спряво 2015 г. 

Управляващата партия в страната 
последователно насърчава реформи, 
които отслабват независимостта на 
съдебната система. 

Малта се сблъсква със сериозни корупционни предизвикателства и е 
засегната от най-стръмния упадък на върховенството на закона. 

В Полша управляващите политически лидери  използват кризата с COVID-19 за 
политическа изгода, подкопавайки демокрацията, правата на човека и усилията 
за борба с корупцията.

През 2019 г. публичното разследване 
за убийството на журналистката Дафне 
Каруана Галиция изведе на преден 
план корупцията на високо ниво и 
доведе до оставката на премиера 
Джоузеф Мускат. 

Бившият началник на кабинета на 
министър-председателя бе арестуван 
през септември 2020 г. за 
предполагаема схема за подкупи, която 
цели да помогне трима руснаци да 
получат малтийски паспорти като част 
от спорната програма за златни 
паспорти, стартирала през 2015 г. 

Освен това доклад на Европейската 
централна банка установи значителни 
пропуски на най-голямата банка в 
Малта, които разкриват възможности за 
пране на пари и други престъпни 
дейности.

Постоянната ерозия на правовата 
държава и на демократичния надзор 
създадоха условия за процъфтяване на 
корупцията на най-високите нива на 
управлението.

По време на COVID-19 националният 
законодателен орган измени и отмени 
стотици закони, използвайки кризата 
като прикритие за прокарване на 
опасно законодателство. Парламентът 
също така ограничи достъпа до 
информация за граждани и журналисти 
и разреши непрозрачни публични 
разходи, свързани с COVID-19. 

Опитът да се осигури безнаказаност на 
длъжностни лица, които са нарушили 
закона във връзка с пандемията 
COVID-19, и тежките полицейски 
репресии срещу мирно протестира-
щите за  права на жените засилиха 
напрежението в страната и разкриха 
намеренията на управляващата партия 
за допълнително укрепване на нейната 
власт, въпреки нарастващо 
обществено недоволство.

С неотдавнашния си отпор срещу ЕС за 
превръщането на върховенството на 
закона в условие за достъп до 
еврофондове, полските политически 
лидери изложиха на риск демокрацията 
и антикорупционните реформи.

Photo: Lena Ivanova / Shutterstock.com
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Кризата с COVID-19 изостри упадъка на 
демокрацията, като някои правителства се 
възползваха от пандемията, за да суспендират 
парламентаризма, да се откажат от механизмите за 
обществена отчетност и да подбудят към насилие 
срещу дисидентите. За да защитят полето за 
гражданското действие, групите на гражданското 
общество и медиите трябва да имат необходимите 
условия, за да държат правителствата отговорни.

Много  правителства опростиха драстично 
процедурите за обществени поръчки. Бързите и 
непрозрачни процедури предоставиха широки 
възможности за корупция и за отклоняване на 
обществени средства. Процедурите за договаряне 
трябва да останат открити и прозрачни, така че да 
осигурят противодействие на нередностите и 
конфликтите на интереси и да осигурят 
справедливи цени.

Публикуването на неагрегирани данни за разходите и 
разпределението на ресурсите е особено важно при 
извънредни ситуации, за да се осигури честен и 
справедлив политически отговор. Правителствата 
също трябва да гарантират, че хората получават 
лесна, достъпна, навременна и значима 
информация, като им гарантират правото на достъп 
до информация.

1. ЗАСИЛВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ НАДЗОР
НАД ИНСТИТУЦИИТЕ

3. ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НАСЪРЧАВАНЕ
ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ

2. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТКРИТИ И ПРОЗРАЧНИ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДАННИ
ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

От подкупите и присвояването 
до свръхценообразуването и 
фаворизирането, корупцията в 
здравеопазването приема 
различни форми. Рискуваме 
обаче да загубим още повече, 
ако по време на криза не се 
поучим от предишните уроци.

Въпреки COVID-19 през 
последната година хората по 
света се присъединяваха към 
масови протести срещу 
корупцията, за социална 
справедливост и политическа 
промяна. 

Незабавният отговор на 
пандемията разкри извънредни 
пробойни в системите за 
здравеопазване и в 
демократичните институции, 
подчертавайти че тези които са 
на власт се движта в посока, 
която служи на техните 
собствени интереси, вместо на 
най-уязвимите.  

Докато глобанлната общност 
осъществява преход от криза 
към възстановяване 
антикорупционните усилия 
трябва да осигурят честност и 
справедливост на процеса.
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ПРЕПОРЪКИ
За да се справят с OVID-19 и за да ограничат корупцията, от съществено значение за държавите е предприемането 
на действия в следните насоки:

Реакцията срещу COVID-19 разкри дефицитите на 
слаб надзор и недостатъчно ниво на прозрачност. 
За да гарантират, че ресурсите достигат до най-
нуждаещите се и че не са обект на кражби от 
корумпирани лица, антикорупционните органи и 
надзорните институции трябва да разполагат с 
достатъчно финансови средства, ресурси и 
независимост, за да изпълняват своите задължения.
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