
 

SceMaps разработи анализ на големи 
данни за откриване на потенциално 

корупционно поведение при 
обществените поръчки 

 
https://scemaps.eu/ 

 
• SceMaps прави оценка чрез комбиниране на индикатори за риск (red flags), всеки от 

които обозначава конкретен риск, който може да е резултат от потенциална 
корупция или конфликт на интереси. 

• Анализът на големи данни е разработен от SceMaps, за да демонстрира 
възможността за оценка в реално време. Той използва индикатори за риск, които 
могат да се изчислят в процесите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки 
и съответно - да бъдат интегрирани в националните електронни системи за 
обществени поръчки.   

 
14/04/2021 – Над 250 хил. публични институции в ЕС харчат годишно около 2 трилиона 
евро (14% от БВП на ЕС) чрез обществени поръчки за услуги и доставки, според данни 
на Европейската комисия. SceMaps анализира обществените поръчки в България, 
Италия, Румъния и Испания в три икономически сектора, в които публичните 
институции са основни възложители и които са сред най-рисковите по отношение на 
злоупотреби и лошо управление на публичните разходи: Строителство, Търговия на 
едро с горива и Търговия на едро с фармацевтични продукти. Оценката на риска, 
основана на анализа на големи данни, показва, че обществените поръчки в 
България и Румъния са по-уязвими за потенциална корупция  както по отношение 
на изпълнителите (фирми), така и на възложителите (публични институции).  
 
SceMaps прави оценката чрез комбиниране на индикатори за риск (red flags), всеки 
от които обозначава конкретен риск, който може да е резултат от потенциална 
корупция или конфликт на интереси. Единичен рисков индикатор не е достатъчно 
доказателство за неправомерно действие, но натрупването на няколко индикатора за 
конкретна фирма, публична институция, сектор или държава, насочва към 
подозрително поведение в процесите на възлагане и изпълнение на обществените 
поръчки, както на микро ниво (отделно юридическо лице), така и на макро ниво 
(сектор или държава), което трябва да бъде допълнително проверено. 
 
  



 

Индексът на концентрация при възложителя (buyer concentration index) е един от 
индикаторите за риск, предлаган в онлайн платформата SceMaps 
(https://analytics.scemaps.eu/) и оценяващ концентрацията на поръчки към конкретен 
изпълнител, измерена чрез изплатените суми. Този индекс представлява знак за 
потенциална зависимост на даден изпълнител (фирма) от съответния възложител 
(публична институция). Индекс равен на 100 за един възложител, означава, че той е 
осигурил всички обществени поръчки на даден изпълнител.  
Рискови възложители според индекс на концентрация при възложителя 

 
Източник: Онлайн платформа SceMaps, https://analytics.scemaps.eu 

 
В България, делът на публичните институции (възложители), които концентрират над 
60% от изплатените суми към конкретни изпълнители, е около два пъти по-висок (21%) 
в сравнение с дяловете в другите три страни (съответно 12% за Италия и по 10% за 
Румъния и Испания), според изчисленията в платформата на SceMaps. България също 
така е с най-много възложители, които концентрират над 90% от сумите към конкретен 
изпълнител, въпреки че изплатените суми са по-малки, отколкото например в 
Испания. Индексът на концентрация при възложителя разкрива рискове от 
потенциално корупционно поведение както за публичните институции, така и за 
фирмите и може да бъде използван за отправна точка за по-нататъшен анализ на 
всеки отделен случай чрез информацията и данните за възложителите и 
изпълнителите в онлайн платформата на SceMaps.  
 
  



 

Индикаторът за времева близост „регистрация – спечелен търг“ (incorporation 
time proximity indicator) разкрива броя фирми, които печелят първия си търг за 
обществена поръчка съответно до 12 или 24 месеца след първоначалната си 
регистрация. Този индикатор отчита потенциалния риск, новосъздадена фирма без 
доказан опит да бъде избрана за изпълнител. Още повече, че съществуващи 
разследвания на конкретни подозрителни случаи показват, че понякога юридически 
лица се създават единствено с цел да спечелят конкретен търг. На макро ниво (напр. 
секторно или национално), по-високият дял на фирми, с първоначална регистрация 
до 12 или 24 месеца преди техния първи спечелен търг, показва по-висок риск 
възлагането на обществени поръчки да се влияе от фактори, различни от правилата 
за открита конкуренция, вкл. чрез противозаконни средства.  
 
 
Рискови фирми съгласно индикатора за времева близост 
„регистрация – спечелен търг“  

 
Източник: Онлайн платформа SceMaps, https://analytics.scemaps.eu 

 
 
Този индикатор разкрива систематичен проблем за българския пазар: над 
половината от фирмите, спечелили обществени поръчки през периода 2010-2019 г. в 
трите сектора, анализирани от SceMaps, са създадени до 24 месеца преди първия си 
спечелен търг. Съответният дял е три пъти по-нисък в Румъния и Испания, докато в 
Италия той е само 2%.  
 
Това са само два от общо 17 индикатора за риск, разработени и предлагани от 
онлайн платформата на SceMaps. Оценката на риска чрез тях дава множество 
възможности за наблюдаващи и анти-корупционни организации, регулаторни и 



 

контролни институции, право охраняващи институции, разследващи журналисти и 
организации на гражданското общество: от оценка целяща разработване на 
превантивни мерки до разкриване на нередности в конкретни случаи. Нещо повече,  
онлайн платформата на SceMaps предлага подробна информация за възложители, 
изпълнители и търгове, улесняващи анализа и разследванията.   
 

 
Източник: Онлайн платформа SceMaps, https://analytics.scemaps.eu 

 
Анализът на големи данни е разработен от SceMaps, за да демонстрира възможността 
за оценка в реално време. Той използва индикатори за риск, които могат да се 
изчислят в процесите на възлагане и изпълнение на обществените поръчки и 
съответно - да бъдат интегрирани в националните електронни системи за обществени 
поръчки. Това е и бъдещето за превенция на корупцията в тази област.  
 
За повече информация: 
 

• Тодор Галев, Директор Изследвания, Център за изследване на демокрацията 
(България): todor.galev@online.bg 

• Даниела Минева, Старши изследовател, Център за изследване на 
демокрацията (България): daniela.mineva@online.bg 
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