
 

През есента на 2015 г. на широка 

дискусия с участието на представители 

на КОНПИ и всички отговорни 

институции, ангажирани в системата за 

установяване на активи, предстои да 

бъде официално оповестен докладът на 

експерти към Съвета на Европа, който е 

изготвен и предоставен на КОНПИ в 

рамките на проект „Усъвършенстване на 

системата за установяване на активи в 

България“ по програма БГ 13 на 

Норвежкия Финансов Механизъм 2009 – 

2014. Докладът представлява цялостна 

оценка и препоръки за усъвършенстване 

на институционалната и  правна рамка  и  

обхваща всички аспекти на ефективността       

на системата за установяване на активи в 

България. Преведеният на български 

документ ще бъде предоставен на всички 

заинтересовани страни и ще може да се 

използва като основа за предстоящите 

дискусии в рамките на проекта. 

 

През есента на 2015 г. Комисията за 

отнемане на незаконно придобито 

имущество (КОНПИ) ще получи 

техническата документация, необходима 

за предстояща обществена поръчка за 

закупуване на видеоконферентна система, 

в рамките на проект „Усъвършенстване на  

Реализирани дейности по проект 

„Усъвършенстване на системата за установяване на 

активи в България“ 

 



 

системата  за   установяване   на   активи   

в България“ по програма БГ 13 на 

Норвежкия Финансов Механизъм 2009 – 

2014. 

Предвижда се системата да бъде 

вътрешна и самостоятелна, собственост 

на КОНПИ и да обхваща най-малко 10 

локации. Очакванията са да бъде 

предложено съвременно 

високотехнологично решение, което да 

предоставя качество и удобство за 

крайните потребители и да облекчи 

работата на органите на Комисията. 

На последващ етап предстои избор на 

изпълнител за доставка на техниката и 

изграждане на системата. Изпълнителят 

следва и да обучи служителите на 

КОНПИ за работа с нея. Процедурата по 

обществената поръчка се предвижда да 

приключи до края на тази година, а 

самото  оборудване  да   бъде    

доставено   в началото на 2016 г. 

Закупената техника  няма да се използва 

само в рамките на проекта, а ще     

спомогне  за    постигане    на    очаквания 

резултат от проекта за подобрена 

информационно - технологична среда, 

както и усъвършенствана 

комуникационна система за 

установяването на активи в България. 


