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Уточнение на експертния екип, участвал в изработването на 

настоящия работен документ за дискусия: 

 

Настоящият работен документ има за цел да представи обобщение и 

оценка на резултатите от експерименталното приложение на Пакта 

за почтеност при обществените поръчки, което бе осъществено със 

съдействието на три структури от централната държавна 

администрация и на участниците в избрани процедури за обществени 

поръчки. Изразените констатации, критични бележки и оценки следва 

да бъдат интерпретирани само и единствено в контекста на 

усилията за въвеждане и оценка на резултатите от прилагането на 

иновативни подходи и средства за превенция и противодействие на 

корупцията при обществените поръчки, които Асоциация 

„Прозрачност без граници” инициира. Те не следва да бъдат 

възприемани като обща оценка на работата на институциите и 

фирмите, които се включиха в прилагането на разработения модел на 

Пакт за почтеност при обществените поръчки.        
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ІІ..  ППААККТТЪЪТТ  ЗЗАА  ППООЧЧТТЕЕННООССТТ  ККААТТОО  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ  ЗЗАА  ППРРЕЕВВЕЕННЦЦИИЯЯ  ИИ  

ППРРООТТИИВВООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕ  ННАА  ККООРРУУППЦЦИИЯЯТТАА  ППРРИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИТТЕЕ  

ППООРРЪЪЧЧККИИ::  ККООННЦЦЕЕППТТУУААЛЛННАА  РРААММККАА  

  
 
 
ПАКТЪТ ЗА ПОЧТЕНОСТ (INTEGRITY PACT)  е инструмент за превенция на 

корупционни практики и непрозрачно управление на публични средства, разработен от 
международната антикорупционна организация Transparency International в средата на 
90-те години.  

Основната цел на неговото приложение е да бъдат подпомогнати усилията на 
публичните институции, бизнеса и гражданското общество за превенция и 
противодействие на корупцията при осъществяването на обществени поръчки. В тази 
връзка прилагането на този антикорупционен инструмент е насочено към: а) по-
ефективно управление на публични средства; б) повишаване на прозрачността и 
отчетността в работата на институциите, разпореждащи се с публични средства, в) 
подобряване на условията за достъп на бизнеса и подобряване на бизнес средата. 

В сравнителен международен план, Пактът за почтеност се е доказал като 
механизъм, пригодим към различните държавни правни системи и е достатъчно гъвкав 
като приложение. От началото на разработването на концепцията, той е прилаган в 
повече от 15 държави и е усъвършенстван въз основа на обратната връзка, мнения и 
препоръки на широк кръг от лица и организации. Пактове за почтеност се прилагат в 
държави с различна степен на икономическо развитие и различна институционална 
култура – Германия, Великобритания, Унгария, Индия, Латвия, Италия, Венецуела, 
Мексико, Пакистан и други.  

 
Пактът за почтеност представлява договор между възложителя и участниците в 

процедура за възлагане на обществена поръчка, който дава възможност за независим 
граждански мониторинг, извършван от външен независим наблюдател. Той установява 
права и задължения, според които всяка от страните се ангажира да не плаща, предлага, 
иска или приема подкупи или да прави договорки с конкурентни фирми с цел 
подписване на договор за изпълнение на обществена поръчка или по време на 
извършването му. Въз основа на този договор се установяват правила за независимо 
гражданско наблюдение и конкретни ангажименти на участниците в него (публичната 
институция, която организира процедурата, и кандидатите за изпълнител на 
обществената поръчка), които включват: 

� осигуряване на достъп до информация относно подготовката на 
документацията, провеждането на конкурсната процедура, избора на изпълнител и 
изпълнението на договора за обществената поръчка; 

� предоставяне на възможност за пряко наблюдение на всички етапи от 
подготовката и изпълнението на обществената поръчка; 

� гаранции за въздействие на участници (или техните служители), чието 
поведение е в противоречие с добрите практики, както и  

� стимули за насърчаване на участниците, които изпълняват своите 
ангажименти за публичност, прозрачност и отчетност на целия процес. 
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Българският модел на Пакт за почтеност е създаден от Асоциация „Прозрачност 
без граници” въз основа на редица експертни оценки, социологически изследвания, 
анализи на българското законодателство, сравнителни изследвания и проучване на 
чуждестранен опит в областите на обществените поръчки, процедурите за 
концесиониране и приватизация. Той е разработен в съответствие с разпоредбите на 
българското законодателство и е допълнителен инструмент за повишаване на 
прозрачността и почтеността в една от най-проблемните сфери в управлението – 
възлагането и изпълнението на обществени поръчки.  

Пактът за почтеност е предназначен да повиши прозрачността, отчетността и 
почтеността при изразходването на публични средства и посредством това – да създаде 
доверие в институциите и бизнеса, които се придържат към принципите на доброто 
управление и честната пазарна конкуренция.   

Особеност на българския модел на Пакт за почтеност е поставянето на акцент 
върху стимулите, които следва да промотират ангажимента на страните в тази 
антикорупционна инициатива. Основен стимул на Пакта е Бялата книга, която 
промотира коректните участници, изпълняващи ангажиментите си по Пакта за 
почтеност в обществената поръчка.  

 
 

  

ІІІІ..  ООББХХВВААТТ  ННАА  ППИИЛЛООТТННООТТОО  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППААККТТ  ЗЗАА  

ППООЧЧТТЕЕННООССТТ  ППРРИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИТТЕЕ  ППООРРЪЪЧЧККИИ    

  
 
 
Българският модел на Пакт за почтеност бе приложен при 5 обществени 

поръчки, които представляват значителен обществен интерес, предвид стойността на 
предвидения финансов ресурс и/или социално-икономическото им значение: 

• обществена поръчка за изграждане на инфраструктурен обект на голяма 
стойност с възложител Агенция „Пътна инфраструктура” (относно проектиране и 
изграждане на лот 2 от магистрала „Струма” на стойност от 298 млн. лв.); 

• обществена поръчка за строително монтажни работи на средна стойност с 
възложител Министерство на здравеопазването (относно преструктуриране на домове 
за медико-социални грижи за деца в 8 града на обща стойност от 6,8 млн. лв.); 

• 3 обществени поръчки за консултантски услуги на малка стойност с 
възложител Министерство на труда и социалната политика (относно изграждане на 
национална електронна система за обмен на данни в областта на социалната сигурност 
на стойност от 10 хил. до 30 хил. лв.). 

• с възложители – три публични институции, които са бенефициенти на 
финансови ресурси, осигурени по оперативните програми за България.  

 
Пактът за почтеност е пилотно приложен като инструмент за наблюдение на 

обществените поръчки, организирани от три институции от централната държавна 
власт – Агенция „Пътна инфраструктура”, с принципал Министерство на регионалното 
развитие, Министерство за здравеопазването и Министерство на труда и социалната 
политика. Средствата, с които се изпълняват обществените поръчки, са предоставени 
от националния бюджет, съфинансирани със средства от три оперативни програми: ОП 
„Транспорт”, ОП „Регионално развитие” и ОП „Развитие на човешките ресурси”. 
Периодът на наблюдение обхваща май 2012 г. – декември 2013 г. 
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Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”/Министерство на регионалното развитие  

Предмет на обществената 
поръчка 

Проектиране и строителството на обект: автомагистрала „Струма”, лот 2, 
участък „Дупница-Благоевград” от км 322+000 до км 359+000 

Стойност 298, 935 млн. лв., без ДДС, финансиране от ОП „Транспорт” 

Период на изпълнение 22 месеца от сключването на договора за изпълнение на 27.02.2013 г. 
Възложител – страна по 
Пакта за почтеност 

Агенция „Пътна инфраструктура”/Министерство на регионалното 
развитие (МРРБ, към момента на сключване на Пакта за почтеност) 

Участници в поръчката – 
страни по Пакта за 
почтеност 

1. Актор” АСД, Гърция  
2. Консорциум „Струма – Лот 2” (в състав: „Импреза” АД, Италия; 

„ГБС Инфраструктурно строителство” АД, България; „Пътстрой-92” 
АД, България (изпълнител на обществената поръчка) 

 
Възложител: Министерство на здравеопазването 

Предмет на обществената 
поръчка 

Извършване на строително-монтажни работи в домове за 
медикосоциални грижи за деца”, с 8 обособени позиции по проект 
„Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 
години 

Стойност 6, 883 951 лв. без ДДС за 8 обособени позиции, финансиране от 
„Регионално развитие” 

Период на изпълнение 8 месеца от сключването на договора за изпълнение на 08.01.2013 г. 
Възложител – страна по 
Пакта за почтеност 

Министерство на здравеопазването 

Участници в поръчката – 
страни по Пакта за 
почтеност 

1. Обединение „Радита–Стройкомерс” ООД, гр. Търговище. 
2. Консорциум „Техноком” ДЗЗД”, гр. София (в състав: „Монолитно 

строителство” ЕООД и „Божков – Билд” ООД) (изпълнител на 

обособена позиция 5 от проекта за гр. Перник)  

