
РАЗСЛЕДВАНИ СЛУЧАИ В МЕДИИТЕ

България
•   Новият председател на Комисията за противодействие на корупцията обвинен в сенчести сделки 
(OCCRP, 12 декември 2019 г.) 
Бившият главен прокурор е обвинен, че е част от скандала Apartmentgate и други сенчести дейности.

Италия 
•   Публични търгове в Университета в Падова: 11 души са изпратени на съд за корупция свързана с 
договори за ремонт на стойност 370 000 евро (Il Gazzettino.it, 18 декември 2019 г.) 
Обвинения във връзка с корупция, фалшифициране на оферти и злоупотреба със служебно положение относно 
разследване от 2017 г., включващо сектор строителството и университета в Падуа.
•   Подправени търгове в община Концесио: 11 предприемачи, изправени пред съд
(Il Gazzettino nuovo, 20 декември 2019 г.)
Продължава инцидентът с фалшиви търгове в строителния сектор, който започна с 24 разследвани лица.
•   Подправени търгове в Калтанисета  (Giornale di Sicilia, 11 декември 2019 г.)
Разследване “Perla Nera” (Черна Перла) за предполагаемото съществуване на система за възлагане  на търгове в 
техническата служба на общината, която неправомерно дава предимство на някои предприятия.

Румъния
•   Румънски депутати от Социалдемократическата партия се разследват за няколко предполагаеми 
случая на корупция (Romania-Insider, 11 декември 2019 г.)
Четиринадесет души, включително трима депутати от Социалдемократическата партия в Румъния, са разследвани 
за корупция, подкуп и злоупотреба със служебно положение. Смята се, че длъжностни лица, работещи в няколко 
гранични пунктове, са поискали и взели подкуп от превозвачи извън  официалните такси. 
•   Корупционен скандал в най-големия частен университет в Румъния, заместник-ректорът е арестуван за 
подкуп (Romania-Insider, 19 декември 2019 г.)
Голямо разследване на измами при бакалавърските и магистърски изпити беше насочено към един заместник-
ректор, трима университетски секретари, 30 студенти, 15 учители, трима декани или заместник-декани на някои 
факултети и двама университетски служители. Прокурорите подозират съществуването на престъпна група, 

създадена, за да „помага“ на студентите да вземат изпитите си за дипломиране в замяна на подкуп.

Уебсайтът съдържа събития и публикации, представя членовете 
на Консултативния съвет на SceMaps и предоставя повече 
подробности за методологията, използвана за анализа на 
завладяването на държавата в ключови рискови сектори.

До средата на 2020 г. на уебсайта ще бъде добавен и интерактивен 
модул с класации на компании (доставчици) и институции 
(възложители) на обществени поръчки, както и данни относно 
броя и стойността на договорите.

Посетителите на уебсайта ще могат също така да получат достъп 
до серия рискови индикатори (т.нар. „червени флагове“) свързани 
с възлагането на обществени поръчки; сигнали за подозрителна 
дейност в медиите и профили на публични институции.

Подпомагане на борбата срещу завладяването на държавата в ЕС чрез нов 
инструмент за наблюдение:

SCEMAPS - Оценка на завладяването на държавата и мониторинг на 
антикорупционните политики на секторно ниво

Бюлетин No 2.

Уебсайтът на SCEMAPS вече е онлайн!
https://scemaps.eu/

https://www.occrp.org/en/daily/11292-new-head-of-bulgaria-s-anti-graft-body-accused-of-shady-deals
https://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/corruzione_appalti_universita_padova-4934802.html
https://www.quibrescia.it/giustizia/2019/12/20/appalti-truccati-a-concesio-11-imprenditori-a-giudizio/556501/
https://caltanissetta.gds.it/articoli/cronaca/2019/12/11/appalti-truccati-a-caltanissetta-esisteva-un-sistema-di-aggiudicazione-0b5b0948-93d3-437a-aecd-421e619fd76c/
https://www.romania-insider.com/psd-mps-corruption-bribery-romania
https://www.romania-insider.com/spiru-haret-university-romania-corruption
https://scemaps.eu/


Този документ се финансира от Фонд „Вътрешна сигурност – Полиция“ на Европейския съюз. Съдържанието на този документ представя вижданията само 
на неговия автор и е негова/нейна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него. 

