П АКТ ЗА П ОЧТ ЕН ОС Т
ПРЕАМБЮЛ

ВОДЕНИ ОТ РАЗБИРАНЕТО за върховенството на обществения интерес,
отчитайки необходимостта от прозрачност и повишаване на доверието
към процеса на възлагане на строителство, доставки и услуги в публичния
сектор,
ОТЧИТАЙКИ заплахата, която корупцията представлява за успешното
усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и за доверието в
този процес чрез подкопаването на институциите и ценностите на
демокрацията, етичните норми, справедливостта, устойчивото развитие
и правовия ред,
ПОСТАВЯЙКИ СИ ЗА ЦЕЛ спазването на принципите, заложени в
Законодателството на Европейския съюз в областта на обществените
поръчки и конкуренцията, Конституцията и най-вече тези на свободна
стопанска инициатива и равни правни възможности за осъществяване на
стопанска дейност, закрепените в Закона за обществените поръчки
принципи на публичност и прозрачност, свободна и лоялна
конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация,
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОСТИЖЕНИЯТА на международното и
европейското право, инкорпорирани в Гражданската конвенция за
корупцията, Наказателната конвенция относно корупцията, Конвенцията
на ООН срещу корупцията, Конвенцията за борба с корупцията, в която
са въвлечени служителите на европейските общности или служители на
държавите-членки на Европейския съюз, Конвенцията за борба с
подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски
сделки и ръководните за тях принципи и ценности на добро управление
на публичните дела и публичната собственост, справедливост,
отговорност и равенство пред закона, както и необходимостта да се
насърчава културата на отхвърляне на корупцията,
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СЪЗДАВАЙКИ ПРЕДПОСТАВКИ за постигане на целите на
националното законодателство и съответните актове на международното
и европейско право и гарантиране на ефективното антикорупционно
поведение, добро управление на публичния сектор и повишаване на
доверието при разходване на обществени средства,
НАЦИОНАЛНА
КОМПАНИЯ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“, със седалище и адрес гр. София, бул. „Цар
Борис III“ № 215, ет. 9, ЕИК: 202062287, представлявана от Асен Антов,
изпълнителен директор, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
И
СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”, ЕИК
121752288 със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район
Триадица, ул. „Шандор Петьофи” № 50, ет. 1, представлявана от Калин
Славов, изпълнителен директор, наричана по-долу НЕЗАВИСИМ
НАБЛЮДАТЕЛ по този ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ
Въз основа на споразумение за сътрудничество между Национална
компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и Асоциация
„Прозрачност без граници”,
ОТКРИВАТ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ,

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ
в процедурата по възлагане и изпълнение на
обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала
„Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница”, наричана по-долу ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА или ПРОЦЕДУРАТА.
ПАКТЪТ е открит за присъединяване от всички УЧАСТНИЦИ в периода
от неговото подписване от НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
до приключване изпълнението на договора за
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
Присъединяването се извършва чрез депозиране на заявление по образец
(Приложение № 1), адресирано до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ.
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С акта на присъединяването си всеки УЧАСТНИК в процедурата за
възлагане на обществената поръчка неотменимо се задължава да
изпълнява неотклонно и добросъвестно посочените в ПАКТА ЗА
ПОЧТЕНОСТ задължения и ще се ползва от предоставените от него
възможности изцяло и само в духа на принципите, които ПАКТЪТ ЗА
ПОЧТЕНОСТ защитава.

СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ:

ЧАСТ ПЪРВА
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
ПАКТА
І. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 1 (1) СТРАНИТЕ приемат стриктно да прилагат Закона за
обществените поръчки и действащото европейско законодателство в
областта на обществените поръчки и финансовото управление и контрол
на средствата от Европейския съюз на всички етапи от подготовката,
провеждането на процедурата за възлагане и изпълнението на
обществената поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на
автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница”, както и да полагат
всички усилия за постигане на целите на Закона и на ПАКТА ЗА
ПОЧТЕНОСТ.
(2) СТРАНИТЕ приемат да оказват активно съдействие на контролните,
правозащитните и правораздавателните органи, като съзнават особената
ценност на защитаваните обществени отношения.
(3) СТРАНИТЕ приемат да се информират взаимно за всички
предполагаеми или установени нарушения или нередности свързани с
всички етапи от подготовката, провеждането на процедурата за възлагане
и изпълнението на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
Чл. 2 (1) СТРАНИТЕ и техните служители, включително и тези, на които
не са възложени преки задължения по подготовката, провеждането и
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контрола върху изпълнението на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ще се
въздържат от неприемливо поведение, съобразно целите на този ПАКТ.
(2) СТРАНИТЕ се ангажират да препоръчат на всички лица, с които се
намират в служебни, трудови или договорни отношения във връзка с
процеса по възлагане и изпълнение на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА да
се въздържат от неприемливо поведение, което е в противоречие с целите
на този ПАКТ. Като гаранция за изпълнение на това задължение
СТРАНИТЕ могат да включват в договорите, които сключват, клаузи,
уреждащи отговорност за неизпълнение.
Чл. 3 (1) СТРАНИТЕ се задължават да не инициират и да не участват в
практики на съгласувани действия с другите участници/кандидати или с
трети страни, които нарушават правилата на конкуренцията, за да
постигнат за себе си или за друго лице възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА против правилата и принципите на закона и в противоречие
с неговите цели.
(2) СТРАНИТЕ се съгласяват, че по време на процедурата по възлагане и
изпълнение на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА нито те, нито техни
служители, ще се възползват или ще приемат за себе си или трето лице
каквато и да е материална или нематериална облага, която би могла да
повлияе на поведението им по време на процеса по възлагане и/или
изпълнение на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, както от участници в
процедурата по възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА и
изпълнителите, така и от свързани с тях лица.
Чл. 4 (1) За преценка спазени ли са задълженията по чл. 1 - 3, СТРАНИТЕ
приемат да осигурят на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ достъп до
документите, свързани с участието им в ПРОЦЕДУРАТА, които той
сметне за необходими за изпълнение на функциите му по ПАКТА,
доколкото не са налице ограничения, произтичащи от нормативен акт,
както и да отговарят на писмените въпроси на НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ, при условията на конфиденциалност от негова страна.
(2) Задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 1 обхваща документите,
съставени в изпълнение на ЗОП, документите, свързани с упражняването
на контрол върху актовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ЗОП, както и тези,
съставени съобразно приетите от него вътрешни правила за подготовка и
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изпълнение на обществени поръчки. Задължението не се отнася до тези
документи, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е направил обществено достъпни.
Чл. 5 (1) Въз основа на писмено искане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще изготви и
представи на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ списък на физическите и
юридическите лица (и пряко ангажираните техни служители), които
участват в подготовката и провеждането на ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА. За промяна на този списък той уведомява своевременно
писмено НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява възможност на НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ на информация и достъп, без право на глас, до и относно
работни срещи и заседания, свързани с подготовката на документацията
за обявяване на процедурата за възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА и се задължава да предоставя на НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ работни варианти на проекти на ключови документи от
процедурата за възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, в това число,
но не само:
- обявление за обществената поръчка;
- технически спецификации/задания;
- методика за определяне на комплексна оценка на офертите, при
критерий икономически най-изгодна оферта;
- указания към участниците/кандидатите и изисквания за участие в
процедурата.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ
достъп до кореспонденцията с други органи, свързана с подготовката на
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, в това число становища и доклади на
Агенцията за обществени поръчки, в изпълнение на функциите й за
предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществени
поръчки.
(4) Информацията се съхранява от НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ и
може да бъде включвана в докладите на НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ във вид, който не позволява идентификация на
конкретни лица. Информация за конкретно лице може да бъда
оповестявана само и единствено с изрично писмено съгласие на лицето.
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Чл. 6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представя на
НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ конкретна информация за средствата и
извършените разходи за външни лица (физически и юридически), наети
да извършват дейности по подготовката, провеждането и изпълнението
на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, включително и разходите, направени
по предходната, подготвителна, консултантска обществена поръчка ако