 
Възложител: Министерство на труда и социалната политика 

Предмет на обществените 
поръчки 

1. Обществена поръчка за  „Избор на консултант по проектно 
управление”; 

2. Обществена поръчка за  „Избор на консултант по европейска 
хармонизация”; 

3. Обществена поръчка за „Избор на консултант по информационни 
технологии”  

(част от проект „Изграждане и въвеждане в експлоатация на национална 
система за електронен обмен на данни в областта на социалната 
сигурност, за целите на Регламент № 883/2004 и 987/09 – EESSI”) 

Стойност  „Проектно управление” - 30096 лв.; „Европейска хармонизация” - 10680 
лв., „Информационни технологии” - 30 096. лв., финансиране от ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 

Период на изпълнение 01.07.2012 г. - 31.12.2014 г. 
Възложител – страна по 
Пакта за почтеност 

Министерство на труда и социалната политика 

Участници в поръчката – 
страни по Пакта за 
почтеност 

1. Димитър Георгиев (консултант по информационни технологии) 
2. Бонислав Радев (консултант по проектно управление) 
3. Веселина Енчева (консултант по европейска хармонизация) 

 
 
 
 
 



 

 
5 

 

 

  

ІІІІІІ..  ООЦЦЕЕННККАА  ННАА  ППРРИИЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕТТОО    

  
 
 

 

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПАКТА  
 

 
Българският модел на Пакт за почтеност при обществените поръчки бе 

разработен от Асоциация „Прозрачност без граници” през 2011 година. С оглед на това, 
че той представлява нов инструмент за превенция на корупционни практики при 
обществените поръчки, бе предвиден относително дълъг период за консултиране на 
изработения проект с представители на институциите и с бизнеса.  

Процесът на промотиране на конкретния модел на Пакт за почтеност стартира 
през януари 2012 година. В тази връзка бяха проведени: а) работни срещи с 
представители на политическите ръководства на трите министерства; б) работни срещи 
с експерти от звената, ангажирани с подготовка и осъществяване контрол при 
обществените поръчки, управление на средства от европейските фондове и звената за 
контрол; в) работни срещи с представители на бизнеса – браншови структури на 
бизнеса, асоциации на бизнеса, опериращи в национален и международен мащаб; г) 
публични дискусии с представители на министерствата, на контролни институции и 
организации на бизнеса. В рамките на тези срещи и дискусии бяха обсъждани 
позитивният опит от прилагане на пактове за почтеност в други държави, очаквани 
позитивни резултати от прилагането на този антикорупционен инструмент в България, 
както и основни елементи и правила за взаимодействие между страните според 
разработения български модел на Пакт за почтеност при обществените поръчки. 

Процесът на обсъждане, промотиране и присъединяване към Пакта завърши 
през ноември 2012 година с официалното подписване на споразумения за 
сътрудничество със съответните министерства, подписване на три самостоятелни Пакта 
за почтеност, въз основа на които се наблюдават 5 избрани обществени поръчки и 
откриване на процедури за присъединяването към документа от страна на кандидатите 
в наблюдаваните обществени поръчки.   

Това позволи на екипа на Асоциация „Прозрачност без граници” да пристъпи 
към стартирането на кръг от преговори, работни срещи и дискусии с участниците в 
обществените поръчки, с цел тяхното присъединяване към Пакта. 

 
Основни констатации  

 

1. Период на промотиране на Пакта за почтеност в обществените поръчки и 

присъединяване към инициативата 

 
Резултатите от наблюдението на този първоначален етап от осъществяването на 

инициативата показват, че процесът на промотиране на концепцията, обсъждане на 
конкретното съдържание на документа и присъединяване към Пакта за почтеност при 
обществените поръчки може да отнеме относително дълъг период от време. В 
конкретния случай при експерименталното въвеждане на Пакта в български контекст, 
този период варира от 4 месеца до 11 месеца.  
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Този период може да бъде осъществен в относително по-кратки срокове в 
административни структури, в които е ясно определено звеното, което има основна 
отговорност (респ. ръководна роля) при осъществяването на обществени поръчки, 
съответно – при осъществяването на инициативи за сътрудничество в тази област. В по-
големите институции, с усложнена административна структура и множество звена, 
които имат споделени функции и отговорности, съществува необходимост от 
осигуряване на по-продължителен период за съгласуване на ангажиментите по 
осъществяване на такава инициатива. В тази връзка следва да бъдат взети предвид 
възможностите за изразяване на различни становища от различните отдели и дирекции 
(предвид различните функции и отговорности, с които са натоварени), необходимостта 
от изчистване на противоречията между тях, както и необходимостта от разглеждане на 
документа на основните административни нива.      

В допълнение към това, процесът на обсъждане и присъединяване към Пакта за 
почтеност може да бъде допълнително удължен от необходимостта от съгласуване 

между две или повече структури, които разполагат с административна 
самостоятелност, но е необходимо да си сътрудничат при реализирането на проекти, 
които са от голяма обществена значимост или са свързани с изразходването на 
значителни обществени средства.  

Потвърждение за това, на първо място, дава случаят с приемането на Пакта за 
почтеност от Агенция „Пътна инфраструктура”, чийто принципал е Министерство на 
регионалното развитие (към момента на стартиране на инициативата – МРРБ). В този 
случай беше необходимо извършване на последователно съгласуване на Пакта за 
почтеност в рамките на административната структура на МРРБ и на АПИ, след което – 
отново одобряване на съгласувания Пакт за почтеност от страна на МРРБ. 

На второ място (но не по значение), в случай на финансиране от европейски 

фондове, следва да бъде взета предвид и необходимостта от съгласуване с 
управляващия орган на съответната оперативна програма. Съгласуването с управляващ 
орган, който е разположен в административната структура на друга административна 
структура също се оказва фактор, който се отразява на продължителността на процеса 
на обсъждане на инициативата и вземането на решение за нейното реализиране. 

Процесът на присъединяване на участниците в обществените поръчки продължи 
около 3 месеца. 

 
2.  Готовност за ангажираност към Пакта за почтеност от страна на 

възложителя 

 
Резултатите от пилотното осъществяване на инициативата показаха ясно 

обособяване на нивата в административните структури, които оценяват положителния 
потенциал на Пакта за почтеност и са готови да се ангажират с неговото 
експериментално въвеждане. Най-висока степен на ангажираност в първоначалния 
етап проявява най-високото управленско ниво в съответната административна 
структура – министри, членове на политически кабинет, членове на управителен съвет. 
Основната причина за това позитивно отношение се корени във факта, че висшето 
управленско ниво на административната структура осъзнава необходимостта от по-
висока степен на прозрачност и посредством нея – осъзнава потенциала за създаване на 
доверие към дейността на институцията, която представляват и ръководят. Ръководните 
нива на институциите имат най-ясното разбиране, че тяхната дейност е обект на 
обществена интерес. В тази връзка именно управленските нива на институцията-
възложител оценяват смисъла от прилагането на инструмент, който може да им донесе 
повече прозрачност и публичност. Наред с това, те осъзнават потенциала на Пакта като 
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инструмент за външно наблюдение, чрез който могат да осъществяват контрол върху 
работата на своите служители. На трето място, ръководните нива на възложителя 
оценяват, че външното наблюдение предоставя възможност за допълнителен контрол 

върху изпълнителя с цел спазване на ангажиментите по договора. 
В първоначалния етап от осъществяването на инициативата най-ниска степен на 

ангажираност към експерименталното прилагане на Пакт за почтеност има средното 
ниво на административните  структури. Причините за това могат да бъдат разглеждани 
в две основни насоки. От една страна, служителите от звената очакват подобен 
ангажимент да бъде допълнително бреме и ангажимент, който не би могъл да окаже 
положително въздействие върху действията на участниците в обществената поръчка и 
като цяло – върху нейното осъществяване. Наред с това, служителите, работещи в тези 
административни звена, разбират, че именно те ще бъдат натоварени с изпълнението на 
ангажиментите по Пакта за почтеност. На второ място, следва да бъде отчетен и 
фактът, че Пактът за почтеност е инструмент за граждански мониторинг и в този 
смисъл действията им ще бъдат обект на външно наблюдение. Това, до определена 
степен, ги поставя в ситуация на двустранен надзор: от една страна – от ръководството 
на институцията, в която работят (безспорно установено разбиране), а от друга страна – 
от външен граждански контрол (израз на съвременното разбиране, че модерната 
администрация следва да е прозрачна и отговорна пред гражданите).  

Резултатите от осъществения мониторинг на следващите етапи от 
наблюдаваните обществени поръчки показаха, че ангажиментът на изпълнителските 
нива от администрацията към прилагането на Пакта за почтеност се увеличава при 
изпълнението на обществената поръчка. Проявяването на интерес именно на този етап 
е обяснимо предвид факта, че служителите от администрацията имат непосредствен 
интерес от осъществяване на по-ефективен контрол върху дейността на избрания 
изпълнител. В този смисъл, служителите от администрацията разбират, че външното 
наблюдение може да окаже дисциплиниращ ефект върху изпълнителя и са още една 
гаранция за постигане на търсения резултат от обществената поръчка. 

