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ШЕСТТА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 
ПРИОРИТЕТ 7, FP6-2004-CITIZENS-5 

 
 
 

Специфично ориентиран изследователски проект: 
 

“Престъпността като културен проблем. Приложимостта на анализа на възприятията за 
корупцията по отношение на превенция на престъпността. Сравнително културологично 
изследване в България и Румъния (в процес на присъединяване към Европейския Съюз), 
Турция и Хърватия (кандидатки за членство в Европейския Съюз) и Германия, Гърция и 

Великобритания (членки на Европейския Съюз).  
 
 
Резюме 
 
Основна цел на настоящия изследователски проект e да разработи средства за оптимизация на 
превенцията на корупцията в Европейския Съюз. Необходимостта от подобен проект се налага 
от разбирането, че корупцията притежава потенциала да възпрепятства сериозно процеса на 
разширяване и интеграция на Европейския Съюз до такава степен, че дори да застраши 
основата на концепцията на общността – нейния социален ред.  
Политиките за превенция на корупцията, които бяха създадени от ЕС и прилагани досега в 
отделните страни-членки, включваха предимно законодателни, административни и полицейски 
мерки. Тези мерки се основаваха на дефиниция за превенция на корупцията, създадена от 
политическите и административни институции, и бяха прилагани по метода „от горе – на долу”. 
Настоящият изследователски проект има за цел да изследва не природата на корупцията сама 
по себе си, а възприятията за този феномена на хората, които взимат решения в политическите 
институции и администрацията, както и възприятията на гражданите и медиите в европейските 
общества.  
Проектът стартира с хипотезата, че различните възприятия на корупцията формирани до голяма 
степен от „културните предпоставки”, имат значително влияние върху специфичното познание 
за проблема в отделните страни и поради това са важни за успеха на всяка превантивна 
политика. В тази връзка, проектът ще изследва от една страна връзката между отделните 
институционализирани превантивни политики и как те се разбират в ежедневната практика, и 
от друга - как в резултат на това държавите кандидатки за членство в Европейския Съюз 
третират проблемите на корупцията. 
В последната фаза на проекта ще бъдат изработени конкретни препоръки за реорганизацията на 
превантивните политики и ще бъде потърсен отговор на въпроса каква би могла да е ролята на 
медиите в този процес.   
 
 
Цели на проекта 
 
Основната цел на нашето социологическо изследване е да задълбочи познанието за феномена 
на корупцията в страните, включени в проекта. Тази задача ще бъде осъществена чрез събиране 
на информация в две направления:  
 
• Обекти на изследване в проекта са както концептуалните предпоставки на експертните 

системи, така и социално-културните условия, в който тези системи оперират. В първата и 
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втората фаза на проекта изследването ще се фокусира върху реконструкция на културните 
характеристики на възприятията на корупцията на основните институционални актьори (в 
сферата на политическите институции, съдебната система и полицията), на медиите и също 
така на групите, които са обект на анти-корупционните мерки.   

• Експертните системи ще бъдат изследвани в първата емпирична фаза на проекта със 
средствата на социологическия документален анализ. Във втората емпирична фаза ще бъдат 
проведени поредица от интервюта с представители на институциите, гражданското 
общество и медиите, които са ангажирани с усилия по превенция на корупцията. Чрез 
анализа на така придобитата информация, ще се опитаме да реконструираме общоприетите 
дефиниции на корупцията във всяка една страна, включена в изследването. 

• На базата на емпиричните резултатите от първата и втората фаза на проекта в неговата 
трета емпирична фаза ще бъдат разработени стратегии за превенция на корупцията, 
следващи подхода „от долу - на горе”. Те ще имат задача да допълнят и подобрят 
ефективността на съществуващите експертни системи, които към настоящия момент са 
ограничение до стратегии от типа „от горе – на долу”. Съществуващите превантивни 
политики, в рамките на определено общество („експертни системи”), ще бъдат подложени 
на систематичен анализа на техните силни и слаби страни. 

• Като използваме резултатите от първите три фаза на проекта  ще се опитаме да очертаем 
стартови точки за  ревизия на съществуващите експертни системи. В заключителната фаза 
на проекта тези стартови точки ще бъдат обсъдени с хората отговорни за изработването на 
политики в рамките на експертно-научна конференция, която ще се проведе в Брюксел. На 
базата на тeзи дискусии  ще бъда подготвени предложения за нови превантивни политики.  

• Чрез контакти на проекта с анти-корупционни инициативи в публичната сфера и медиите, 
резултатите от проекта и изследваните общоприетите възприятия на корупцията, 
реконструирани в първите три фази на проекта ще бъдат направени достояние на 
заинтересовани публични кръгове. Чрез дискусиите по тези теми, проектът ще се стреми да 
насърчава развитието на гражданската култура в страните, включени в изследването.   

 
Участници в проекта 
 
Университета Констац, Германия (координатор) 
Университета Тюбинген, Германия 
Център за либерални стратегии, София, България 
Институт за качеството на живота, Букурещ, Румъния 
Университет „Галатасай”, Истанбул, Турция 
Университет Загреб, Хърватия 
Национално училище за публична администрация и местно самоуправление, Атина, Гърция 
Университет „Пантеон”, Атина, Гърция 
Университета Оксфорд, Център за изследване Югоизточна Европа, Великобритания 
 
За контакти 
 
Даниел Смилов 
Рашко Доросиев 
Център за либерални стратегии 
Ул. „Г.С. Раковски” No: 135 А 
1000 София 
България 
 
Електронна страница на проекта: www.uni-konstanz.de/crimeandculture 
 
 
E-mail: cls@cls-sofia.org 


