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Настоящият доклад е резултат от проект „Отнемане на незаконно придобито имущество – повишанаве на прозрачността, 
почтеността отчетността и ефективността”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за превенция на 
и борба с престъпността на Европейската комисия. Публикацията отразява гледната точка на авторите и Европейската 
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ПРОЕКТ: “ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО 
ИМУЩЕСТВО” 

 

КАЗУСЪТ LA. RA. SRL 

(Мотта Сант’Анастасия, Сицилия) 

La. Ra. Srl е сицилианско предприятие с дейност по разработването, инсталирането и 
поддръжката на различни системи. От самото си основаване предприятието е основен доставчик 
на части и компоненти на военната база на САЩ „Сигонела“ (Sigonella). Предприятието е отнето 
през 1998 г. от мафиотския бос Кармело Ла Мастра (Carmelo La Mastra) и оттогава се управлява 
от държавата чрез Националната агенция за управление и разпореждане с обезпечено и 
конфискувано имущество. Въпреки че някога предприятието е било успешно, през последните 
години то губи конкурентоспособността си, което доведе до освобождаването на много 
служители. Днес La. Ra. Srl е пред фалит, което отново ще доведе до загуба на работни места за 
много хора. 

Казусът е избран за наблюдение, тъй като е показателен за многото дефицити в етапа по 
управление на конфискувано имущество в Италия. Особено интересен е фактът, че преди няколко 
години, работниците на предприятието (бидейки наясно с положението, в което се намира 
компанията, и поради сериозния риск от фалит) разработват проект, с който от една страна ще 
могат да запазят дейността на компанията, а от друга – да дадат нов живот на друго наскоро 
конфискувано и все още неизползвано имущество. Въпреки тази чудесна и напълно 
реализируема инициатива, местните власти на Мотта Сант’Анастасия (Motta Sant’Anastasia) не 
позволяват реализирането на проекта. Работниците не получиха и подкрепа от Агенцията във 
водените спорове, което доведе до провал на проекта. 

Информацията за представения тук анализ е получена в резултат на проведени телефонни 
интервюта и електронна кореспонденция с настоящия финансов управител на La. Ra. Srl, г-н 
Иноченцо Маскали (Innocenzo Mascali) и разследващия журналист Мария Грация Сапиенца (Maria 
Grazia Sapienza), работила по случая в продължение на много месеци. 

 

НАБЛЮДАВАН ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ПО КОНФИСКАЦИЯ: 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТНЕТОТО ИМУЩЕСТВО 

Институциите с компетенции в тази част от процедуратапо конфискация на La. Ra. Srl са: 

 Бюрото за държавна собственост на Италия; 

 Националната агенция за управление и разпореждане с обезпечено и конфискувано 
имущество; 

 финансовият управител на La. Ra. Srl, г-н Маскали (Mascali), назначен от Агенцията. 

След окончателната конфискация на La. Ra. Srl през 2001 г. предприятието преминава в 
патримониума на държава и става „държавна собственост“. След създаването на Националната 
агенция за управление на имущество, която пое функциите на Бюрото за държавна собственост 
на Италия, предприятието преминава през 2012 г. под управлението на Агенцията, която 
назначава специален финансов управител. 

 
С финансовата подкрепа на 
Програмата за превенция на и борба с  
престъпността на Европейския съюз  

2 



 
 
ПРОЕКТ: “ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО 
ИМУЩЕСТВО” 

Въпреки че компанията е конфискувана от мафията, в продължение на известен период, тя остава 
способна да развива дейност и да запази мястото си на пазара. Въпреки това, през последните 
четири години предприятието се сблъсква с големи трудности, които увеличават риска от фалит. 

От момента на преминаването в патримуниума на държавата (2001 г.) до 2013 г. La. Ra. Srl успява 
да запази бизнеса си в областта на доставката и поддръжката на високотехнологични системи 
благодарение на основния си клиент – американската военна база „Сигонела“. „Сигонела“ 
продължава да разчита на услугите на La. Ra. Srl и след конфискацията на компанията, въз основа 
на слючените преди години договори. Въпреки това, няколко години след конфискацията,  
компанията се сблъсква с трудности при получаването на банкови заеми за финансиране на 
дейността си, тъй като е зависима от държавата и се смята за „ненадежден“ клиент. Със сигурност 
финансирането на нови проекти е било ключово за предприятие, което развива бизнес в областта 
на инновациите. 

Така, още през 2011 г., осъзнавайки че американската военна база няма да поднови договорите, 
изтичащи през 2013 г., 68 служители на La. Ra. Srl разработват нов проект. Проектът предвижда 
създаването на голям спортен и медицински център върху терена на друг конфискуван заедно с 
La. Ra. Srl от Ла Мастра имот, който е предоставен на администрацията на Мотта Сант’Анастасия. 

Проектът беше много добре посрещнат от Агенцията, която се съгласява проектът да бъде 
изпълнен и теренът да бъде предоставен за ползване от La. Ra. Srl. 

