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Близо 60% от престъпните мрежи прибягват до
практики за завладяване на държавата,
но на корупцията може да се противодейства
ефективно чрез инструменти за превенция като
SceMaps
https://scemaps.eu/
• Д-р Анита М. Хипър, ръководител на отдел „Борба с корупцията“ в ГД „Миграция и
вътрешни работи" на Европейската комисия, отбеляза необходимостта от механизми, чрез
които завладяването на държавата се разпознава като по-рафинирана форма на корупция,
използвана от „над 60% от престъпните мрежи“
• „България е страната, в която институционалната среда е най-податлива на
завладяване“ заяви директорът по научната дейност на Центъра за изследване на
демокрацията д-р Тодор Галев по време на презентацията си на основните изводи и резултати
от инициативата SceMaps.
• Говорителите на събитието се обединиха около извода, че гражданските организации и
инициативи като SceMaps трябва да станат част от антикорупционните усилия на ЕС. Редица
институции вече са заявили намерение да използват изводите и резултатите от SceMaps за
подобряване на вътрешните си механизми за противодействие на корупцията.

30/04/2021 – „България е страната, в която институционалната среда е най-податлива на
завладяване“, което означава, че институционалната рамка в не малка степен подпомага
практиките за завладяване на държавата, а администрацията е склонна да участва в тях,
изтъкна д-р Тодор Галев, директор по научната дейност на Центъра за изследване на
демокрацията, представяйки основните изводи и резултати от проекта SceMaps на 29 април.
„Анализираните сектори и в четирите държави обаче имат системни проблеми и от дълго
време са обект на различни форми на завладяване на държавата“. Такива изводи налага
интегрираният инструмент, тестван пилотно в България, Италия, Румъния и Испания. С найвисоки стойности на показателя монополизационен натиск е България, олигополните и
картелните практики са най-разпространени в България и Румъния, а в Испания и Румъния се
регистрира най-високо равнище на завладяване на антимонополното законодателство. В
заключение д-р Галев отбеляза, че „някои институции вече са заявили намерение да
използват изводите и резултатите от SceMaps за подобряване на вътрешните си механизми за
противодействие на корупцията“. Така SceMaps вече подпомага Европейския механизъм за
върховенството на закона и антикорупционните усилия на Съюза, целящи справедлива
конкуренция и по-голяма пазарна прозрачност.
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Конференцията беше открита от Руслан Стефанов, програмен директор на Центъра за
изследване на демокрацията, който бе домакин на събитието. Той подчерта необходимостта
от разкриване на уязвимостта към завладяване на държавата с помощта на инициативи като
SceMaps. Д-р Анита Хипер, ръководител на отдел „Борба с корупцията“ в ГД „Миграция и
вътрешни работи" на Европейската комисия, отбеляза необходимостта от механизми,
разпознаващи завладяването на държавата като по-рафинирана форма на корупция,
използвана от „над 60% от престъпните мрежи“. Тя добави, че Докладът на ЕС за
върховенството на закона ще затвърди „продължаващия диалог за подобряване на системите
на Съюза и повишаването на устойчивостта им“ към корупционен натиск.
В обръщението си евродепутатката Рамона Стругариу разгледа възможните политики, които
биха могли да спомогнат за усъвършенстване механизма на върховенството на закона в ЕС. Тя
подчерта необходимостта от „ясни практически мерки“ и подкрепи идеята за постигане на
компромис между държавите – членки на ЕС с цел предотвратяване на възможността за
финансиране на корупционни схеми от европейските фондове. Г-жа Стругариу изтъкна, че
„корупцията не може да бъде премахната с магическа пръчка“. За тази цел трябва да бъдат
използвани функционални инструменти подобни на разработените от SceMaps и експертните
познания на гражданските организации като цяло, като те трябва да станат част от
официалните антикорупционни мерки. Участниците в събитието подчертаха и ключовата роля
на неправителствения сектор за мониторинга на завладяването на държавата и откриването
на податливите на корупция елементи от системите за управление.
В дискусията, модерирана от Лаура Щефан, изпълнителен директор и координатор по
въпросите за върховенството на закона и борба с корупцията в Expert Forum, Румъния, се
включиха д-р Тодор Галев, директор по научната дейност в Центъра за изследване на
демокрацията, Сорин Йоница, председател на Expert Forum, и Мартин Цанов, главен
изпълнителен директор на BizPortal.
Сорин Йоница разгледа подробно антикорупционните мерки в сферата на обществените
поръчки в Румъния, Молдова и Грузия, като отбеляза необходимостта от ангажиране на
неправителствените организации в разкриването на корупционни практики. Мартин Цанов
изтъкна, че анализът на големи данни в рамките на SceMaps доказва ролята си за подобряване
на устойчивостта към корупция и за разследване на местните мрежи за завладяване на
държавата. „Това е пилотен проект, който може да се приложи в цяла Европа“, коментира той.
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