 
 

3. Готовност за ангажираност към Пакта за почтеност от страна на 

кандидатите в обществените поръчки 

 
Въвеждането на Пакт за почтеност при обществените поръчки е относително 

непозната за страната антикорупционна инициатива. В тази връзка резултатите от 
експерименталното приложение откроиха две съществени разлики в предварителните 
нагласи и очаквания от инициативата.  

На първо място, значително по-висока степен на позитивно отношение, 

очаквания и готовност за участие в инициативата проявяват представителите на 
чуждестранни фирми и на бизнес организации, обединяващи усилията на 
международни и чуждестранни компании, отколкото българските фирми, които 
работят само в рамките на националния пазар. До определена степен, повишеният 
интерес на чуждестранните фирми се обяснява с факта, че подобни инициативи за 
насърчаване на етичния бизнес са по-широко разпространени в редица държави, в 
които работят (особено в държави-членки на ЕС), докато за България те са новост, 
която още не е достатъчно промотирана, обсъждана и не е придобила популярност. В 
допълнение към това, следва да се оцени фактът, че чуждестранният бизнес разбира 
потенциала за Пакта за почтеност като инструмент за повече прозрачност в действията 
на публичната администрация. Представителите на чуждестранните и международните 
компания оценяват потенциалния позитивен ефект на Пакта за почтеност (и на 
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независимия наблюдател) от гледна точка на възможността за осъществяване на 
безпристрастен външен контрол върху действията на администрацията.  

Всеобща характеристика в очакванията и на българския бизнес, и на 
международния бизнес е липсата на достатъчна увереност и на информация дали 
администрацията ще ги третира като равнопоставени участници на пазара и, в 
конкретния случай – дали ще подходи безпристрастно към техните предложения в 
тръжните процедури. В този смисъл бизнесът разглеждат Пакта като инструмент, който 
чрез граждански външен мониторинг, може да съдейства да спазване на принципите на 
честна пазарна конкуренция. 

На второ място, значително по-висока степен на позитивно отношение, 

очаквания и готовност за участие в инициативата проявяват представителите на едрия 
бизнес, отколкото фирмите от малкия и средния бизнес. Едно от обясненията за 
подобна нагласа е, че антикорупционните инструменти (какъвто е Пактът за почтеност) 
са утвърден инструмент от управлението на съвременния бизнес. Това с особена степен 
важи за компаниите, които имат сложна структура на функциониране и управление – 
наличието на ясни правила за етичен бизнес е инструмент за осъществяване на контрол 
върху служителите, за ефективно управление на ресурсите на фирмите, в това число и 
за утвърждаване/запазване на определени позиции на пазара. Не на последно място, 
големите фирми оценяват присъединяването към антикорупционни инициативи и през 
призмата на корпоративния имидж, към който се стремят и с който искат да се наложат 
на пазара. 

Последващите резултати от прилагането на Пакта за почтеност показаха, че 
фирмите от средния и малкия бизнес оценяват най-адекватно ефекта от 
присъединяването си към инициативата на следващия етап – изпълнението на договора 
на обществената поръчка. Едно от обясненията се дължи в това, че при работата с 
голяма и сложно организирана административна структура малкият бизнес не винаги е 
в състояние да аргументира своите искания (дори и когато те са основателни). В този 
смисъл, фирмите от малкия и средния бизнес виждат Пакта за почтеност като 
инструмент за медиация при възникване на спорове относно изпълнението на 
обществената поръчка. 

Общата нагласа на всички фирми, независимо от мащаба на тяхната дейност е, 
че независимият наблюдател, като трета безпристрастна страна по Пакта за почтеност, 
може да служи като източник на информация, осветляващ една от фазите, които будят 
най-сериозни притеснения за бизнеса – оценяването на офертите. Потвърждение за 
такава нагласа дават и резултатите от социологическото изследване, което Асоциация 
„Прозрачност без граници” проведе през 2011 година – за бизнеса процесът на 
оценяване на офертите е като „черна кутия”, като те не са достатъчно убедени, че 
изходът е избор на най-доброто предложение на участниците.  Последващите резултати 
от наблюдението показаха, че след приключване на процедурата за избор на 
изпълнител, интересът на бизнеса към поръчката и нейното изпълнение намалява 
значително. 
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ІІІІІІ..  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ААННГГААЖЖИИММЕЕННТТИИТТЕЕ  ППОО  ППААККТТАА  
 
 
1. ПОДГОТОВКА НА ПРОЦЕДУРАТА И ИЗРАБОТВАНЕ НА ТРЪЖНА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Резултатите от наблюдението във връзка с подготовката на процедурата и 

изработването на тръжната документация показаха следното: 
 

Осигуряване на достъп до информация относно подготовката на 

процедурата и тръжната документация 

 

• Като цяло, Възложителите изпълниха своя ангажимент да предоставят 
достъп до документацията във връзка с подготвяните обществени поръчки, както и 
да предоставят хартиено/електронно копие от тръжната документация (съгласно чл. 
4 от Пакта). Достъпът до документацията бе осигурен впоследствие – след 
подписването на съответните споразумения за сътрудничество и Пактове за почтеност. 

• Дългият период на съгласуване на ангажиментите по Пактовете за почтеност 
доведе до реално стартиране на наблюдението след изработване на тръжната 
документация за съответните обществени поръчки. Това предопредели и метода, по 
който бе осъществен прегледът на подготвената документация – последващ 
мониторинг на вече изработената документация. Достъпът до решенията на 
възложителя и до тръжната документация бе осигурен след стартиране на процедурите.  

• Възложителите не са се възползвали от възможността да предоставят 

достъп до проектодокументацията по тръжните процедури. Въпреки че при една от 
наблюдаваните процедури не се яви кандидат и след два провалени търга бяха 
извършени промени в тръжната документация, възложителят не се възползва от 
възможността да предостави предварителен достъп на наблюдателя до тръжната 
документация, преди нейното публикуване. Предвид възможността за външна 
допълнителна експертна оценка, това ги лиши възможността да получат предложения 
за подобряване на изискванията в документацията и на достъпа до нея чрез 
публикуването й в специализирани издания. 

• Прегледът на предоставената документация показа, че само един от 

възложителите се е възползвал от услугите на външен консултант при изработването 
на тръжната документация, като информацията за името на изпълнителя, вида на 
процедурата и стойността на договора е предоставена след поискване от наблюдателя 
(съгласно чл. 5 и чл. 6 от Пакта). Другите двама възложители са изработили тръжната 
документация, използвайки наличния капацитет от експерти, които работят в звената, 
ангажирани с подготовката и осъществяването на обществени поръчки в съответните 
ведомства.  

 
Отчетност 

 

Една от клаузите в Пакта за почтеност (чл. 6) определя ангажимент на 

възложителя да предостави отчет за извършените разходи за външни наети  лица 
(физически или юридически лица), които са ангажирани с подготовката, провеждането 
и изпълнението на обществената поръчка.  
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• Както бе отбелязано, само един от възложителите е използвал услугите на 
външен консултант за разработване на тръжната документация. След поискване на 
информация от наблюдателя, възложителят предоставени извлечение от 

информационната база данни на възложителя за името на избрания изпълнител, вида 
на процедурата (пряко възлагане) и стойността на поръчката (14500 лв.).  

• Другите двама възложители предоставиха информация относно служителите, 
които са изработили тръжната документация. В процеса по нейното разработване са 
използвани собствени административни ресурси – служители от звената, ангажирани с 
подготовка и осъществяване на обществени поръчки.  

 

Механизми за контрол и прилагане на професионално-етични стандарти 
 

• Възложителите разполагат с вътрешно-ведомствени актове, ръководства и 

др, регламентиращи осъществяването на контрол над подготовката и изпълнението на 
обществени поръчки. Тръжната документация подлежи и на външен контрол, като 
подлежи на контрол от АОП и от УО. Въпреки това, наблюдението показа, че все още 
има какво да се желае по отношение на ефективността на контрола, чрез който да се 
гарантират: 

o отстраняване на пропуски в тръжната документация (бел: въпреки че в 
един от наблюдаваните случаи става въпрос за технически пропуски, 
породени от прекомерното натоварване на ограничения брой служители, 
ангажирани с подготовката на голям обем от документация, резултатите 
водят до извод, че освен за ограничени административни ресурси, става 
въпрос и за осъществяване на недостатъчно ефективен контрол над 
качеството на резултатите от работата); 

o прозрачност и яснота относно мотивите за вземане на управленски 
решения относно избора на процедурата (бел:: в една от наблюдаваните 
процедури не е достатъчно изяснено въз основа на какви мотиви е взето 
решение за избор на определен вид процедурата, което на следващ етап 
се оказва един от потенциалните рискове за забавяне на изпълнението); 

o прозрачност и яснота относно определянето на критериите за 
допустимост на кандидатите (бел: в една от наблюдаваните процедури не 
бяха формулирани достатъчно ясно мотивите за определяне на критерий 
за допустимост, който свежда кръга на потенциалните кандидати само до 
физически лица).  

 
2. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ И 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 
Резултатите от наблюдението на процедурата за избор на изпълнител показаха 

следното: 
 

Осигуряване на достъп до документацията, свързана с процедурата. 

