
 

  

Индекс за възприятие на корупцията 2015: 

през 2015 година корупцията все още е широко 

разпространена, но се вижда лъч надежда 

Transparency International призовава хората навсякъде по света да говорят 

открито срещу корупцията 

 

Берлин, 27 януари 2016 година: Изминалата 2015 година доказа, че хората могат 

да постигнат успехи в борбата срещу корупцията, когато си сътрудничат. Въпреки че в 

глобален мащаб корупцията все още е широко разпространена, повечето държави 

подобряват резултатите си в тазгодишното издание на Индекса за възприятие на 

корупцията 2015 на Transparency International. 

Две трети от всички 168 държави, включени в Индекс 2015, имат резултат под 50 

пункта по скала от 0 (показател за много високо ниво на корупция) до 100 (показател за 

много ниско ниво на корупция). 

Въпреки това, в държави като Гватемала, Шри Ланка и Гана активисти, 

организирани в групи или индивидуално, са работили усилено в посока изкореняване 

на корупцията, като по този начин изпращат категорично послание, което да мотивира 

останалите да предприемат решителни мерки в тази посока през 2016 година. 

„Корупцията може да бъде победена, ако работим заедно. За да се ликвидира 

злоупотребата с власт, подкупите и за да се извадят на светло задкулисните сделки, 

гражданите трябва категорично и в един глас да заявят пред своите правителства, че им 

е омръзнало.” 

„Индексът за възприятие на корупцията 2015 ясно показва, че корупцията 

продължава да бъде бич в световен план. 2015 година обаче беше и година, през която 

хората отново излязоха на улицата, за да протестират срещу корупцията. Хора от 

цялата планета изпратиха ясен сигнал към властимащите, че е време да се справят с 

голямата корупция”, заяви Хосе Угас, председател на Transparency International. 

Голямата корупция е злоупотреба с власт на високо равнище, която 

облагодетелства малцина за сметка на мнозина и нанася сериозни и широкообхватни 

щети на хората и обществото. Тя често остава ненаказана. 

Тази година Transparency International призовава всички хора да предприемат 

мерки, като гласуват на https://unmaskthecorrupt.org. Искаме да знаем за кои случаи 

обществото най-силно вярва, че заслужават предприемането на спешни мерки, за да 

изпрати послание и ние да се изправим срещу голямата корупция. 

Бразилия бележи най-голям спад в индекса, с намаление на индекса с 5 пункта и 

отстъпление със 7 позиции в класирането до 76-то място. През 2015 година 

разрастващият се скандал „Петробрас” изкара хората на улиците, а началото на съдебен 

процес може да помогне на Бразилия да спре корупцията. 

Добри новини относно борбата срещу корупцията могат да бъдат открити на уеб 

страницата на Transparency International – относно Монголия, относно Гватемала и 

относно подаването на сигнали. Включени са и постиженията на повече от 100 

представителства от нашата мрежа. 

http://www.transparency.org/cpi2015
http://www.transparency.org/cpi2015
https://unmaskthecorrupt.org/
http://www.transparency.org/news/pressrelease/transparency_international_chair_asks_mongolia_prime_minister_to_reject_amn
http://www.transparency.org/news/pressrelease/arrest_of_guatemalan_president_important_step_to_end_impunity
http://www.transparency.org/news/feature/speaking_up_safely_against_corruption_in_europe
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Резултатите на Индекс за възприятие на корупцията - 2015 

Индексът отразява възприятието на обществения сектор за корупцията в 168 

държави.  

За втора поредна година Дания заема първото място в класацията, а Северна 

Корея и Сомалия отново са най-лошо представилите се държави с резултат от само 8 

пункта. 

Най-добре представилите се държави имат сходни ключови характеристики, а 

именно – високи нива на свободата на печата; достъп до информация относно бюджета, 

така че обществеността да знае откъде идват парите и как се изразходват; високи нива 

на интегритет между властимащите; представители на съдебната власт, които не правят 

разлика между богати и бедни, и в действителност са независими от останалите 

членове на правителство. 

Държавите с най-ниски стойности на индекса се характеризират с конфликти и 

войни, лошо управление, неефективни обществени институции като полиция и съдебна 

система, както и липса на независимост на медиите. 

Държавите, бележещи най-голям спад през изминалите 4 години, включват 

Либия, Австралия, Бразилия, Испания и Турция. Най-голям напредък отбелязват 

Гърция, Сенегал и Великобритания. 

Индексът за възприятие на корупцията е базиран на експертни становища относно 

корупцията в публичния сектор. Резултатите на държавите могат да бъдат подобрени 

чрез открито управление, при което обществото може да държи сметка на 

управляващите, докато ниският резултат е знак за преобладаващи подкупи, липсата на 

наказание за корупция и публични институции, които не отговарят на потребностите на 

гражданите. 

*  *  *  *  *  *  * 

Transparency International е водеща международна неправителствена организация за 

противодействие на корупцията 

За ежедневни антикорупционни новини ни последвайте на: 

Twitter: twitter.com/anticorruption 

Facebook: facebook.com/transparencyinternational 

Google Plus: plus.google.com/+transparencyinternational 

Или се абонирайте на: transparency.org/getinvolved/stayinformed 

 

За връзки с медиите 

Transparency International - Secretariat 

Крис Сандърс 

Тел.: +49 30 34 38 20 666 

press@transparency.org  

 

Асоциация „Прозрачност без граници” 

Transparency International-Bulgaria 

тел.: 02/ 986 77 13, 986 79 20, факс: 02/ 986 78 34 

mbox@transparency.bg  

www.transparency.bg 
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