има такава.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи и допълнителна
информация на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ, в случай, че
процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена на
основание чл. 39, ал. 1, т. 5 и 6.
(3) Информацията по ал. 1 се предоставя при поискване от
НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ при предварително договорен формат.
Чл. 7 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ за състава на комисията за провеждане на процедурата
за възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, след издаване на заповедта
за назначаването й.
(2) В уведомлението се съдържа информация относно професионалната
компетентност на членовете от състава на комисията, свързана с предмета
на поръчката с оглед спазване на изискванията на чл. 34, ал. 2 от ЗОП.
Посочва се и дали същите се намират в йерархична зависимост помежду
си.
(3) На НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ се предоставя достъп до
декларациите
на
членовете
на
комисията за
обстоятелства
представляващи конфликт на интереси, при спазване на ограниченията
по Закона за защита на личните данни.
(4) Правилата на ал. 1 – 3 се прилагат и по отношение на лицата или
комисията, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определи да осъществяват контрол
върху изпълнението на вече възложената ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА,
при спазване на ограниченията по Закона за защита на личните данни.
Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при поискване предоставя достъп на
НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ до всички протоколи и доклади от
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работата на комисията, заедно с приложенията към тях, включително и
особените мнения, ако има такива в приложимите срокове съгласно ЗОП
за публикуване на информацията в „Профил на купувача“ на страницата
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. С публикуване на документите по настоящата
алинея на интернет страницата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в „Профил на
купувача“
по досието на процедурата по обществена поръчка, достъпът ще се счита
за осигурен.
(2) НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ извършва своята аналитична
дейност и изготвя докладите си по начин, който не позволява
конкретните позиции и мнения на конкретни членове на комисията да се
оповестят.
Чл. 9 УЧАСТНИКЪТ приема, след приключване на работата на
комисията, при поискване от НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ, да му
предостави достъп до документацията, изготвена във връзка с участието в
процедурата за възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
Чл. 10 (1) УЧАСТНИКЪТ се задължава, при поискване от
НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ, да представи пълен, детайлизиран и
достоверен списък на външни наети лица (физически и юридически) и
услуги, които е използвал в процеса на подготовка, участие в
процедурата по възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА и нейното
изпълнение, включително и да предостави подробна информация за
лицата, които УЧАСТНИКЪТ е посочил като подизпълнители на
предмета на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, както и относно
обстоятелства, налагащи евентуалната замяна на подизпълнителя.
(2) Когато контрагентите на УЧАСТНИКА са юридически лица, то те
посочват изчерпателно поименно лицата, които те ангажират пряко за
изпълнение на задълженията си към него.
(3) УЧАСТНИКЪТ се задължава да предостави при поискване на
НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ отчет за разходите си по дейностите по
ал. 1 при предварително договорен формат.
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(4) УЧАСТНИКЪТ приема периодичността на отчетите да бъде
предварително съгласувана и съобразена с периодичността на докладите
на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ.
Чл. 11 УЧАСТНИКЪТ се съгласява при приложение на чл. 70, ал. 1 от
ЗОП подробната писмена обосновка на офертата му да бъде представена
на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ за целите на аналитичната му
дейност и изготвянето на доклади след постановяване на решението на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на изпълнител по обществената поръчка.
Чл. 12 (1) УЧАСТНИКЪТ се съгласява, в случай че с него бъде сключен
договор
за
изпълнение
на
ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да представи на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ
достъп до договора за ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, включително до
приложенията и документите, към които препраща.
(2) Правилата на ал. 1 се прилагат и за всички изменения и допълнения
на договора по ал. 1.
(3) Не се предоставят само онези части от дължимото по ал. 1, които са
защитена от закон информация, както и тази информация, която не е
обект на ПАКТА.
(4) За целта на ал. 1 НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и УЧАСТНИЦИТЕ поддържат деловодство, в което
съхраняват писмените документи, включително и тези, които са
обменени в електронна форма.
Чл. 13 (1) СТРАНИТЕ приемат обмяната на кореспонденцията, в това
число и електронната, за целия период на действие на ПАКТА,
включително и в етапа на изпълнение и в гаранционния срок, да бъде
достъпна за НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ при поискване. Това
задължение включва и актовете, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ създават и си разменят при изпълнение на договора за
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, в случай че Изпълнителят по договора е
подписал Пакта.
(2) НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ води протоколи от проведените
работни срещи и проверки, които предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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ІІ. НАСЪРЧАВАНЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО
КЪМ ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ
Чл. 14 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поддържа БЯЛА КНИГА, в която вписва
УЧАСТНИЦИТЕ.
(2) В БЯЛАТА КНИГА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вписва:
1. участниците в процедурата по възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА;
2. участниците, които са се присъединили към ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ;
3. участника, с когото е сключен
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;

