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Какво представлява 
ИНДЕКСЪТ ЗА ВЪЗПРИЯТИЕ НА КОРУПЦИЯТА?

❑ Измерва нивото на корупцията в публичните институции 
в 180 държави

❑ Комплексен индикатор, създаден на базата на 13
различни изследвания, проведени от 12 независими 
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



Методология на изследването

❑ Държавите се оценяват по скала от 100 (ниско ниво на корупция) 

до 0 (високо ниво на корупция)

❑ Необходими са минимум 3 изследвания за всяка държава, 
включена в изследването

❑ Нивото на корупцията в държавата се определя от стойността 
на индекса

❑ Възприета е общата дефиниция на корупцията: “злоупотреба с 
обществено положение за лично облагодетелстване”



Източници на Индекса за 2022 г.

❑ Световна банка

❑ Консултантска група за изследване на 

политическия и икономическия риск

❑ Африканска банка за развитие

❑ 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 (Varieties of Democracy

Institute)

❑ Група за оценка на политическия риск



Индекс за възприятие на корупцията 2022 
Глобална класация

Рейтинг Индекс за 2022



Основни констатации и изводи
За последното десетилетие 2012 - 2022: 

➢124 държави не отбелязват промяна в индекса;

➢25 държави са отбелязали прогрес в борбата с корупцията;

➢31 държави отбелязват регрес в борбата с корупцията. 

➢Корупцията, конфликтите и проблемите на сигурността са 
дълбоко преплетени. Злоупотребата  с публични средства 
може да лиши от ресурси институциите, които отговарят 
за защитата на гражданите, прилагането на 
върховенството на закона и опазването на мира. 

➢Корупцията може да се използва и като средство за 
водене на война за отслабване на политически опоненти и 
за упражняване на политическо влияние в международен 
план. Този вид корупция не е насочена основно към 
икономическа изгода, а към оказване на влияние. 

➢Редица изследвания показват, че демократичните страни 
не водят война една срещу друга. Доброто управление и 
ниските нива на корупция правят държавата по-стабилна 
и надеждна за нейните партньори. 



Регионални аспекти: 
ЕВРОПА

 СРЕДНА СТОЙНОСТ НА 
ИНДЕКСА: 66 /100                  

63,11 /100 ЗА ЕС

 НАЙ-ВИСОКИ СТОЙНОСТИ в 
скандинавските държави: 
Дания, Финландия, Норвегия, 
Швеция, Нидерландия, 
Германия.

 НАЙ-НИСКИ СТОЙНОСТИ в част 
от държавите в Централна и 
Югоизточна Европа: Румъния, 
България, Унгария.



Индекс за възприятие на корупцията 2022
Европейски съюз



Индекс за възприятие на корупцията 
Тенденции за България 2012 – 2022



Индекс за възприятие на корупцията 
България във фокуса на вниманието

БЪЛГАРИЯ - ЕДНА ОТ ТРИТЕ ДЪРЖАВИ, ПОИМЕННО 
ПОСОЧЕНИ В ИНДЕКСА

▪ Фрагментацията на политическия живот в 
България води до продължаваща политическа 
криза и до управление на служебни правителства. 

▪ Няма видими действия по изпълнение на 
Стратегията за борба с корупцията за периода 
2021-2027 г. 

▪ Голяма част от ръководствата на независимите 
регулаторни институции са с изтекъл мандат.

▪ Политическата корупция оставя нерешен въпроса 
за лобизма в законодателния процес. 

▪ Измененията в изборното законодателство 
увеличават риска от манипулации на 
предстоящите избори. 



Източници на Индекса за България - 2022 г. 

Economist 

Intelligence Unit 

EIU

(Country 

Ratings)

Global Insight 

GI

(Country Risk 

Ratings)

IMD World 

(Competitiveness

Yearbook)

Political 

Evaluation Risk 

Consortium

PRS 

(International 

Country Risk 

Guide)

World Economic 
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Bertelsmann 

Foundation 
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Governance 

Index)

SGI
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Foundation 
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Index)
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FH

(Nations in 
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World Justice 
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България в общоевропейски контекст
Тенденции в Централна и Източна Европа 2012 – 2022



Глобални приоритетни насоки за 
противодействие на корупцията

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ВЗАИМНИЯ КОНТРОЛ И БАЛАНС 
МЕЖДУ ВЛАСТИТЕ. СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА 
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ

2. СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВОТО ЗА 
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

3. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ЧАСТНИ ИНТЕРЕСИ 
ЧРЕЗ РЕГУЛИРАНЕ НА ЛОБИРАНЕТО И НАСЪРЧАВАНЕ НА 
ОТКРИТИЯ ДОСТЪП ДО ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ

4. БОРБА С ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ФОРМИ НА 
КОРУПЦИЯТА
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