ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ
КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, 09.03.2012 г.
Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност бе създаден с ПМС № 158/29.07.2010 г., с което стартира
реализацията на идеята на българското правителство за изпълнение на
проект с работно заглавие Комплексен модел БОРКОР. С този проект се
предвижда както практическо усъвършенстване, така и допълнително
развитие на представената в българския парламент Национална стратегия
за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност.
Следващите стъпки за изграждане на Центъра продължиха с приемане на
ПМС № 280/ 30.11.2010 г., с който бе приет Устройствен правилник на
ЦППКОП, с решение № 859 / 2.12.2010 г. на МС за предоставяне на сграда
за нуждите на центъра, както и с ПМС № 169/17.06.2011 г. на МС за
предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МС.
Пред ръководството на Центъра стоеше трудната задача до края на
календарната 2011 г. да се изгради цялостната техническа,
организационна и IT инфраструктура.
През м.юни, юли и август 2011 г. се назначиха първите служители от
общата администрация, които да проведат обществени поръчки и да
изберат изпълнители за основните доставчици на услуги и оборудване.
Направен бе цялостен анализ на Закона за обществените поръчки, за
да се изберат най-подходящите процедури, които да позволят
обслужването на задачите в оставащото време. Тук е редно да
споменем, че по действащия към него момент Закон за обществените
поръчки, времето необходимо за изпълнение на процедурите е както
следва: общ срок за открита процедура – 92 дни, необходим срок за
провеждане на ограничена процедура – 137 дни, за процедура по договор с
обявления – 112 дни, процедура ,основана на състезателен диалог – 137
дни, срокове по Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки
– 82 дни. С изключение на процедурата по цитираната Наредба, всички
останали процедури допускат обжалване по съдебен ред, което означава на
практика, че проектът не би могъл да изпълни дейностите и да съблюдава
сроковете, които начерта създадения организационен щаб на Центъра. /
Планът на Центъра бе докладван пред делегацията на ЕК в рамките
на Механизма за сътрудничество и оценка на 05.12.2011 г.
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Като съобрази необходимостта от осигуряване на специални мерки за
сигурност, съобразени с действащото законодателство, ръководството на
Центъра избра процедура по чл.13,ал.1 т.1 от Закона за обществени
поръчки, което позволи цялата процедура да се движи по цитираната по
горе Наредба за възлагане на обществени поръчки. След обоснован доклад
от служителя по сигурността пред компетентния орган , процедурата бе
одобрена и стартира.
Първата обществена поръчка бе за избор на изпълнител за създаване и
функциониране на проектен офис мениджмънт. В заданието бяха
описани всички дейности, свързани с координация и изграждане на
центъра, създаване на методика и организация по адаптиране на
немския базов V- Modell ХТ, организационно развитие, разработване
на стопански процеси, подготовка за изграждане на работната средакомуникационни връзки, телефон, служебна мрежа, база данни и
базисни данни, доставка инфраструктурни компоненти, мрежова
инсталация / кабел и трасе/, създаване изчислителен център и мрежа,
приемане и предаване на ИТ дейностите, както и дейности, свързани
със софтуера – подпомагане в областта на проекта и консултации,
подпомагане при реализиране на предложенията, архитектурна
концепция, създаване база данни за базисни данни, създаване на
система за интервенция, изготвяне на Екстранет и Интранет на
Центъра.
След проведена процедура, на 10.10.2011 г. бе подписан договор с
избрания изпълнител- немската водеща фирма „Инит”АД и веднага бе
поставена първата задача, съгласно консултантския договор:
- да подготви и осигури техническото задание за провеждане на
втората обществена поръчка за доставка и изграждане на
информационно-компютърна система на Центъра.
Веднага след изработването на техническото задание от фирма
„Инит”, ЦППКОП стартира и проведе втората обществена поръчка за
изграждане на IT инфраструктурата-комуникационни връзки,
набавяне базови данни, изграждане компютърен център и мрежа,
доставка на хардуер и софтуерна концепция, внедряване на софтуер и
изграждане на интервенционни системи. Финализирането на втората
обществена поръчка приключи в края на 2011 г.
В сградата на Центъра се доставиха и монтираха централни
процесорни блокове, скенери за компютри, цветен принтер,
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персонални
компютри,
преносими
компютри,
компютърни
терминали, плоски дисплеи, лазерни принтери, мастиленоструен
принтер и мрежова система.
