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обществените поръчки в Румъния и 

България 
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• 37 фирми от България и 10 от Румъния (сравнено с 3 в Испания и 0 в Италия) са рискови 
според индикатор, оценяващ съотношението на броя работещи във фирмата спрямо обема 
на обществените поръчки, които фирмата печели.  

• Инициативата SceMaps демонстрира как големите данни могат да бъдат използвани 
както за анализ и рзслдване на съществуващи случай на подозрително поведение, така и за 
планиране на превантивни мерки и контрол в реално време на обществените поръчки  

 
 
 
14/04/2021 – Техники за анализ на големи данни да идентифицират и предотвратяват 
недобросъвестно поведение в обществените поръчки в реално време. Това е 
основната цел на онлайн платформата на SceMaps, която предлага оценка на риска, 
основана на голям обем данни, използвани за пресмятането на 17 индикатора за 
рисково поведение, които осветяват потенциални нередности. Страните в ЕС харчат 
14% от техния БВП годишно – или около 2 трилиона евро, чрез обществени поръчки. 
„Ръчен“ анализ на всички търгове, дори в един сектор, е невъзможен. Но 
автоматизираният и с възможност да се случва в реално време, анализ на хиляди 
търгове всекидневно, прави възможно да се предотврати или на-малко намали 
съществено корупцията и конфликта на интереси. Онлайн аналитичната платформа 
на SceMaps, създадена с тази цел, се пилотира в България, Италия, Румъния и 
Испания с фокус върху три високо-рискови сектора: Строителство, Търговия на едро 
с горива и Търговия на едро с фармацевтични продукти.  
 
Един от индикаторите за риск, разработени в SceMaps, оценява съотношението на 
получените суми от обществени поръчки спрямо броя работещи в даден 
изпълнител (фирма) за конкретен период, и подрежда фирмите в съответствие с 
получените резултати. По-висок ранг означава, че фирмата има по-малък брой 
работещи в сравнение с други фирми, изпълняващи подобни дейности за сравнима 
сума. Графиката по-долу представя само фирмите, които попадат в горния край на 
ранговата скала (най-високите 20%), като за някои страни – напр. Италия, няма фирми, 
които да попадат в тази група. Този индикатор отразява риска фирми с недостатъчно 
персонал да спечели обществени поръчки, които изискват повече заети, като в много 
случаи това се комбинира с недекларирано – и затова противозаконно, използване на 
подизпълнители.  
 



  

Рискови фирми според съотношение получени суми спрямо брой 
работещи 

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

 
Според този индикатор, 37 фирми от Румъния и 21 от България попадат в групата 
на рисковите фирми, ако изчислението обхване целия 10-годишен период и трите 
анализирани сектора. При по-кратки времеви периоди, фирмите попадащи в 
рисковата група са повече, но въпреки че намалява чувствителността на анализа, по-
дългият период, позволява да се идентифицират фирми, които имат подозрително 
поведение в дългосрочен план. 
Трябва да се има предвид, че съотношението приход на предприятието на глава от 
заетите е един от индикаторите за производителност на труда. Все пак, когато 
разликата в сравнение с други подобни фирми е много голяма, това може да бъде 
също и знак за нередност, особено когато по-голямата част от приходите се формират 
от обществени поръчки, където правилата на свободния конкурентен пазар, движен 
от търсене и предлагане, са заместени от административни правила за проверки и 
оценки.  
 
Друг индикатор за риск от корупция при обществените поръчки измерва 
съотношението между общ приход на предприятието и приход от търгове за 
определен период. Този риск е най-висок, когато определен изпълнител зависи 
изцяло за своето икономическо оцеляване от публичните институции – възложители, 
което означава, че тези фирми ще са по-склонни да използват незаконни средства, за 
да придобият предимства пред своите конкуренти. Този индикатор може също да 
насочи вниманието към фирми, които не работят на свободния пазар и затова не могат 
да покажат успеваемост без използване на публични средства.  
 
  



  

Рискови фирми според съотношението „общ приход към приход от 
търгове “ 

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

 
Фирмите от Румъния и България, които са генерирали над 80% от общите си приходи 
от обществени поръчки за периода 2011-2019 г., са получили общо 2,85 млрд евро 
публични средства (респективно 853 млн евро за фирмите в България и 1.997 млрд 
евро за фирмите в Румъния) според данните в онлайн платформата на SceMaps. Тази 
сума представлява около 3% от общо изплатените суми по обществени поръчки в трите 
анализирани сектора в тези две страни. 
 
Оценката на риска за потенциално корупционно поведение при възлагане и 
изпълнение на обществени поръчки може да се използва от широк кръг 
заинтересовани страни - независими експерти, регулаторни и контролни институции, 
разследващи журналисти и правоприлагащи институции. Инициативата SceMaps 
демонстрира как „големи данни“ може да бъдат използвани както за анализ и 
разследване на съществуващи случаи на рисково поведение, така и за планиране на 
превантивни мерки и контрол в реално време при процесите на възлагане и 
изпълнение на обществени поръчки. Докато гражданското общество и медиите играят 
важна роля в първия случай, компетентните публични институции – и най-вече, 
независимата и силна съдебна система и прокуратура, са ключови за прилагането в 
практиката на резултатите от оценката на риска.  
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