Предоставяне на писмени отговори на въпроси, поставени от наблюдателя 

(чл. 4, ал.1) 

Резултатите от наблюдението показаха, че и тримата възложители изпълниха 
ангажиментите си по тази клауза. Две от министерствата реагираха своевременно на 
отправени запитвания и молба за предоставяне на копия от документи и/или  
предоставяне на документите по електронен път. Само при един от възложителите  бе 
констатирано определено забавяне при предоставянето на исканите документи и най-
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вече – при получаване на отговори на писмата, изпратени от наблюдателя. Това 
вероятно се дължи на административната структура, която предполага съгласуване с 
няколко административни звена, вземане на решение от колективен орган на 
управление, както и съгласуване с ръководството на министерството и с Управляващия 
орган. 

Въз основа на разпоредбите на Пакта бяха предоставени копия от документи 

или ни бе предоставен пряк достъп до документация: тръжната документация, 

решения на възложителя във връзка с процедурата, състав на комисията, декларации, 

кореспонденция между възложител и кандидати, между възложител и избран 
изпълнител, договорите с избрания изпълнител, актуални графици за изпълнение на 
дейностите (там където се е наложило актуализиране на дейностите и подобни графици 
са готови към момента на изработването на настоящия анализ).  

След сключването на договори за изпълнение на съответните обществени 
поръчки бяха предоставени и копия от договорите. С оглед на това, че дейностите по 
строителство и надзор по една от поръчките се отнасят до изпълнението на един и същи 
обект, експертите на наблюдателя поискаха да бъде предоставен достъп и до договора 
за строителен надзор. Такъв достъп не бе предоставен поради факта, че обществената 
поръчка за строителен надзор не попада в прекия обхват на клаузите на Пакта за 
почтеност. В тази връзка наблюдателят бе поканен да сключи отделен Пакт за 
почтеност за тази поръчка и да бъде конституиран официално като наблюдател, за да 
разполага с правно основание за получаване на достъп до визирания документ.  

 
 
Осигуряване на информация относно състава на комисията за оценка на 

офертите. Предоставяне на достъп до декларациите на членовете на 

комисията за обстоятелства, представляващи конфликт на интереси (чл. 

7, ал. 1 и 3) 

 
Всички възложители осигуриха достъп до информация относно състава на 

комисиите за оценяване на офертите – решения за формиране на състава на комисиите 
и съответните декларациите за конфликт на интереси. Извършената проверка на място 
и осигуреният достъп до декларациите на членовете на комисията показваха, че 
формалните изисквания на закона са спазени. Впоследствие, предвид конкретните 
обстоятелства, не е декларирана промяна на обстоятелствата за конфликт на интереси.  

Тук е мястото да се отбележи, че от изследователска гледна точка е много важно 
законовите изисквания за деклариране на конфликт на интереси да бъдат доразвити в 
цялостна система за деклариране, мониторинг и проверка за декларираните данни. Това 
означава публичните институции да създадат и прилагат политики за превенция и  на 
противодействие на конфликта на интереси. Важно е не само да бъдат декларирани 
данните, но и да се извършва проверка на достоверността им от звена, които имат 
правомощия да извършват ефективен контрол за спазване на законовите норми. В тази 
връзка следва също да се отбележи, че администрацията на възложителя не разполага с 
пълноценна възможност за извършване на проверки на данните, декларирани от 
членове на комисията, които не са служители на възложителя и се намират под 
ръководството на друга административна структура. 

 
Предоставяне на протоколи, доклад от работата на комисията (чл. 12) 

 
Всички възложители изпълниха своя ангажимент по тази клауза, като осигуриха 

на наблюдателя достъп до протоколите от работата на комисията, доклади до 
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възложителя за резултатите от работата, решения на възложителя за избор на 
изпълнител.  

Предоставеният достъп до документите бе осигурен в срок, като следва да се 
подчертае, че въз основа на тези документи и на прякото наблюдение на откритите 
заседания на комисията независимият наблюдател изработи доклад от наблюдението на 
процедурата за избор на изпълнители. 

 
Предоставяне на достъп до кореспонденцията между възложителя и 

участниците (включително и актовете, които възложителя и 

изпълнителят създават и си разменят при изпълнение на договора) за целия 

период на действие на Пакта (чл. 13) 

 
Всички възложители предоставиха достъп до кореспонденцията с кандидатите в 

обществените поръчки. Осигуряването на тази достъп бе реализиране чрез посещение 
на място, в рамките на работни срещи с представители на възложителя, или чрез 
предоставяне на хартиени копия или копиране на електронната комуникация. 

При извършените проверки на място, в офисите на изпълнителите, 
изпълнителите на две от наблюдаваните поръчки предоставиха също достъп до 
кореспонденцията с възложителя във връзка с изпълнението на договорите. 

 
Определяне на лице на ръководна длъжност, което да отговоря за 

прилагането на Пакта (чл. 16, ал. 1) 
 

Определянето на лица, които са ангажирани през целия период на действие на 

Пакта – от началото на процедурата за откриване на обществена поръчка до нейното 
изпълнение, позволява да бъде поддържана значително по-интензивна комуникация, в 
резултат на която исканата информация да бъде предоставяна в значително по-кратък 
срок. 

Наблюдението на изпълнението на тази клауза показа следното: 
И тримата възложители определиха лица за контакт на ръководна позиция и на 

експертни позиции във връзка с изпълнението на Пакта за почтеност. Те бяха изрично 
определени, като списъците на тези лица и информация за контакт с тях бяха 
предоставени на наблюдателя.  

Един от възложителите приложи подход, при който определените лица бяха 
ангажирани с изпълнение и наблюдение на Пакта през целия период от време – от 
стартирането на обществените поръчки до тяхното изпълнение.  

Другите двама възложители приложиха друг подход – предвид различните 
функции и отговорности при подготовката и при изпълнението на обществената 
поръчка, бяха определени лица на ръководна длъжност, които са ангажирани с 

изпълнението на Пакта само в рамките на отделния етап от процедурата, по който 

те имат правомощия. Това решение доведе до необходимост от своеобразно 
„рестартиране” на комуникацията с възложителя след избора на изпълнител и до 
необходимост от повторно провеждане на работни срещи и разговори, изясняващи 
целта на инициативата и конкретните ангажименти по Пакта. Това, съответно, се 
отрази, на непълноценно реализираната възможност за наблюдение на етапа на 
изпълнение на договорите по обществените поръчки. По-конкретно – до началото на 
ноември наблюдателят не бе информиран, и съответно – не бе имал възможност да 
присъства на работните срещи между възложителя и изпълнителя.  

Следва да се отбележи, обаче, че последователността на взаимодействието 
между един от възложителите и наблюдателя бе осигурена благодарение на личната 
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ангажираност на служителя на ръководна длъжност и на експертите, които бяха 
ангажирани в първия етап от подготовката на обществената поръчка – подготовка на 
тръжната документация, избор на изпълнител и сключване на договор. 

 
Реализиране на клаузата при изпълнителите: само един от изпълнителите 

определи лица за взаимодействие при изпълнение на ангажиментите по Пакта. Този 
факт може да се обясни със големината и структурата на фирмата-изпълнител – 
предвид функционалното разпределение на дейностите, този изпълнител разполагаше с 
необходимия брой експерти, които да ангажира с тази функция. В останалите поръчки 
основният ангажимент към Пакта бе изпълнен, като бе поет от ръководителя на 
фирмата или от съответното физическо лице, с което е сключен договорът за 
изпълнение на обществената поръчка.  

 
Провеждане на вътрешен мониторинг (от определения служител по 

Пакта) за спазване на Пакта за почтеност, както и на свързаните с 

антикорупционната политика вътрешни актове 
 
Според клаузата на чл. 16 служителят на ръководна длъжност, определен от 

възложителя, следва за провежда мониторинг за изпълнение на ангажиментите по 
Пакта. Този мониторинг може да бъде извършван по собствена инициатива, по 
инициатива на възложителя и по инициатива на наблюдателя.  

С оглед на това, че до наблюдателя не са постъпвали сигнали за неправомерни 
действия на служители на възложителя, не е възниквал повод за сезиране на 
отговорното длъжностно лице.  

Също така, не е постъпвала информация за инициирани от възложителя 
конкретни поводи за извършване на проверки.  

Елементи на мониторинг за изпълнението на ангажиментите по Пакта 
съществуват, като доказателство за това е фактът, че в рамките на работните срещи 
между служителите на възложителя и наблюдателя е предоставяна информация 
относно изпълнението на обществените поръчки, прилаганите средства за контрол 
върху дейността на изпълнителите, предприеманите мерки за информиране на звената 
за превенция и противодействие на корупцията.  

Въпреки това, следва да се отбележи, че е необходимо да бъдат положени повече 
усилия за извършването на пълноценен мониторинг за изпълнението на ангажиментите 
по Пакта. Резултатите от наблюдението показват, че основната инициативата за 
комуникация и извършването на действия по прилагането на Пакта (като например 
публикуване на Бялата книга на интернет страница на министерството или 
осъществяване на проверки на място) е на независимия наблюдател. 