договор

за

изпълнение

на

4. извършените заличавания в БЯЛАТА КНИГА и причините за това.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще популяризира БЯЛАТА КНИГА и принципите
на Политиката за почтеност по начини, каквито намери за подходящи с
оглед дейността си.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подържа публичен достъп до БЯЛАТА КНИГА чрез
своя интернет сайт, най-малко в Профила на купувача, и информира
възложители със сходен профил с неговата дейност в рамките на
Европейския съюз, за вписванията, които е извършил в нея.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заличава вписването на даден УЧАСТНИК в
случаите, в които НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ е установил
допуснато нарушение на ПАКТА ЗА ПОЧЕТНОСТ. Заличаването се
извършва въз основа на мотиви, представени от НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ публикува на своята електронна
страница наръчника „ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ И
ПОЧТЕНОСТ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”, с цел предоставяне на
детайлна информация за механизмите на действие на ПАКТА ЗА
ПОЧТЕНОСТ.
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ІІІ. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ПАКТА ЗА ПОЧЕТНОСТ
Чл. 15 (1) СТРАНИТЕ приемат, ако с УЧАСТНИК бъде сключен договор
за изпълнение, НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ, да може да присъства
на срещи между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на
извършването на фактически действия, свързани с изпълнението на
договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ
график за дейностите по изпълнение на договора, както и график на
планираните срещи. Промените в графиците се съобщават в деня на
настъпването им.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представя на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ и
УЧАСТНИЦИТЕ в ПАКТА и сведения относно обекта на договора за
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
(4) Участниците в ПАКТА ЗА ПОЧЕТНОСТ могат да изпращат свои
мотивирани становища или сигнали за неправомерно поведение до
НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ в процеса на провеждане на
процедурата за възлагане на обществената поръчка или изпълнението на
договора.
(5) НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ може да покани лицата, посочени
в сигналите по ал. 4 за изясняване на факти и обстоятелства посочени в
него.
Чл. 16 (1) За постигане целите на ПАКТА, непосредствено след
подписването
му,
съответно
присъединяването
към
него,
УЧАСТНИЦИТЕ в ПАКТА и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ определят лица на
ръководна длъжност, които отговорят за прилагането на разпоредбите на
ПАКТА.
(2) Лицата по ал. 1 провеждат вътрешен мониторинг за спазване на
правилата на ПАКТА ЗА ПОЧЕТНОСТ, както и на свързаните с
антикорупционната политика вътрешни актове:
1. по своя инициатива;
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2. по инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респективно УЧАСТНИКА в
ПАКТА;
3. по инициатива на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ.
(3) Лицата по ал. 1 уведомяват писмено НЕЗАВИСИМИЯ НАЛЮДАТЕЛ
за резултатите от мониторинга по ал. 2.