Кметът на Мотта Сант’Анастасия обаче се противопостави на този план, с мотивите, че общината 
има други планове за използването на имота.  

След тази позиция на кмета, Националната агенция престана да отговаря на молбите на 
служителите на La. Ra. Srl за намеса и по този начин проектът окончателно се провали. 

Нещо повече, през последните години Агенцията отказва на La. Ra. Srl участието и в други 
проекти, като изграждане на паркинг в Катаня, който би позволил на предприятието да се 
задържи на пазара. Освен това, областният управител на Катаня Джовани Салви (Giovanni Salvi) 
многократно е настоявал участието на  La. Ra. Srl в този проект с мотива, че това значително би 
повишило прозрачността на целия проект. 

В телефонните интервюта финансовият управител на La. Ra. Srl г-н Маскали, многократно е 
подчертавал недоумението си от подобно отношение от страна на Агенцията. 

След изтичането на договорите за поддръжка с американската база „Сигонела“ през 2013 г., 
предприятието се сблъска с огромни ресурсни проблеми. Резултатът за служителите бе повече 
от драматичен: от общо 68 служители, през 2013 г. работните си места запазват 43-ма, а през 
2014 г. личният състав е намален до 24 души. 

Въпрос на няколко месеца е La. Ra. Srl окончателно да фалира. 
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КАЗУСЪТ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ „СИЛАТА НА МЪЛЧАНИЕТО“ 

(Касал ди Принчипе, Кампаня) 

„Силата на мълчанието“ (“La forza del silenzio”) e неправителствена организация, основана от 
полицейския служител Винченцо Абате (Vincenzo Abate), която през последните шест години 
използва конфискуваната от престъпния бос Франческо Скавионе (Francesco Schiavone) по прякор 
Сандокан вила. Франческо Скавионе е един от най-влиятелните мафиотски босове на клана 
Касалеси  (Casalesi) и в момента излежава ефективна присъда. Интересното в този казус е, че 
конфискувана е само половината от имота, докато другата половина все още е обитавана от 
семейството на Скавионе. В конфискуваната част, „Силата намълчанието“ е създала център за 
деца страдащи от аутизъм, който се прочува и на международно ниво с новаторския си подход, 
изследване и помощ на засегнатите от тази болест. 

Този казус представлява добър пример за изпълнение на съдебното решение за конфискация на 
имущество, затова е анализиран от гледна точка на този етап от процедурата. Случаят се радваше 
и на голямо внимание от страна на медиите. За пример може да бъде посочен телевизионният 
репортаж от есента на 2014 г. на известния криминолог Джон Дики (John Dickie) за поредицата за 
Мафията на канала History. Такива казуси са наистина пример за успешно повторно използване 
на конфискувано имущество и заслужават да бъдат разгледани в детайл. 

Данните за анализиране на този случай са получени от следните източници: (1) телефонно 
интервю с председателя на неправителствената организация „Силата на мълчанието“, г-н 
Винченцо Абате; (2) официални документи по процедурата за предоставяне на имуществото за 
ползване, предоставени от г-н Абате и (3) официални документи, достъпни онлайн на интернет 
страницата на регионалната управа на Кампаня1. 

 

НАБЛЮДАВАН ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ПО КОНФИСКАЦИЯ: 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ, СЪЩИНСКА КОНФИСКАЦИЯ 

В този етап на процедурата, участваха следните институции: 

 Бюрото за държавна собственост на Италия, заместено през 2011 г. от Националната 
агенция за управление и разпореждане с обезпечено и конфискувано имущество; 

 Градската администрация на Касал ди Принчипе и Agrorinasce Scrl. Agrorinasce Scrl е 
консорциум на местните администрации от провинцията Касерта, създадено с цел 
подпомагане развитието на региона чрез реализиране на проекти, финансирани по 
различни регионални, държавни и европейски програми; 

 Неправителствената организация „Силата на мълчанието“. 

Институцията, непосредствено отговорна за изпълнението на решението за конфискация е 
Бюрото за държавна собственост. След окончателното съдебно решение за отнемане от 12 

1 Достъпни на: 
http://fondazionepolis.regione.campania.it/showInEvidenceDocuments.php?bb1a82c9aa29ce63beb388080ed9f1d4=36be605fb2d73ac01c3f
20ff4bcea0d3&id_document=137&refresh=on  
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ноември 2003 г. Бюрото предоставя имота на градската администрация на Касал ди Принчипе 
със Заповед № 39300. 

В продължение на около шест години Касал ди Принчипе не използва имота. Местната 
администрация твърди, че конфискацията на половината от къщата прави имуществото 
неизползваемо, още повече, че в другата половина живее семейството на бившия собственик. 

През 2007 г. председателят на парламентарната комисия Антимафия, посещава имота, което 
води до обрат на патовата ситуация. Местната администрация взима решение да изгради в 
къщата стена, която да раздели конфискуваната половина от тази, принадлежаща на семейство 
Скавионе. 