Действия на кандидатите/изпълнителите във връзка с тази клауза от Пакта – 
следва да се отбележи, че изработването и прилагането на политики за превенция и 
противодействие на корупцията не е достатъчно разпространен подход сред фирмите, 
функциониращи в рамките на националния пазар. Резултатите от осъществяваната 
инициатива показаха, че само един от участниците в тръжните процедури 
(чуждестранна фирма) разполага с етичен кодекс, правила и процедури за действие. Те 
са създадени и се прилагат като част от по-всеобхватна политика за противодействие на 
корупцията и прилагане на практики за етично бизнес поведение. 
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Информация за стартирало съответно вътрешно производство у 

възложителя за изясняване на действия на служители, чиито неприемливо 

поведение съставлява дисциплинарно нарушение (чл. 18, ал. 1) 

 

Предвид липсата на данни за нарушения от страна на служители, към момента 
на изработване на настоящия анализ няма основания за такова производство. Тук 
следва да се отбележи готовността на възложителите (изразена при обсъждане на 
текста на Пакт за почтеност) за включване на тази клауза в документа. Тя отразява 
принципно нов подход, позволяващ прилагането на прозрачност относно действия, 
които имат вътрешно-организационен характер.  

 
Въздържане на служителите от неприемливо поведение, включително и 

тези, на които не са възложени преки задължения по подготовката, 

провеждането и контрола върху изпълнението на обществената поръчка 

(чл.  2, ал. 1) 

 

Всички наблюдавани възложители имат изградени системи за контрол и 
вътрешно-ведомствени актове, ръководства и др., които дават нормативната и 
институционална рамка за извършване на контрол върху дейността н своите служители. 
Имайки предвид факта, че управляват средства от европейските фондове, те разполагат 
с достатъчно детайлни ръководства и насоки за дейността, които включват мерки за 
управление на риска и превенция на корупция. Работата на служителите подлежи както 
на вътрешно-институционален контрол, така и на контрол от Управляващите органи на 
оперативните програми, чиито средства те управляват  

Представителите на възложителите изразиха уверение, че Пактът също е 
възприеман като инструмент за възпрепятстване на неправомерни действия на 
служителите. Следва да се отбележи, че това е един от позитивните ефекти от 
осъществяването на Пакта – той има силно дисциплиниращ ефект за служителите и на 
възложителя, и на изпълнителя. Служителите знаят, че техните действия са обект на 
мониторинг и това служи като инструмент, възпрепятстващ неправомерно поведение 
на лицата, които са пряко ангажирани с обществената поръчка. 

 
Действия на кандидатите/изпълнителите във връзка с тази клауза от Пакта – 

следва да се отбележи, че изработването и прилагането на политики за превенция и 
противодействие на корупцията не е достатъчно разпространен подход сред фирмите, 
функциониращи в рамките на националния пазар. Резултатите от осъществяваната 
инициатива показаха, че само един от изградена система, включваща етичен кодекс, с 
изрично формулирани правила и процедури за действие. Те са създадени и се прилагат 
като част от по-всеобхватна политика за противодействие на корупцията и прилагане 
на практики за етично бизнес поведение. 

 
3.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Предоставен достъп до кореспонденция между възложителя и 

участниците (включително и при изпълнение на договора) за целия период 

на действие на ПАКТА (чл. 13) 
 

Както бе отбелязано вече, всички възложители осигуриха достъп до 
кореспонденция във връзка с участието на кандидатите в тръжната процедура.  
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В рамките на етапа, свързан с изпълнението на договора на обществената 
поръчка само един от възложителите предоставяше такава информация, като 
копираше електронната комуникация с изпълнителите във връзка с планирани срещи 
или с конкретни ключови въпроси от естеството на поръчката. 

Двама от изпълнителите на обществени поръчки предоставиха достъп до 
кореспонденция, водена с изпълнителя във връзка с изпълнението на договора на 
обществената поръчка. В единия случай независимият наблюдател имаше възможност 
за се запознае с кореспонденцията, както и с документи относно изпълнението на 
договора, въз основа на посещение в офиса на изпълнителя. 

По-значимо внимание следва да се обърне на случая с другия изпълнител, който 
се обърна към наблюдателя за съдействие и предостави достъп до кореспонденция с 
възложителя. От нея стана видно, че за продължителен период от време (от време от 
февруари до юли 2013 година) възложителят не е реагирал на писмо, с което 
изпълнителят информира възложителя за препятствия пред по-нататъшната работа по 
договора и моли за съдействие при решаването на възникналите проблеми.   

Това даде основание на независимия наблюдател да извърши посещение в офиса 
на изпълнителя, за да извърши преглед на документацията във връзка с възникналия 
проблем, както и да извърши проверка на обекта, за да се запознае на място с 
актуалното състояние на извършените дейности. Въз основа на това наблюдателят 
изготви доклад, който предостави на възложителя и проведе работна среща с 
представители на ръководството на министерството. Една от основните препоръки, 
формулирани от наблюдателя, бе че са необходим значително по-активна и ефективна 
комуникация между двете страна и полагане на усилия за своевременно решаване на 
възникналите проблеми. 

 
Осигуряване на достъп на наблюдателя до срещи между възложителя и 

изпълнителя, както и до извършването на действия по изпълнението на 

договора (чл. 15, ал. 1) 
 

Само един от тримата възложители информираше наблюдателя своевременно за 
планираните срещи и съответно – предприе реални действия за предоставяне на достъп 
до работните срещи между възложителя и изпълнителя. Действията, които предприе 
възложителят, се изразяваха в изпращане на информация за работните срещи между 
възложителя и изпълнителите, информация за работни срещи в по-широк формат във 
връзка с изпълнението на проекта, предоставяне на информация относно изпълнението 
на дейностите по обществената поръчка и по изпълнението на проекта. 

До ноември 2013 година останалите двама възложители не бяха предприели 

конкретни действия за информиране и осигуряване на възможност за присъствие на 
наблюдателя на редовните срещи и проверки на място между възложителя и 
изпълнителя.  

Следва все пак да се отбележи, че един от възложителите предоставяше 
информация за други работни срещи (които са част от друга инициатива, насочена към 
повишаване на прозрачността относно проект, част от който е и конкретната 
наблюдавана поръчка). Форматът на тези работни срещи не включваше изпълнителя, а 
по-широк кръг институции и неправителствени организации, заинтересувани от 
осъществяването на проекта. На практика, участието в тези срещи осигуряваше 
единствената възможност за запознаване с обобщена информация относно напредъка 
на дейността по наблюдаваната обществена поръчка. След провеждане на работна 
среща с наблюдателя (ноември 2013 г.) и поставяне на въпроса за необходимост от 
конкретни действия във връзка с изпълнението на чл. 15 от Пакта, представители на 
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възложителя изразиха уверение, че наблюдателят ще бъде информиран за планираните 
срещи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.  

По инициатива на наблюдателя бяха проведени работни срещи/посещения на 
място/ с изпълнителите. И петимата изпълнители оказаха съдействие, което предвид 
характера на съответната обществена поръчка, се изразяваше в предоставяне на достъп 
до документация и доказателства относно изпълнението на дейността, предоставяне на 
доклади от изпълнението, предоставяне на достъп до работната площадка.  

Следва да се отбележи, че трима от възложителите предпочетоха предоставянето 
на информация да се извършва не по директен път – чрез срещи между наблюдателя и 
изпълнителя, а с опосредстващата роля на възложителя. Този факт е показателен, че не 
винаги изпълнителите възприемат себе си като страна по Пакта за почтеност, която 
действа автономно. 

 

Определяне на лице на ръководна длъжност, което да отговоря за 

прилагането на Пакта (чл. 16, ал. 1) 

 
В предходната част на настоящия анализ вече бе описано изпълнението на тази 

клауза от Пакта за почтеност. Следва да се отбележи, че именно на етапа на изпълнение 
на договора по обществената поръчка се прояви един от най-важните резултати. В 
структурите, където е определено конкретно лице на ръководна длъжност, което е 
пряко ангажирано от началото до края на обществената поръчка с изпълнение на 
ангажиментите по Пакта, целият процес на наблюдение протече при спазване на най-
голям дял от ангажиментите по Пакта и при предоставяне на най-значителен обем от 
информация относно изпълнението на обществената поръчка.  

В структурите, в които отговорните лица се сменят (в зависимост от етапа, на 
който се намира обществената поръчка) се създава възможност за прекъсване на 
комуникацията и се забавя сътрудничеството при прилагане на Пакта през целия 
процес. Създадения „луфт” е компенсиран от личните усилия и ангажираност на лицето 
на ръководна длъжност, което е участвало в първата фаза от инициативата.  

В допълнение към тези констатации, следва да се отбележи и факторът „смени в 
политическото ръководство”. От изследователска гледна точка създалата се ситуация 
предостави възможност и за оценка на този фактор. Смените в ръководството се 
оказват фактор, който има потенциал за блокира или забави работата на 
администрацията. Този ефект бе констатиран и в рамките на настоящото пилотно 
приложение на Пакта. Резултатите от наблюдението показаха, че съставянето на екип, 
включващ както лица на ръководна длъжност, така и на експерти с изпълнителни 
функции, позволява да бъде съхранен континюитетът в дейностите, свързани с 
изпълнението на Пакта.    