Членове на проекта:

СЪБИТИЯ И ПУБЛИКАЦИИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА SCEMAPS

Expert Forum, Румъния
 

Участие във Форум за добро управление 2019 (EFOR, decembrie 2019)

Expert Forum взе участие в регионалния форум, организиран в Тбилиси, където представи резултати от 
изследвание относно политическия клиентелизъм в региона.

Civio, Испания
 

Хиляди обществени поръчки не следват закона и избягват 
конкурентния принцип (Civio, 22 януари 2020 г.)

Въз основа на събрани данни относно обществените поръчки, 
Civio обясняват как испанските публични администрации 
„замърсяват“ процеса по възлагане: само за първите седем 
месеца на 2019 г. над 6 500 договори са сключени в нарушение 
на регламента, който не позволява на публичните органи да 
разделят и възлагат директно няколко свързани по-малки 
поръчки над 15 000 евро или 40 000 евро на една компания.

Център за изследване на демокрацията, България
 

Спазване на обещанието за разширяване на ЕС: 30 години управленски и антикорупционни реформи в 
Централна и Източна Европа (Център за изследване на демокрацията, 13 декември 2019 г.)

През 2019 г. регионалният антикорупционен форум в Скопие си постави за цел да намери решения за продължаване 
на разширяването, като в същото време допринесе за дългоочакваните реформи в Западните Балкани. Експерти от 
Центъра за изследване на демокрацията представиха модела на завладяване на държавата, който се използва като 
методологическа основа и в настоящата Sce Maps инициатива.

•   Какво говорят цифрите относно най-голямото корупционно дело в Испания (EU-OCS, 23 ноември 2019 г.)
Корупционното дело “ERE”, засягащо няколко от бившите испански социалистически лидери, приключи с присъда 
„лишаване от свобода“ за присвояване на стотици милиони евро публични средства.
•   Разследване за борба с корупцията разкри доказателства за нагласен мач във футболната лига на 
Серия А в Италия (EuroWeekly, 27 декември 2019 г.)    
Съвместно разследване между испанските и италианските полицейски сили, координирано от Европол, разкри 
дейности за предполагаема корупция, пране на пари и нелоялна администрация. 

Испания 

ПОСЛЕДНИ РАЗВИТИЯ В АНТИКОРУПЦИОННАТА ПОЛИТИКА
•   Доклад на Европейската комисия за прогреса на България по Инструмента за сътрудничество и 
проверка (EC, 22 октомври 2019 г.)
Европейската комисия оцени положително ангажиментите на България за справяне с организираната престъпност 
и съдебната реформа.
•   Доклад на Европейската комисия за развитието на Румъния по Инструмента за сътрудничество и 
проверка (EC, 22 октомври 2019 г.)
Европейската комисия приветства усилията, положени от румънското правителство при консултациите и диалога 
относно съдебната система. Въпреки това, ЕК с нетърпение очаква превръщането на този ангажимент в конкретно 
законодателство, както и предприемането на други мерки, с които да се гарантира независимостта на съдебната 
власт и борбата с корупцията.
•   Съдбата на европейската агенция против прането на пари е ясна: дали ЕС ще предприеме действия? 
(Transparency International EU, 4 декември 2019 г.)
Transparency International-ЕС посочи липсата на европейска агенция, която да се бори с прането на пари и косвено – с 
корупцията и организираната престъпност.

https://idfi.ge/en/good_governance_forum
https://civio.es/quien-cobra-la-obra/2020/01/22/illegal-division-of-below-threshold-contracts/
https://csd.bg/events/event/delivering-on-the-promise-of-eu-enlargement-30-years-of-governance-and-anticorruption-reforms-in-ce/
https://eu-ocs.com/breaking-down-the-numbers-in-spains-largest-ever-corruption-case/
https://www.euroweeklynews.com/2019/12/27/spain-anti-corruption-investigation-uncovers-match-fixing-evidence-in-italys-serie-a-football-league/#.XiVw44hS-po
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_6135
https://transparency.eu/the-case-for-an-eu-anti-money-laundering-agency-is-clear-will-the-eu-take-action/