Също през 2007 г. регионалните власти на Кампаня предоставят финансова помощ за реновиране 
и обзавеждане на вилата (Регионална наредба № 88 от 20 март 2007 г. предвижда 160 000 евро 
за разходите по възстановяването на имота). 

На 8 юли 2009 г. градската управа на Касал ди Принчипе заедно с консорциума Agrorinasce Scrl 
подписва споразумение за безвъзмездно ползване на конфискуваната половина от имота с 
неправителствената организация „Силата на мълчанието“ за срок от двадесет години. С това 
споразумение асоциацията получава правото за използване на имота за дейностите си по 
подкрепа на деца, страдащи от аутизъм. Председателстваната от полицая Винченцо Абате 
асоциация се превърна във водеща световна организация за изследване и лечение на аутизъм. 

 

КАЗУСЪТ „САРКОНЕ“ 2 

(Реджио Емилия, Емилия Романя) 

В края на септември 2014 г. Дирекцията за разследване на мафията (Direzione Investigativa 
Antimafia) изземва3 имуществото на семейство Сарконе (Sarcone), намиращо се на територията 
на Реджио Емилия. Според разследващите, Сарконе имат връзки с групата Grande Aracri на клана 
‘Ndrangheta, чието влияние се разпростира в областта Кротоне, Калабрия. Стойността на 
обезпеченото имущество възлиза на пет милиона евро, като включва над 40 недвижими имота, 
акции, предприятия и суми по банкови сметки. 

Казусът е подбран за анализ на началните етапи на процедурата по конфискация по ред причини. 
На първо място, процесът беше широко отразен от медиите. Интересът се дължи основно на 
факта, че случаят се явява доказателство за разпространението и влиянието на мафията и в 
северните райони на Италия, които традиционно се смятат от италианското общество за райони 
„свободни от мафия“. В този случай става дума за мафиотската организация на Калабрия – 
‘Ndrangheta, оперираща в богатия северен район Емилия Романя. Освен това, бидейки 

2 Поради широкото отразяване на този казус в медиите, цялата информация за представения анализ е събрана чрез мониторинг на 
медийни публикации: 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/24/ndrangheta-operazione-dia-sequestrati-beni-per-5-milioni-di-euro-a-reggio-emilia/1131312/; 
http://espresso.repubblica.it/attualita/2014/09/24/news/maxi-sequestro-alla-indrangheta-in-emilia-toccato-il-feudo-dei-grande-aracri-a-
brescello-1.181491; 
http://gazzettadireggio.gelocal.it/reggio/cronaca/2014/09/24/news/ndrangheta-operazione-antimafia-in-corso-a-reggio-emilia-1.9990092; 
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-09-24/reggio-emilia-colpo-cosca-ndrangheta-grande-aracri-121703.shtml?uuid=ABLYUkwB. 
3 Както е посочено в описанието на италианския модел за отнемане по-горе в настоящия доклад, обезпечителните мерки по 
„превантивната процедура“ в Италия всъщност представляват отнемане на имуществото. То се пази от държавните органи до 
окончателното съдебно решение за конфискация. 
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сравнително нов и широко отразен от медиите, казусът е добър пример за анализ на етапите по 
установяване и обезпечаване на имущество. 

 

НАБЛЮДАВАН ЕТАП ОТ ПРОЦЕДУРАТА ПО КОНФИСКАЦИЯ: 

ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО 

Институциите с компетенции в този етап на производствотопо конфискация са: 

 Дирекцията за разследване на мафията, в това число териториалните звена във 
Флоренция и Болоня; 

 Съдът на Реджио Емилия, с председател съдия Франческо Мария Карузо (Francesco Maria 
Caruso); 

 Карабинерите (съдебна полиция) на Реджио Емилия. 

Заповедта за налагане на обезпечителни мерки формално е изпратена от председателя на съда 
на Реджио Емилия, г-н Карузо, на 22 септември 2014 г., а местното подразделение на съдебната 
полиция пристъпва към изпълнението й на 24 септември. Заповедта е издадена по искане на 
Дирекцията за разследване на мафията, оглавявана от г-н Артуро де Феличе (Arturo De Felice). На 
практика, това представлява искане за незабавно започване на „превантивна“ процедура срещу 
имуществото на семейство Сарконе въз основа на откритите от териториалното звено във 
Флоренция доказателства за „голяма диспропорция между декларираните приходи и стандарта 
на живот“ на братя Сарконе – обект на продължително разследване на Дирекцията за разследване 
на мафията във Флоренция. Разследващите обясняват, че спешното откриване на процедурата бе 
наистина необходимо, тъй като Сарконе са знаели за разследването срещу тях и са започнали да 
се освобождават от имуществото си, така че в случай на процедура по конфискация властите да 
нямат какво да отнемат. 
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