 
 

Провеждане на вътрешен мониторинг (от определения служител по 

Пакта) за спазване на Пакта за почтеност, както и на свързаните с 

антикорупционната политика вътрешни актове 
 
Констатациите, описани в предходната част (относно провеждането на тръжната 

процедура за избор на изпълнител) са валидни и за етапа на изпълнение на договора. 
 
Информация за стартирало съответно вътрешно производство у 

възложителя за изясняване на действия на служители, чиито неприемливо 

поведение съставлява дисциплинарно нарушение (чл. 18, ал. 1) 
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Предвид липсата на данни за нарушения от страна на служители, към момента 
на изработване на настоящия анализ няма основания за такова производство. 

 
Въздържане на служителите на възложителя от неприемливо поведение, 

включително и тези, на които не са възложени преки задължения по 

подготовката, провеждането и контрола върху изпълнението на 

обществената поръчка (чл.  2, ал. 1) 

 

Предвид липсата на данни за нарушения от страна на служители, към момента 
на изработване на настоящия анализ няма основания за такова производство. 

 
 

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ ЧРЕЗ БЯЛА 

КНИГА 
  

 
Една от особеностите на българския модел на Пакт за почтеност е наличието на 

стимули за изпълнение на ангажиментите, поети от участниците. Позитивният подход 
бе предпочетен пред подхода за налагане на санкции (в т.ч. и финансови) предвид две 
групи фактори: 1) негативното въздействие на икономическата криза върху общата 
бизнес среда в страната и вероятността подходът на санкциите да създаде 
допълнителна тежест за бизнеса от участие в прилагането на този антикорупционен 
инструмент; 2) неинформираността относно позитивните резултати, които са 
постигнати въз основа на пактове за почтеност в други страни и необходимостта от 
създаване на благоприятна среда за подкрепа на инструмент, който е доказал своето 
позитивно въздействие. Посочените фактори мотивираха Асоциация „Прозрачност без 
граници” да насочи своето внимание съм създаването на стимул, чрез който да се 
насърчи участието в Пакта за почтеност и по този начин – да съдейства за повишаване 
на прозрачността и почтеността при обществените поръчки. 

   В резултат на това като част от Пакта за почтеност при обществените поръчки 
бе създадена Бяла книга. Целта на Бялата книга е да даде публичност на изпълнението 
на ангажиментите на страните в Пакта, които са се присъединили към реализирането на 
Пакта и дават своя принос за повишаването на прозрачността и отчетността в този 
процес. Бялата книга следва да се поддържа от Възложителя и да отразява актуална 
информация относно: общия брой на участниците в конкурсната процедура за избор на 
изпълнител на обществена поръчка; участниците, които са се присъединили към Пакта 
за почтеност и изпълняват коректно своите ангажименти по него; участниците, които са 
заличени от Бялата книга поради неизпълнение на ангажиментите по Пакта за 
почтеност; информация относно причините за заличаване на участници в Пакта за 
почтеност. 

Асоциация „Прозрачност без граници” разработи и предостави модел на Бяла 
книга на трите министерства, които имат ангажименти за публикуване на документа на 
интернет страницата си, актуализиране на съдържанието и промотиране на този 
инструмент. Достъп до Бялата книга на съответните поръчки бе осигурен и чрез сайта, 
който бе специално създаден за инициативата: http://integrity.transparency.bg/bg/biala-
kniga/; като за популяризиране на резултатите в международен мащаб е създадена и 
версия на сайта на английски език: http://integrity.transparency.bg/en/white-list/. 
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Наблюдението относно изпълнението на ангажиментите за поддържане и 
промотиране на Бялата книга показа следните резултати:  

 
1. Публикуване на Бяла книга на сайта на възложителя (чл. 14, ал. 4) 

 
Две от министерствата изпълниха ангажимента си, като публикуваха Бяла книга 

на своята интернет страница.  
Министерство на здравеопазването е публикувало Бялата книга на видно място 

на интернет страницата си, в секция „Текущи проекти по програма „Регионално 
развитие”, на следния адрес: (http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-
BG&pageid=468&categoryid=4663&articleid=5750).  

Агенция „Пътна инфраструктура” е публикувала Бялата книга, като част от 
архивиран файл, на интернет страницата си в секция „Нормативна база”, подсекция 
„Документи”, на следния адрес: http://www.api.bg/index.php/bg/normativna-
baza/dokumenti / 
file:///C:/DOCUME~1/HP7700/LOCALS~1/Temp/Rar$EX23.793/Biala.Kniga%20%28Whit
e.List%29/whitebook_1_bg.html.  

На интернет сайта на Министерство на труда и социалната политика не може да 
бъде открита публикувана Бяла книга.  

 
2. Поддържане на информация в Бялата книга (чл. 14, ал. 1 и ал. 5) 

 
Съдържанието на информацията в Бялата книга отразява ангажиментите по 

Пакта за почтеност, като в нея са вписани участниците, които са се присъединили и 
изпълняват своите ангажименти по документа. С оглед на това, че основните клаузи по 
Пакта се изпълняват и няма констатирани драстични нарушения на договора, не е 
възниквала необходимост от актуализиране на Бялата книга (заличаване от Бялата 
книга и посочване на причините). 
 

3. Осъществяване на активна политика за популяризиране на Бялата книга 

(чл. 14, ал. 3) 

 
Освен публикуването на Бялата книга на интернет страниците на съответните 

възложители, не са констатирани други действия за промотиране на документа и като 
цяло – на подхода за създаване на среда, която насърчава прозрачност и отчетност при 
изпълнението на обществените поръчки. Министерствата не са предприели други, 
допълнителни инициативи (кампании) за промотиране на Пакта за почтеност и Бялата 
книга като инструменти за прозрачност и отчетност при обществените поръчки и не са 
се възползвали от възможностите, които те предоставят при други обществени 
поръчки.  

Изключение в положителна насока прави друга инициатива на Агенция „Пътна 
инфраструктура” и МРРБ, която е свързана със създаването на Комитет за наблюдение 
на изграждането на автомагистрала „Струма”. През ноември 2012 година АПИ и МРРБ 
инициираха създаването на комитет, който включва представители на институциите, 
които са ангажирани с осъществяване, финансиране и контрол на проекта, на местните 
власти и на неправителствени организации, които проявяват интерес или имат 
експертиза в тази област. До настоящия момент са проведени четири заседания на 
Комитета, като следва да бъде дадена обща положителна оценка на готовността 
периодично да бъде предоставяна обобщена информация относно планирането и 
осъществяването на този голям инфраструктурен проект.  
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В обобщение, резултатите относно изпълнението на ангажиментите за 

поддържане и публикуване на Бяла книга показват, че възложителите по-скоро се 
придържат към формализиран подход (изразяващ се в изпълнение на ангажимента за 
публикуване на Бялата книга и на Пакт за почтеност на интернет страницата си), 
отколкото да се възползват от възможността да доразвият този инструмент в 
целенасочена политика за стимулиране на кандидатите и за създаване на повече 
възможности за прозрачност и публичност относно изпълнението на обществените 
поръчки. 

Резултатите показват, че информацията относно Бялата книга и Пакта за 
почтеност е публикувана в различни секции на интернет страниците, които не са пряко 
свързани с темата за обществените поръчки. Като цяло, това не осигурява улеснен 
достъп за потребителите и в този смисъл – не предоставя възможности за промотиране 
на инициативата за прозрачност при обществените поръчки, в която се е включило 
съответното министерство.  

Фактът, че като цяло участниците в Пакта за почтеност са се придържали към 
изпълнение на своите ангажименти показва, че предложеният антикорупционен 
инструмент има потенциал за повишаване на прозрачността, отчетността и контрола 
върху обществените поръчки. В тази връзка, при изразходване на средства чрез 
обществени поръчки, Бялата книга има потенциал и следва да бъде използвана по-
активно като инструмент за създаване на доверие в дейността на институциите и на 
бизнеса. Наред с това, Бялата книга и Пактът за почтеност биха могли да бъдат по-
ефективно интегрирани  в рамките на  цялостни политики за открито управление и за 
утвърждаване на почтена и конкурентна бизнес среда в страната. 