ІV. МЕРКИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА
НЕПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 17 (1) НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ препоръчва на страните
мерки за недопускане и/или отстраняване на нарушения при
подготовката и провеждането на процедурата за възлагане на
обществената поръчка и изпълнението на договора или при
констатирани прояви на неприемливо поведение, по смисъла на този
ПАКТ.
(2) Наличието на неприемливо поведение за всеки конкретен случай се
преценява от НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ въз основа на неговия
професионален опит и всички данни, с които той разполага, разгледани в
тяхната съвкупност и взаимовръзка, и оценявани, както въз основа на
позитивното право, така и съобразно духа и целта на ТОЗИ ПАКТ и
нормативната рамка, на която се основава.
(3) В случаите, в които установи нарушение или неприемливо поведение
или предпоставки за такова, НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или УЧАСТНИКА.
Чл. 18 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и УЧАСТНИКЪТ безусловно се задължават
незабавно да започнат съответно вътрешно производство за изясняване на
действията на своите служители, в случаите, в които неприемливото
поведение съставлява дисциплинарно нарушение.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И УЧАСТНИКЪТ своевременно сигнализират
компетентните органи и им съдействат при упражняване на контролните
и санкционните им правомощия, когато нарушението или проявата на
неприемливо поведение съставляват административно правонарушение
или престъпление.
стр. 11 от 18

ЧАСТ ВТОРА
СТАТУТ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 19 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и всеки от УЧАСТНИЦИТЕ, който се е
присъединил към този ПАКТ, приемат Сдружение „АСОЦИАЦИЯ
„ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” да упражнява функциите на
НЕЗАВИСИМ НАБЛЮДАТЕЛ.

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ
Чл. 20 (1) НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ:
1. наблюдава действията по подготовка на документацията за обявяване
на процедурата по възлагане на обществената поръчка, резултатите от
работата на комисията за оценка на офертите, действията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при провеждане и възлагане на обществената поръчка;
2. оценява съответствието на процедурата по възлагане на обществената
поръчка с изискванията на действащото законодателство и с правилата,
посочени в този ПАКТ;
3. отправя препоръки за недопускане и отстраняване на констатирани
нарушения в процедурата по възлагане на обществената поръчка, както и
по време на изпълнението на договора за възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА;
4. наблюдава действията на Възложителя и Изпълнителя в процеса на
изпълнение на договора за ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА;
5. изготвя доклад за извършеното наблюдение и оповестява публично
резултатите от своята дейност;
6. отправя общи препоръки с цел подобряването, ефективността и
прозрачността на политиките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по възлагане на
обществени поръчки, както и антикорупционните политики на
УЧАСТНИКА;
7. оповестява публично резултатите от своята дейност.
стр. 12 от 18

