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МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО 

ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ЕТАП НА ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ 

 

Между 

 Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ 

и 

Асоциация „Прозрачност без граници“  
 
 

 

Преамбюл 

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ има за цел да постигне 
възможно най-високи стандарти на почтеност и прозрачност при изпълнение на „Проектиране 
и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. С оглед постигането на 
тази цел, в рамките на подготовката на тръжната документация, възлагането и изпълнението на 
договора и по отношение на всички кандидати, участници и изпълнители в ОП ще бъде 
приложена концепцията за Пакт за почтеност, разработена от Transparency International. 
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се ангажира да работи в тясно 
сътрудничество с Асоциация „Прозрачност без граници“. 

 

 

§1 Пактове за почтеност 

След получаването на окончателно одобрение за изпълнение на Пакта за почтеност във връзка 
с „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“, 
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и Асоциация „Прозрачност 
без граници“ ще си партнират при разработването на Пакта за почтеност и ще предприемат 
конкретни стъпки по изпълнението му и комуникация със заитересованите страни. 

 

 

§2 Задължения на страните 

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ се ангажира по отношение на 
приложението на буквата, принципите и духа на Пакта за почтеност. Асоциация „Прозрачност 
без граници“ се ангажира да подкрепя и подпомага Национална компания „Стратегически 
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инфраструктурни проекти“ с оглед успешното изпълнение на ангажиментите по Пакта за 
почтеност и постигане на неговите цели.  

 

 

§3 Лица за контакт 

Страните определят следните лица за контакт по настоящия меморандум: 

 

За Асоциация „Прозрачност без граници“: 

Михаела Райкова – Проектен и Финансов мениджър 

ул. Шандор Петьофи № 50, етаж 1 

гр. София 1463 

тел.: 02 986 79 20 

е-mail: mihaela@transparency.bg 

 

 

За Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“: 

Диана Конова – директор на дирекция“Административно и правно обслужване“ 

бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9 

гр. София 1618 

тел.: 02 42 43 935 

e-mail: d.konova@ncsip.bg 

 

 

§4 Достъп до информация и конфиденциалност 

(1) По време на подготвителните дейности страните се ангажират да обменят информация, 
необходима за осъществяване на целите на Пакта за почтеност. 

(2) Асоциацията се задължава да третира така получената информация като конфеденциална, 
включително в рамките на организацията, като предоставя достъп до нея само на лицата, чиито 
задължения непосредствено включват работа с тази информация. 

 

 

§5 Заключение 

В случай че Асоциация „Прозрачност без граници“ и Национална компания „Стратегически 
инфраструктурни проекти“ имат различия във вижданията си по разработването на Пакта за 
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почтеност, те се задължават да ги разрешат чрез диалог и взаимно сътрудничество. В рамките 
на настоящия подготвителен етап, страните изразяват своята воля да положат усулия за 
прилагане на стандартите за прозрачност и отчетност, които Transparency International прилага 
в процеса на гражданско наблюдение на разходването на публични средства. 

 

Настоящият Меморандум за разбирателство се подписа в два еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните. 

 

 
гр. София, 22.10.2015 г. гр. София, 22.10.2015 г. 

 

 

 

За и от името на  

Национална компания „Стратегически 
инфраструктурни проекти“: 

 

 

 

 

За и от името на  

Асоциация „Прозрачност без граници“: 

________________________________ ________________________________ 

Асен Антов 

Изпълнителен директор 

Калин Славов 

Изпълнителен директор 

 