Междувременно са проведени
четири обществени поръчки по
Наредбата за малки обществени поръчки и са сключени общо 27
договора, от които 18 са за доставки и услуги под прага за малки
обществени поръчки. По този начин се реализираха планираните от
консултантската фирма и организационния щаб ремонтни дейности,
свързани с изграждането на инфраструктурата на центъра, в т.ч.
окабеляване, ремонт на ел.инсталации, изграждане на сървърно
помещение и сървърни връзки.
Бяха договорени и доставени офис мебели и офис техника, свързани с
дейността по администриране на центъра.
Договорени и доставени бяха основните софтуери, свързани с дейностите,
в т.ч. финансово-счетоводна, човешки ресурси, контрол на активи,
финансов контрольор.
Реализира се и проектната област комуникация чрез изработване и
стартиране на WEB-страницата на ЦППКОП.
Продължи разработването на проектните концепции БОРКОР и системата
за подбор на служители.
Изброените действия и мерки представляват фундамента за работа на
Центъра.
Използваната при БОРКОР методика за анализи и технически процеси са
изключително комплексни и възможно най-актуални от техническа и
научна гледна точка.Това изисква освен специални знания и умения също
и обхватно и интензивно обучение на бъдещи сътрудници. Въведеният с
Устройствения правилник и мотивите към ПМС № 280 нов подход
при изграждане на отношенията между водещи в страната
институции, представени в Консултативния съвет-за хоризонтална
интеграция, бе съобразен при разработването на правилата за работа
на Консултативния съвет, както и при разработването на правила за
подбор и привличане на специалисти в ЦППКОП. Наред с
разработването на тези правила се разработиха и профили на
предвидените в експертните концепции БОРКОР позиции:
информационен анализатор, анализатор на конкретни случаи,
проектен мениджър и мениджър по качество.
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Администрацията на ЦППКОП подготви основните документи за
проведените две заседания на Консултативния съвет, като на заседанието
на 9.09.2011 г. бе формулирана и задачата за изготвяне на
демонстрационен проект , илюстриращ графично и визуално модел за
решение в сферата на обществените поръчки, разработен чрез новия
подход БОРКОР.
Какво предстои:
На база на разработените стратегии и профили за отделните роли,
стартира процедура за привличане на първите 30 специалисти.
Тримесечното им индивидуално обучение започна на 05.03 2012 година
по разработен учебен план. Специалистите започват работа по първия
възложен от Консултативния съвет проект – разработване на система
от мерки в сферата на обществените поръчки. Следва да се отбележи,
че успоредно с обучението специалистите ще работят по проекта
„Възлагане на обществени поръчки”-елемент от цялостния проект за
обществени поръчки.
Проблемът с обществените поръчки е изключително сериозен, той е
очертан в интегрираната стратегия за противодействие на корупцията
и организираната престъпност на правителството. Годишно в Р
България се разходват около 4,5 милиарда лева през процедури по
ЗОП. Амбицията на проекта е след въвеждане на мерките,
разработени чрез метода БОРКОР държавната администрация да
спестява около 1 милиард.
До 15 април следва да се състои втората процедура по привличане на
специалисти в специализираната администрация по утвърдената вече
технология.
Предизвикателство пред Центъра е промяна на нормативната уредба,
свързана с командироването и преместването на служители по
хоризонтала на държавната администрация, в унисон с вече
приложения нов подход за привличане на специалисти в
специализираната администрация на ЦППКОП. Изменителните
текстове в 5 закона и мотивите към тях са подготвени от служители на
Центъра е предстои разглеждането им в Народно събрание.
Успоредно с изграждането на Центъра, ръководството проведе срещи с
бъдещите партньори на проекта – Сметна палата, Върховна касационна
прокуратура, неправителствената организация „Прозрачност без граници”,
Дирекция „Главен инспекторат” при Министерски съвет.
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През м.ноември 2011 г. пред ръководителите на инспекторатите на всички
централни ведомства бе презентиран модела БОРКОР и се установиха
работни, партньорски отношения.
Центърът за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност е средство за реализация на модела
БОРКОР, като основните характеристики са публичност, отчетност,
прозрачност и отсъствие на конфликт на интереси.
Мерките са насочени основно към превенция на корупционни
практики, на база на системния анализ и въвеждането на
интервенционната система от мерки.
Дейностите, които предстои да реализира ЦППКОП Ви представяме в
табличен вид.
Съветника на проекта г-н РОЛФ Шлотерер ще направи презентация,
която накратко да Ви запознае с методологията, която е в основата на
проекта БОРКОР.

Директор на Център за превенция и противодействие на корупцията
и организираната престъпност към Министерски съвет
Румен Миланов
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