(2) Информацията, до която НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ има
достъп, се използва само и единство за целите на подготвяните от него
доклади. Тя се съхранява и обработва във вид и при условията на
конфиденциалност и се представя в обобщени аналитични доклади.
Чл. 21 (1) С цел изпълнение на задълженията си по чл. 23,
НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ има право:
1. чрез свои служители и/или експерти да присъства при извършване на
определените действия в предвидените в ПАКТА случаи;
2. да изисква и проверява документи, имащи отношение към подготовка
на процедурата по възлагане на обществена поръчка, намиращи се у
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, УЧАСТНИК или трети лица, когато те са поели такова
задължение;
3. да отправя запитвания в писмен вид до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
УЧАСТНИЦИТЕ по конкретни интересуващи го въпроси;
4. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или УЧАСТНИКА провеждане на
вътрешни процедури за установяване на евентуално допуснати
нарушения;
5. да провежда анонимни анкети сред служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
на УЧАСТНИЦИТЕ в ПАКТА ЗА ПОЧЕТНОСТ или на техните
контрагенти, които са пряко ангажирани с обществената поръчка, във
връзка с процедурата по възлагането й, доколкото СТРАНИТЕ приемат,
че са релевантни за получаване на допълнителна информация относно
приложението на този ПАКТ и за получаване на данни за хода на
подготовката, възлагането и изпълнението на обществената поръчка.
Анкетите
се
провеждат
при
спазване
на
стандартите
за
конфеденциалност на отговорите;
6. да отправя препоръки за преустановяване на действия, които
противоречат на правилата на приемливо поведение и/или нарушават
принципите на свободна и лоялна конкуренция, публичност и
прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
7. да се обръща към компетентните органи, в случаите, в които има данни
за евентуално извършено престъпление.
8. При възникване на спор или разногласия между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
УЧАСТНИЦИТЕ, НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ съдейства за
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преодоляването им при използването на медиация или други подобни
способи.
(2) Цялата информация, станала известна на НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ при изпълнение на правомощията му по ал. 1 се третира
като конфиденциална и НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ полага
необходимата грижа да я опазва и да не предоставя неправомерен достъп
на трети лица до нея.
(3) Информацията, която е станала известна на НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ се съхранява от не по-дълго от два месеца от изготвянето
на окончателния доклад по този ПАКТ.
Чл. 22 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и УЧАСТНИЦИТЕ приемат в целия период на
действие на ПАКТА, включително и при изпълнението на договора за
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, да оказват пълно съдействие на
НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ, в рамките на предвиденото съобразно
неговия статут и конкретните права и задължения по този ПАКТ, както и
да предприемат действия съобразно неговите препоръки при спазване на
приложимото законодателство, разпоредбите на документите, с които се
регулират отношенията във връзка с финансирането на дейностите по
проекта и вътрешните си правила и процедури.

ІІІ. ОТЧЕТНОСТ
НА НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ
Чл. 23 (1) НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ изготвя най-малко
встъпителен, междинен/междинни и финален доклад за дейността си,
като отразява съответно фазите на подготовка, възлагане и изпълнение на
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
(2) Финалният доклад на НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ включва
обобщена информация от периодичните доклади и оценката му за
съответствието на процедурата по възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА с изискванията на действащото законодателство и с правилата
на този ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ.
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(3) Текстовете на изготвените доклади от НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ се предоставят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за становище преди
разпространението и публикуването им.
(4) НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ публикува изготвените от него
доклади на интернет страницата си след изготвянето им, при спазване
правилата на Закона за защита на личните данни.

