
ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

КЪМ 

 ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ № 158/30.11.2015г. 

 

Днес, 25.10. 2016 г. , в гр. София, между: 

 

1. Агенция „Пътна инфраструктура”, със седалище и адрес гр. София 1606, бул. 

„Македония” № 3, с ЕИК 000695089, представлявана от инж. Лазар Лазаров – Председател 

на Управителния съвет, в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна 

инфраструктура”, отразено в Протокол № 14826/16 от проведено на 07.10.2016 г. заседание 

на УС на АПИ, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

 

2. Сдружение Асоциация „Прозрачност без граници”, ЕИК 121752288 със 

седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, ул. „Шандор Петьофи” 

№ 50, ет. 2, представлявана от Калин Славов, изпълнителен директор, наричана по-долу за 

краткост НЕЗАВИСИМ НАБЛЮДАТЕЛ 
 

 Страните след като взеха предвид следното:  

 

 1. На 30.11.2015г. е подписан Пакт за почтеност № 158/30.11.2015г. между Независимия 

Наблюдател и прекратеното Държавно предприятие Национална компания „Стратегически 

инфраструктурни проекти“, с цел осъществяване на независим мониторинг от страна на 

Независимия Наблюдател на процедурата за възлагане и изпълнение  на обществена поръчка 

с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел 

„Железница”. 

 2. Със Закона за изменение на Закона за пътищата, приет от ХLІІI Народно събрание на 

7 април 2016 г., обнародван в ДВ, бр. 30/15.04.2016г., от дата 15.04.2016г. се прекратява 

дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни 

проекти“. 

 Съгласно промените в Закона за пътищата, ръководителят на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Транспорт“ 2007 – 2013г. (УО на ОПТ) и ръководителят на 

Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 

2014 – 2020г. (УО на ОПТТИ), и председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ – ръководител на бенефициента, подписват споразумение за изпълнението 

на проектите, финансирани от КФ и ЕФРР на Европейския съюз чрез ОПТ и ОПТТИ, по които 

бенефициент е прекратеното държавно предприятие Национална компания „Стратегически 

инфраструктурни проекти“. С писмо вх. № 04-18-371/16.06.2016г. УО на ОПТ и на ОПТТИ ни 

предостави подписаните, съгласно промените в Закона за пътищата, споразумения.  

  

 След като взеха предвид гореизложените обстоятелства и Закона за изменение на 

Закона за пътищата, приет от ХLІІI Народно събрание на 7 април 2016 г., обнародван в ДВ, бр. 

30 от 15.04.2016г., страните приемат и се споразумяха за следното: 

 

чл. 1. С подписването на настоящото споразумение Агенция „Пътна инфраструктура” 

встъпва във всички права и задължения на прекратения Възложител Държавно предприятие 

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ по сключения между него 

и Независимия Наблюдател Пакт за почтеност № 158/30.11.2015г., с цел осъществяване на 

независим мониторинг от страна на Независимия Наблюдател на процедурата за възлагане и 



изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на 

автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”. 

 

 чл. 2. С подписването на настоящото споразумение, страните се съгласяват, че всички 

останали клаузи от него, се запазват и остават непроменени.   

 

Настоящото споразумение се подписа в три еднообразни екземпляра и е неразделна 

част от Пакт за почтеност № 158/30.11.2015г на процедурата за възлагане и изпълнение на 

обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала 

„Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница”. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: …………………    ЗА НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ:..........  

                    ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ          КАЛИН СЛАВОВ 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………….  

Съгласно ЗАПОВЕД № ЧР-СП-159/07.10.2016г. 

   АНЕТА АЛЕКСАНДРОВА 

Съгласували: 

 

 

 

 

 

 


