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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РискМонитор и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява 
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. 
Проектът „Рискове за сигурността. Към дълбока реформа на институционалните политики“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия 
по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономически пространство  в размер на 167800 евро.. Основната цел на проекта е да помогне за решителна 
реформа на политиките за сигурност и настройване на релевантните институции към модерен тип оценка на рискови фактори и превантивни действия. 

 

 

1 

Пленената държава 

 

ТЕМА 

Тема на този policy brief е пленената държава. 
Понятието е ново, то е въведено в обръщение едва 
след формирането и глобалното разгръщане на 
анти-корупционните програми след средата на 
1990-те години от световната банка. 

ПОВОД/СИТУАЦИЯ 

След изборите на 4 април 2021 година Народното 
събрание на Република България не успява да 
излъчи правителство. По предвидената от 
Конституцията процедура, парламентът се 
разпуска, Президентът обявява дата за нови 
избори и назначава служебен кабинет. Служебният 
кабинет с повишена скорост, без всякакво 
протакане, ден по ден, разкрива невиждан нива на 
корупция в гигантски мащаби. Тази корупция, 
обаче, далеч надхвърля схващането за корупция, 
което обичайно се лансира с тази дума. 

ОБЕКТ 

Обект на този policy brief е понятието за пленяване 
на държавата. Обектът е особено актуален 
предвид разкритията на служебното правителство 
за мащаба и дълбочината на корупцията в 
България. 

Масово се говори, някак абстрактно се знае 
или предполага, дори масово хората са убедени, 
че България е политически и институционално 
дълбоко корумпирана страна. Но размерите, които 
служебното правителство разкрива и оповестява, 
са шокиращи и дори надминават и едно 
превъзбудено въображение. 

КОНТЕКСТ 

Корупционната тема, която е политически 
мотивирана и възниква на базата на констатация за 
корупция, а оттам и необходимост за анти-

корупционни кампании в различни точки и цели 
региони в света, е модерна тема. Свързана е с 
работата на изследователски центрове на 
Световната банка. В тях се заражда идеята, че 
очакваният просперитет и ускорено икономическо 
развитие в Източна Европа, но и на други места, се 
препъва в корупцията. В този случай корупцията се 
определя много широко, не са много ясни 
границите й. 

В следващите години, след 1995, анти-
корупционната парадигма се разчленява. ЕВ нея се 
отделят понятия, които не са били отчитани, не са 
били взети предвид в първоначалното и 
формиране. От тази гледна точка може да се каже, 
че днес – и това е съществено при всяко 
съвременно говорене , анализ, оценка на корупция 
– в първоначалната си форма анти-корупционната 
идея е твърде наивна. В нея са побрани, някак 
насипани накуп, редица особени действия и 
процеси, които в неразчленен вид нямат особена 
стойност в политически анализ и при планиране на 
политики. 

Най-простата форма, с която корупцията 
постоянно се асоциира във всекидневното 
съзнание, е подкупът. Тази корупция може да се 
определи като административна, тя засяга ниски 
нива на администрацията и често е свързана с 
предоставяне на услуги. Ако мащабите й 
финансово са големи, тя може да бъде понятийно 
дефинирана чрез факта, че не е системна, няма 
континюитет. 

По-сложни форми са клиентелните 
отношения. При тях се създава трайна връзка 
между доставчик на услуги и клиент. Тук се 
формира непрекъснатост, съответно доверие 
между страните. В България това ниво често се 
реализира в политически отношения: дадена 
партия поема ангажименти към определена група 
свои избиратели и по този начин си осигурява 
скрит императивен мандат. 
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По-високи нива имаме при 
институционална и политическа корупция. При тях 
засегнат може да се окаже дори законодателният 
процес, нещо, което в България става твърде често: 
правят се поправки на закони за да се възползва от 
тях конкретен бизнес, фирма, група. 

Тази стълбица от административна към по-
висока и по-рискована за държавността корупция 
може да се разчленява допълнително. Тук само 
маркираме някои степени. 

В най-високата степен се осъществява 
пленяването или завземането на държавата. То 
може да е частично (цялостно имаме при смяна на 
режима), да обхваща определени институции. 
Може да бъде ограничено във времето, най-често 
от мандатите на политическите организации в 
Народното събрание. 

Пленената държава се дефинира обичайно 
като състояние, в което частни групи влияят в 
значителна степен при вземането на решения от 
страна на институции, включително основни 
политически институции, в резултат на което 
изкривяват функционирането на държавата. 
Тяхното влияние в общия случай се заплаща по 
различни начини. Така пленената държава е 
двустранен процес. Този тип дефиниции, с 
известни вариации, конкретизации, уточнения, се 
лансират от изследователските центрове около 
Световната банка. 

РИСКОВЕ 

Екстремните форми на корупция, които водят до 
овладяване на институции, сектори под тези 
институции, групи институции и сектори като 
енергетика, например, са най-високо рискови. В 
България този процес има подем и частични 
спадове, тъй като конфигурациите в Народното 
събрание, от които зависи, се променят. 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Дефиниране на превзетата държава по-
горе е мотивирано от гледна точка на евентуални 
политики, които ще бъдат насочени към редукция 
на синдрома на превземането. След началото на 

глобалните кампании срещу корупцията 
политиките налагат допълнителна конкретизация 
на обекта на въздействие. В противен случай има 
риск да останат абстрактни и нефокусирани. Този 
момент е правдоподобен в контекста на водените 
политики, те действително срещат пред себе си 
един по-усложнен обект. 

Една реконструкция, обаче, на феномена на 
превзетата държава, би следвало де вземе по-ясно 
предвид контекста на възникване и формиране на 
понятието. Не е достатъчно за разбирането му да 
се позоваваме на фактите, които то самото 
обяснява. С други думи, при изясняване на идеята 
за ново policy понятие, превзетата държава, е 
нужно да се направи концептуално резюме на 
мрежата понятия, вътре в която става необходимо 
лансиране на ново понятие. 

Препоръката, която може да се даде в 
policy перспектива би била противоречива в 
смисъл, че дори да е коректна, тя веднага ще бъде 
погълната от политическите организации, които 
самата визира. От тази гледна точка 
противодействие на ниски нива на корупция може 
да се осъществява от държавата и нейните 
институции, както и от една нормално изградена 
прокуратура. 

Но пленяването/превземането на 
държавата е екстремна форма, която налага 
единствено държавата да бъде върната обратно. 
За частични мерки не може да става дума. Те биха 
били изпълнявани от същите органи, институции, 
официални лица, към които следва да бъдат 
насочени. С други думи, подобен процес 
надхвърля възможностите за инструментално 
действие от изпълнителна власт, специални 
служби и прокуратура. 
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