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Инж. Мария Башева, 
координатор проект

Г-н Танев, какво е „Ин-
формационна прозрач-
ност” - кога и кой го съз-
даде, с какво се занимава?

Създадохме инициати-
вата „Информационна про-
зрачност” в началото на 
ноември 2021 г., след като 
в периода 5 - 10.2021 г. 
приехме поканата с Ата-
нас Шарков да се включим 
в няколко стратегически 
информационни проекта, в 
които трябваше да се иден-
тифицират корупционните 
практики, да се възстано-
ви контролът на държава-
та над интелектуалната 
собственост, процеси и 
знание, но и да се изправим 
експертно срещу картели 
и скрити задкулисни групи. 

В този процес започ-
нахме двама, но междувре-
менно събрахме още 3 - 4 
човека, с които видяхме, че 
нещата могат да се слу-
чат. 

Другото, което уста-
новихме, е, че натискът 
е много голям и хората 
могат да бъдат изморени 
или отстранени. Затова 
решихме да направим крач-
ката и да създадем „Ин-
формационна прозрачност” 
- prozrachnost.org, и заедно 
с администраторите на 
най-голямата ИТ група във 
Facebook – DevBG, да стар-
тираме инициативата. 
Сега вече е важна идеята 
и общността зад нея. Про-
ектите ни от тук нататък 
няма да са проекти на чо-
век, а на общност. 

Кои са първите Ви за-
дачи?

Те са в няколко направ-
ления:

✓ Пълна информационна 
прозрачност на Агенцията 
по обществени поръчки 
(АОП) - от техническото 
задание през изпълнението 
и до гаранцията;

✓ Отворени данни на 
АОП и лесно коментиране 
на успешни или лоши прак-
тики по поръчките (аноти-
ране);

✓ Контрол над Минис-
терството на електрон-
ното управление и новия 
централизиран подход за 
възлагане;

✓ Съдействие на Ми-
нистерството на образо-
ванието и политиките за 
нова образователна среда.

Каква ще е ползата от 
отворените данни, кой и 
как ще може да се възполз-
ва от тях и конкретно за 
строителните фирми?

Ако аз бях в строител-
ния бранш, бих започнал от 
анализ на това кои компа-
нии колко проекта и за как-
во са спечелили, кои са били 
фирмите, които са загуби-
ли в тези търгове. Какви 
са цените в офертите по 
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генерични (нормативни) 
кодове на артикулите. Да 
проверя сроковете за из-
пълнение, персонал, транс-
порт, техника и качество 
по гаранцията. Всичко 
това в графични табла.

Смисълът на отворени-
те данни е, че те се използ-
ват както е нужно и както 
е удобно, а не както е пре-
ценено. 

Добрият подход е да 
се върви от общото към 
частното, а именно бран-
шовите организации да 
разберат какви са инте-
ресите на членовете им и 
да започнат да четат, но 
и да визуализират данните, 
така както е полезно за 
членовете им. А впослед-
ствие частните компании 
да вземат тези модели и 
да ги разширят с персонал-
ните им нужди. И всичко 
това, без да се изискват 
високи технологични зна-
ния, а по-скоро инструмен-
ти, като електронни таб-
лици или програми за бизнес 
анализ и електронни табла.

Как според Вас трябва 
да се промени АОП, за да е 
полезна на бизнеса?

АОП трябва да се ре-
формира в няколко посоки и 
според нас като информа-
тици с опит в дигитали-
зацията и анализатори на 
големи данни би трябвало 
да се случи следното:

✓ АОП да подобри и 
дори промени начина за 
търсене на информация 
в нея. Данните да бъдат 
лесно достъпни и дори да 
се намират през Google и 
Bing. Не трябва търсенето 
в АОП да е за специалисти 
и да е ограничено от регис-
трации;

✓ АОП трябва да ре-
гистрира колкото се може 
по-рано проектите и ин-
формацията по тях да се 
качва възможно най-рано, 
като се следи контролът 
над версиите на докумен-
тите, за да се знаят про-
мените и качеството на 
информацията. Трябва да 
настъпи краят на скани-
раните с лошо качество 
и накриво PDF файлове, а 
трябва да се премине към 
машинно четими форма-
ти;

✓ Поръчките и докумен-
тацията към тях трябва 
да бъде лесна за маркиране 
и създаване на флагове (он-
лайн анотиране). По този 
начин цифровите цветни 
маркери ще оцветят рис-
ковете, а флаговете за 
успешни ли притеснителни 
практики ще са видими за 

всички. Трябва ни рейтин-
гова система и обратен 
контрол;

✓ И не на последно мяс-
то - време е за обратни 
търгове, в които нямаме 
пределна цена, по която да 
се нагласим, а да наддаваме 
надолу, за да ги спечелим;

✓ Трябва да е активен 
Електронният портал за 
микропокупки;

✓ Важно е също Порта-
лът да минава тестове за 
слабости поне веднъж на 
всеки 3 месеца.