 
 

  

ІІVV..  ООББООББЩЩЕЕННИИЕЕ::  ООССННООВВННИИ  ИИЗЗВВООДДИИ  ИИ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  ЗЗАА  

РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ИИ  ППРРИИЛЛААГГААННЕЕ    
 

 
 

В обобщение, резултатите от експерименталното приложение на Пакт за 
почтеност при 5 обществени поръчки, пилотно осъществено с участието на 3 
възложители (МРР-АПИ, МЗ и МТСП) и 7 участници в обществени поръчки 
(самостоятелно участващи фирми и консорциуми, включващи общо 7 юридически 
лица, както и 3 физически лица) показа, че разработеният модел може да бъде успешно 
прилаган като инструмент за превенция и противодействие на корупцията в страната. 
Основното позитивно въздействие се изразява в две основни насоки: 

• повишаване на прозрачността относно действията на основните субекти, 
ангажирани в подготовката, възлагането и осъществяването на обществените поръчки, 
отнасящо се към всички етапи на обществената поръчка (в т.ч. и етапи, които до този 
момент са оставали скрити от вниманието на обществото; 

• осъществяване на по-ефективен контрол върху подготовката, възлагането и 
изпълнението на конкретните обществени поръчки, които са обект на наблюдение. 
Пактът има силно дисциплиниращ ефект върху действията на всички субекти, 
ангажирани в този процес – както на ръководството и на служителите на възложителя, 
така и на изпълнителя. Това особено ясно проличава при възложители, които са 
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възложили на конкретни служители действия във връзка с изпълнението на Пакта от 
стартирането на процедурата до изпълнението на договора по обществената поръчка. 

Резултатите от наблюдението показаха, че все още остават недостатъчно 
оползотворени възможностите за: 

• промотиране на факта, че институциите/бизнесът участват в тази 

антикорупционна инициатива и спазват своите ангажименти по Пакта за 

почтеност. Показателни в това отношение са действията при публикуването на Бялата 
книга на коректните участници в Пакта за почтеност. Публикуването на Бялата книга 
да възприето, а оттам и сведено по-скоро до изпълнение на формално задължение за 
публикуване на Бялата книга в интернет сайта на възложителя, като бе пропусната 
възможността тя да бъде използвана като инструмент за по-активна политика за 
насърчаване на почтеност и прозрачност в отношенията бизнес-институции, както и да 
промотиране на осъществения ангажимент към инициативи, които повишават на 
прозрачността и обществения контрол върху изразходването на публични средства – а 
оттам и за създаване на доверие към отговорните институции и почтения бизнес; 
 

Резултатите от наблюдението показаха ясно обособяване на нивата в 
административните структури на възложителя, които оценяват положителния 
потенциал на Пакта за почтеност и са готови да се ангажират с неговото 
експериментално въвеждане. Най-висока степен на ангажираност в първоначалния 
етап на обществената поръчка проявява висшето управленско ниво на 
административната структура, което осъзнава потенциала за създаване на доверие към 
дейността на институцията, която представляват и ръководят.  

 Ангажираността в прилагането на Пакта за почтеност, на етапа на изпълнение 
на обществената поръчка, се увеличава при изпълнителските нива на институциите. 
Проявяването на интерес именно на този етап е обяснимо предвид факта, че 
служителите от администрацията са непосредствено заинтересувани от осъществяване 
на по-ефективен контрол върху изпълнителя и от постигането на максимално 
ефективен резултат от обществената поръчка. 

Възлагането на отговорности на един и същи екип от служители, които са 

ангажирани през целия период на прилагането на Пакта (при всички етапи от 
подготовката, възлагането и изпълнението на обществената поръчка) осигурява по-
стриктно спазване на задълженията по Пакта и поддържане на последователност и 
постоянен темп на комуникация между възложителя и независимия наблюдател. 

 
Във връзка са ангажираността на бизнеса: резултатите от въвеждането на Пакта 

откроиха, че в първоначалния етап от осъществяване на поръчката значително по-
висока степен на позитивно отношение, очаквания и готовност за участие в 
инициативата проявяват чуждестранни фирми и на фирми от едрия бизнес, отколкото 
фирмите от малкия и средния бизнес.  

Наред с това, бизнесът проявява най-значителен интерес към Пакта за почтеност 
и към външното гражданско наблюдение в етапа, свързан с провеждане на конкурсната 
процедура. След приключване на процедурата за избор на изпълнител, интересът на 
бизнеса към поръчката и нейното изпълнение намалява значително. 
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А.Обща оценка на резултатите от въвеждането на Пакт за почтеност при 

обществените поръчки 

 

1. Прозрачност и публичност  

Пактът за почтеност служи като инструмент за публичност и прозрачност 
относно всички ключови етапи на обществените поръчки, в т.ч. и относно тяхната 
подготовка. Резултатите от приложението показват, че посредством Пакта за почтеност 
може да бъдат „осветлени” етапи от процеса, които до този момент винаги са оставали 
скрити за широката общественост и за медиите. Показателен в това отношение е 
първоначалният период, в който администрацията изработва тръжната документация и 
посредством това – може да предопредели изхода от следващите етапи на обществената 
поръчка. Независимият мониторинг, осъществяван от трета страна, позволява 
информация за подготвяната и осъществявана обществена поръчка да бъде 
предоставяна както чрез сайта на наблюдателя (където се публикуват новини, 
междинни доклади от наблюдението и актуализирани данни от Бялата книга към Пакта 
за почтеност), както и чрез сайта на възложителя (преди всичко поради изискването за 
публикуване на Бяла книга).   

 
1. Идентифициране и ранно сигнализиране на потенциални проблеми 

 
Пактът за почтеност служи като инструмент за идентифициране на проблеми, 

които могат да се проявят на следващи етапи от изпълнението на обществената 
поръчка. В тази връзка следва да се подчертае особено важното значение на 
мониторинга в първоначалния период (експертна оценка на тръжната документация), 
въз основа на резултатите от който могат да бъдат идентифицирани потенциални 
пропуски и „тесни места”, които да възпрепятстват изпълнението на договора и 
постигане на планираните резултати. Резултатите от извършеното наблюдение 
показаха, че Пактът за почтеност може да бъде използван като инструмент за ранно 
сигнализиране за потенциални проблеми и съответно – да формулиране на препоръки и 
предприемане на действия, които да неутрализиран потенциалните рискове. 

  
2. Насърчаване на взаимодействието между администрация и бизнес 

 
Пактът за почтеност служи като инструмент за преодоляване на дефицити в 

комуникацията и взаимодействието между възложителя и изпълнителя. Макар и рядко 
срещани, понякога са възможни ситуации на разминаване в оценките на възложителя и 
изпълнителя относно изпълнението на обществената поръчка. Присъствието на трета 
страна в Пакта – независимият наблюдател, може да оказва положително въздействие 
върху комуникацията между двете страна. Резултатите от наблюдението показаха, че 
при проблеми при взаимодействието между двете страни наблюдателят може да играе 
ролята на медиатор, който насърчава постигането на безпристрастни експертни 
решения на възникнали проблеми и подпомага сътрудничеството с цел преодоляването 
им и постигане на крайния резултат – изпълнение на предмета на обществената 
поръчка, при спазване на изискванията за прозрачност, отчетност и ефективност.  

 
3. Ефективен контрол спрямо кандидатите/изпълнителя в обществената 

поръчка 

 
Наред с повишаването на прозрачността и публичността, едно от най-значимите 

качества на Пакта за почтеност е силно дисциплиниращият ефект, който оказва върху  
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изпълнителя. Наличието на външен надзор, особено върху етапа на изпълнение на 
обществената поръчка, играе ролята на ефективен инструмент за контрол относно 
спазване на условията по договора (и преди всичко – относно спазване на сроковете и 
качеството на предоставяните строителни дейности, стоки или услуги). Възможността 
за упражняване на граждански контрол, паралелно с контрола от страна на 
възложителя, оказва позитивен ефект не само за постигане на планираните резултати 
по обществената поръчка, но дава допълнителна увереност на изпълнителя, че неговата 
дейност е оценявана коректно от независим, външен на обществената поръчка субект.  

 
4. Ефективен контрол върху администрацията на възложителя 

 
Констатациите, описани в предходния пункт, се отнасят и до възложителя. 

Участието в подобна инициатива, основана на принципите за прозрачност и контрол, 
оказва силно дисциплиниращ ефект върху работата на всички нива в администрацията 
на възложителя. На първо място, осъществяването на външен мониторинг оказва 
положително въздействие върху висшите ръководните нива на институцията – в този 
смисъл Пактът за почтеност дава основание за засилено усещане за отговорност при 
управлението на институцията, в т.ч. и при постигането на планирания резултат от 
обществената поръчка. Пактът за почтеност представлява сериозен инструмент и за 
осъществяване на допълнителен контрол върху работата на служителите. Това е 
особено видно в случаите, когато са определени лица на ръководна/експертна 
длъжност, пряко натоварени с изпълнението на ангажиментите по договора. В този 
смисъл може да се твърди, че Пактът за почтеност е и инструмент за повишаване на 
персоналната ангажираност и отговорност на служителите.     

 
5. Модернизиране на администрацията  

 
В продължение на описани дотук констатации, следва да се подчертае, че 

Пактът за почтеност е антикорупционен инструмент, който съдейства за модернизиране 
на публичната администрация. Пактът е иновативен инструмент, който съдейства за 
установяване на разбиране, че дейността на администрацията не просто подлежи на 
граждански контрол, но и че по този начин отговаря адекватно на съвременните 
изисквания към нейното функциониране. Включването в подобен род инициативи 
допринася не само за установяване на доверие, но дава допълнителен авторитет на 
публичната институция и създава усещането, че административните структури 
функционират в съответствие с водещите международни практики. 
 