ЧАСТ ТРЕТА
ДРУГИ
Чл. 24 За нуждите на този ПАКТ страните приемат, че:
1. НЕПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ е:
а) Всяко поведение, което може да повлияе върху преценката и
мотивацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негови служители, на
УЧАСТНИКА или на трети лица, включително и поведение, което
формално не нарушава закона, но е несъвместимо с добрите практики,
морала, както и с целите и духа на този ПАКТ.
б) Предоставянето на УЧАСТНИК, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трето лице
на информация, станала известна в рамките на изпълнение на този ПАКТ
или на процедурата за възлагане и изпълнение на ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА от УЧАСТНИК, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техни служители,
контрагенти или подизпълнители извън официалните процедури за
това.
2. УЧАСТНИК в ПАКТА ЗА ПОЧЕТНОСТ е участник или кандидат, по
смисъла на т. 9 и 33 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, или
изпълнител на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, присъединил се към този
ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ.
3. СТРАНИ в ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ са ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, приел
решението за откриване на процедурата по възлагане на
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА и УЧАСТНИЦИТЕ в ПАКТА.
4. Комуникацията между СТРАНИТЕ се извършва писмено или по
електронна поща. За комуникациите, включително и тези по електронен
път, се подържа регистър. За целите на този ПАКТ регистър е и
деловодството, което страните обичайно подържат.
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Чл. 25 (1) Настоящият ПАКТ поражда своето действие за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ от момента на
неговото подписване, а за всеки един от УЧАСТНИЦИТЕ поотделно, при
наличието на волеизявление за приемането му по образец (Приложение
№ 1 към този ПАКТ).
(2) Волеизявлението по ал. 1 следва да съдържа безусловна и неотменима
воля за присъединяване към ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ, във вида и със
съдържанието, обявено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ, без уговорки или резерви.
(3) Волеизявлението по ал. 1 се извършва писмено от лицето, натоварено
да представлява УЧАСТНИКА в процедурата за възлагане на
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА и се представя в два екземпляра – по един
за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и
за
НЕЗАВИСИМИЯ
НАБЛЮДАТЕЛ.
Волеизявленията, направени от УЧАСТНИЦИТЕ и ПАКТЪТ се
съхраняват най-малко за срока на съхранение на документацията по
провеждане и изпълнение на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
Чл. 26 ПАКТЪТ прекратява действието си с подаване на информацията
до Агенция за обществените поръчки за изпълнението на договора за
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА или в случай на влязло в сила решение за
прекратяване на процедурата за възлагане на ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА или след прекратяване на договора за изпълнение на
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, но не по-късно 30 септември 2019 г.
Чл. 27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави заверено копие на
подписан от него и НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ ПАКТ на всяко
едно от присъединилите се лица на посочения от него адрес за
кореспонденция в процеса на провеждането на процедура по възлагане
на ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА, ведно със заверен списък на
присъединилите се лица.
Чл. 28 С откриването на ПАКТА за подписване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
публикува в Профила на купувача на интернет страницата си текста на
ПАКТА и осигурява наличието на негово копие за всяко лице, което
получава достъп до документацията за ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА.
Чл. 29 Споровете по тълкуването и изпълнението на този ПАКТ в
рамките на процедурата по възлагане и изпълнение на ОБЩЕСТВЕНАТА
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ПОРЪЧКА ще се решават по пътя на преговорите. СТРАНИТЕ приемат,
че преди да отнесат спора си към съд ще положат усилия за неговото
разрешаване по пътя на извънсъдебните способи като медиацията, за
което НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ ще съдейства.
Чл. 30 Приложимото материално право е българското и посочените в
преамбюла на този ПАКТ европейски и международни актове, когато те
съдържат пряко приложими норми. Тълкуването на този ПАКТ се
извършва в съответствие с техните основни принципи, цели и дух.
В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИНЦИПИТЕ, заложени в Част първа
на настоящия ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ и при условията уговорени в Част
втора и трета, в съответствие с приложимото законодателство,
днес 30.11.2015 г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и НЕЗАВИСИМИЯТ НАБЛЮДАТЕЛ изразяват своята
воля за приложение на ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ в неговата пълнота по
отношение на всичките действия в процеса на подготовка, възлагане и
изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и
строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница”.

ЗА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ
ПРОЕКТИ”

ЗА АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ
БЕЗ ГРАНИЦИ”:

Подпис:………………………….

Подпис:………………………….

/Асен Антов/

/Калин Славов/
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Приложение №1
Заявление за присъединяване към Пакта
за почтеност
ДО:
НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
„СТРАТЕГИЧЕСКИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ“
(ВЪЗЛОЖИТЕЛ)
АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ
ГРАНИЦИ“
(НЕЗАВИСИМ НАБЛЮДАТЕЛ)
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ:
„……” (име)
„…..” (адрес)
ЕИК …
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ … (име)
… (позиция)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото заявление изразявам желанието и безусловното
съгласие на представлявания от мен ”................................................................”
да се присъедини към подписания на ……………………. г. между
Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ и
АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ Пакт за почтеност,
като неотменимо се задължава да изпълнява неотклонно и добросъвестно
посочените в ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ задължения.
Декларирам, че „…………….” ще се ползва от предоставените от
ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ възможности изцяло и само в духа на
принципите, които той защитава.
Дата:...................

С уважение:.........................................................
(представляващ
„........................................................”)
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