Има още много задачи 
за АОП, но това стига до 
средата на лятото.

Какви нови методи за 
контрол на обществени-
те поръчки може да има?

Както отбелязах, под-
ходът е един, ако искаме да 
се постига прозрачност 
– проект на общност, от-
ворени данни, лесни за 
използване инструменти 
за създаване на секторни 
извлечения, анализи на да-
нните, а впоследствие по-
добряване и настройване 
на тези инструменти за 
частни цели. А за да имаме 
смислени отворени данни, 
то съдържанието трябва 
да се подобри – ранно по-
даване, единен машинно 
четим формат, контрол до 
гаранция и публична ано-
тация с цифрови маркери 
за добро или лошо. 

Ако искате да се слу-
чи това, „Информационна 
прозрачност” е и за Вас. 
Присъединете се и ще от-
ворим сектор „Строител-
ство”.

В момента най-голе-
мият проблем на строи-
телните фирми са драс-
тично увеличените цени 
на строителните мате-
риали и необходимостта 
от индексация на догово-
рите. Вашето мнение?

Малко по-горе споме-
нах, че е хубаво да се по-
мисли за генерични кодове 
на материалите, услугите 
и ресурсите (машини и 
хора). И всяка една оферта 
да съдържа задължително 
план-сметка по генерични 
кодове. От друга страна 
доставчиците на матери-
али, ресурси и услуги мо-
гат да предложат (или да 
бъдат задължени от общ-
ността и Камарата) да 
предоставят офертите си 
онлайн (или в частност) ви-
наги с референции на гене-
ричните кодове. Тогава ще 
можете да сравнявате, из-
бирате и да се пазарите за 
по-общи отстъпки или пер-

сонални цени. А и да види-
те дали някоя оферта не е 
много лека или пък натежа-
ла... Повечето индустрии 
имат вече такива скрити 
маркери – баркодове или ге-
нерични продукти, напр. във 
фармацията. Как е при Вас? 
Тогава ще имате офертна 
прозрачност!

Как „Информационна 
прозрачност” може да си 
партнира с Камарата на 
строителите в България?

Това, което се сещам 
веднага, е за партниране в 
няколко сфери:

✓ Информационна про-
зрачност в строителния 
бранш – АОП, цени, оферти;

✓ Киберсигурност на 
предприятията – изработ-
ване на общи правила за 
минимални изисквания за 
защита на данните и ин-
фраструктура - минимални 
изисквания за мрежова и 
информационна сигурност 
за членовете на Камарата;

✓ Дигитализация в 
частта човешки ресурси 
с използване на техноло-
гии за умни устройства и 
Интернет на нещата. Тази 
нова система от устрой-
ства ще може да помогне 
в управление на персонал, 
графици, заетост и анга-
жиране на специалисти на 
база време и материали. 
Пазарът на хора, услуги и 
ресурси ще стане динами-
чен и с опция за търговия 
в следващия бизнес ден. 
Застраховки, обучения и 
заплащане могат да се про-
менят в полза на собстве-
ника, но без загуба на чест-
ност спрямо работника;

✓ Можем да помогнем 
и с фискализиране на май-
сторите на дребно – плоч-
ки, боя, паркет, цигли;

✓ И винаги можем да 
провеждаме дискусии или 
обучения на тема дигита-
лизация и киберсигурност. 
Двата процеса са свързани 
и трябва да се изпълняват 
логично. Самоцелното и 
неосъзнато изпълнение на 
всеки един от тях може 
да доведе, който и да е от 
тях бизнес до фалит или 
невъзможност за оперира-
не. Помислете и чак тогава 
продължете.

Ще се радвам да видя 
сектор „Строителство” 
по-дигитален, по-бърз и по-
ефективен с надеждна ки-
берзащита. Той показа как 
е възможно иновациите да 
са навсякъде. Ако можем 
да помогнем в следващите 
стъпки – ще се радваме да 
ни разпознаете като прия-
тели.
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