6. Промотиране на правила за етичен бизнес  

 
Резултатите от наблюдението показаха, че Пактът за почтеност може да бъде 

успешно прилаган като инструмент за по-широко разпространение на правила за 
етичен бизнес, а оттам – и като средство, което на следващ етап има потенциал да 
окаже реформиращо въздействие върху бизнес средата. Присъединяването към 
подобни антикорупционни инициативи, на първо място, съдейства за изграждане на 
нов имидж на бизнеса, в който водещи позиции могат да заемат категории като почтен 
бизнес, социално отговорен бизнес, модерен бизнес. На второ място, прилагането на 
подобен антикорупционен инструмент позволява постепенното въвеждане в практиката 
на българските фирмите на правила за етичен бизнес, които служат и като 
допълнителен инструмент за контрол върху служителите, работещи в съответната 
фирма. На трето място, придържането към най-добрите практики позволява на бизнеса 
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да възприема себе си като равностоен участник в договорно-правните отношения с 
публичните институции, а оттам – и да защитава свои легитимни интереси. 
Присъединяването към инициативи, основани на водещите международни практики 
дава основанието и за изграждане на самочувствие, което е важно за пълноценната 
дейност не само в рамките на националния, но и международните пазари.  

 
 

Б.Оценка на конкретните резултати от приложението на Пакта за 

почтеност във връзка с изпълнението на наблюдаваните обществени 

поръчки  

 
В конкретен план, в резултат на осъщественото наблюдение чрез средствата 

на Пакта за почтеност, могат да бъдат посочени следните позитивни 

въздействия: 

 
1. Подготовка на тръжната документация – възможността за извършване на 

анализ на тръжната документация позволи да бъдат установени технически пропуски в 
тръжната документация, свързана с обществената поръчка за реконструкция на домове 
за медико-социални грижи за деца до 3 годишна възраст. Констатираните пропуски се 
дължаха не толкова на непрофесионално изпълнение на служебните задължения на 
експертите от министерството, а по-скоро на липсата на достатъчен административен 
капацитет на звеното, което подготвя и осъществява обществени поръчки (бел.: към 
момента на извършваното наблюдение в звеното работят трима експерти, които са 
натоварени с отговорност за подготовката и осъществяването на обществени поръчки 
за стотици милиони левове; тук следва да се отбележи, че някои от обществените 
поръчки са свързани с доставянето на високо-технологична апаратура, което се 
отразява на сложността на изискванията в тръжната документация). Въпреки 
предприетите действия за уточняване на коректно формулираните изисквания в 
тръжната документация и за информиране на участниците в процедурата, все пак 
съществуваше определен риск от оспорване на процедурата и забавяне на нейното 
изпълнение. Извършеното наблюдение даде повод на независимия наблюдател да 
формулира препоръка за разширяване на звеното от експерти, които са ангажирани с 
дейността по подготовка и изпълнение на обществени поръчки, като по този начин 
може да бъде развит административния капацитет на възложителя и да бъдат 
неутрализирани рискове от оспорване на процедури за обществени поръчки. 

 
2. Провеждане на тръжната процедура за избор на изпълнител – в резултат на 

присъствието на независимия наблюдател и оценката за законосъобразност на 
действията на комисията при отваряне на офертите за изграждане на автомагистрала 
„Струма” бе предотвратена възможността за оспорване и блокиране на процедурата за 
избор на изпълнител (бел: поради представяне на ценова оферта в прозрачен плик, 
единият от участниците бе отстранен, като той декларира, че има готовност за сезира 
компетентната институция за неоснователното, по негова оценка, отстраняване). 
Осигурената възможност за публичен достъп до откритото заседание на експерти на 
независимия наблюдател и на журналисти позволи да бъде направена безпристрастна 
оценка относно спазването на законовите изисквания както от страна на комисията, 
така и от страна на участника. В резултат на това бе преодоляно неоснователно 
съмнение в действията на комисията, а вероятно – и забавяне/блокиране на 
процедурата поради евентуално оспорване. Следва да се отбележи, че забавянето на 
избора на изпълнител и реализирането на проектите е изключително важен рисков 
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фактор при проектите, осъществявани в края на програмния период със средства от 
европейските фондове. 

 
3. Изпълнение на обществената поръчка – при наблюдението на изпълнението 

на обществената поръчка за реконструкция на домове за медико-социални грижи за 
деца до 3 години независимият наблюдател констатира наличието на несъответствие 
между инвестиционния проект и количествено-стойностните сметки, както и 
необходимост от допълващо проектиране в резултат на предписания на РС „Пожарна и 
аварийна безопасност” (бел.: това предполага закупуване на материали и извършване 
на дейности, които налагат допълнително заплащане, непредвидено в договора). 
Създадените обстоятелства бяха довели до прекъсване на комуникацията между 
Възложителя и Изпълнителя за сравнително дълъг период от време, като поставяха под 
риск изпълнението на договора на обществената поръчка. Въз основа на Пакта за 
почтеност, независимият наблюдател извърши посещение на място и поредица от 
срещи с двете страни, като се запозна с конкретната фактическа обстановка. Въз основа 
на това бяха формулирани препоръки за търсене на благоприятно решение. В този 
смисъл Пактът за почтеност следва да бъде разглеждан и като инструмент за медиация, 
който създава предпоставки за ограничаване на щетите за двете страни.  

 
4. Не на последно място, Пактът за почтеност следва да бъде разглеждан и като 

инструмент от система за идентифициране на потенциалните рискове и за ранно 

предупреждение (early warning system). Чрез констатираните пропуски на преходен 
етап от обществената поръчка, той може да служи като инструмент за идентифициране 
на бъдещи потенциални рискове, и съответно – да служи като изходна точка за вземане 
на адекватни управленски решения. 
 

В по-общ план, резултатите от приложението на Пакта за почтеност 

показват, че всички действия, свързани с възлагането на обществени поръчки 

следва да се вземат въз основа на задълбочен анализ на всички последствия от 

взетите управленски решения, при спазване на изискванията за прозрачност, 

отчетност, ефективност, открита и честна пазарна конкуренция. В тази 

връзка, резултатите от наблюдението показаха също, че той може да служи 

като средство за идентифициране на проблеми, които могат да се избегнат 

при бъдещи обществени поръчки: 

 
1. Във връзка с вземането на управленско решение за избор на процедура – 

доказателство за необходимостта от внимателна оценка на нуждите и на 

съответствието с търсения резултат е решението за възлагане на обществена 
поръчка за инженеринг (включващ проектиране и строителство) при изграждането на 
лот 2 от автомагистрала „Струма”. Изборът за възлагане на обществена поръчка чрез 
инженеринг е мотивиран от стремеж да бъде интензифицирана работата по изграждане 
на обекта (което е особено важно в края на програмния период за финансиране от 
европейските фондове). Техническите затруднения и препятствия при изпълнението на 
това решение, обаче, водят до различен резултат – зависимост на възложителя и на 
изпълнителя от действията на трети страни (общински съвети, които следва да 
отчуждят допълнителни терени, археологически разкопки за непроучени терени, които 
следва да се извършат след обществени поръчки и т.н.). 
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2. Във връзка с определянето на условията за допустимост в тръжната 

документация  – необходимо е прилагането на подход, който не ограничава 
възможността за конкуренция сред потенциалните кандидати, респективно – създава 
условия за своевременно и качествено изпълнение на обществената поръчка. 
Доказателство за необходимостта от прилагане на друг подход е обществената поръчка 
за избор на консултанти по проект за създаване на интегрирана информационна 
система в областта на социалната сигурност. Определянето на условия за допустимост 
на кандидатите, които се свеждат само до физически лица, доведоха до невъзможност 
за избиране на консултант по европейска хармонизация в две последователни 
процедури и до провеждане на трета процедура за избор на изпълнител. Това, на свой 
ред, създаде риск от забавяне изпълнението на дейност, която е взаимообвързана с 
други дейности, и има непосредствено отношение към постигането на финалния 
резултат от проекта. 

 
3. Във връзка с формулирането на техническите параметри в тръжната 

документация – опитите за изработване на техническа документация, без 
предварително съгласуване с други институции, с цел скъсяване на сроковете, води до 
пропуски в техническата документация.  Доказателство за това са различията в 
изискванията, определени в тръжната документация по процедурата за строително-
ремонтни дейности в домовете за медико-социални грижи за деца до 3 години, и 
предписанията, формулирани от НС „Пожарна и аварийна безопасност”. Поради опит 
за ускорено изработване на тръжната документация и пристъпване към възлагане на 
обществена поръчка, важни изисквания на НС „Пожарна и аварийна безопасност” не са 
намерили отражение в тръжната документация. Впоследствие това води до сключване 
на договор, в който не са предвидени материали и дейности, без изпълнението на които 
НСПАБ не би могла да даде разрешение за ползване на ремонтираната сграда. Това, на 
свой ред, води до необходимост от извършването на разходи, които не са предвидени 
по договор и са в тежест на изпълнителя, а като цяло – създава риск от неизпълнение на 
договора с предвидените срокове. 

 


