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Настоящата ревизирана версия на Методика за наблюдение на процедура по възлагане и изпълнение на обществена поръчка е 
съставена въз основа на материали и публикации на Асоциация „Прозрачност без граници“. Документът представя основна информация 
за целите, основанията и обхвата на граждански мониторинг на обществени поръчки за инфраструктурен проект в България, както и 
инструментариум за практическото реализиране на наблюдението, разработен от експерти на асоциацията в резултат от дългогодишния 
опит на организацията по наблюдение на процедури и свързани с разходване на публични средства.  
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Гарантирането на прозрачност при възлагането на обществени поръчки в България е системен 
проблем. Опорочаването на процедурите по възлагането и изпълнението на тези поръчки е широко 
разпространено явление. Неговото разпространение нараства успоредно с нарастването на 
размера на средствата, които се разпределят чрез обществени поръчки. Освен като основен 
инструмент за реализирането на публични разходи, чрез обществени поръчки се реализират и 
голяма част от плащанията от фондовете на ЕС, което обуславя ново нарастване на разпределяните 
средства и повишаване на корупционния натиск в сектора. 

Примерите за сделки, станали показателни със сериозните нарушения на законодателството, 
липсата на прозрачност при вземането на решения за изразходването на значими публични ресурси 
и реализирането на проекти със съмнения за наличието на конфликт на интереси драматично 
нарастват с всяка изминала година. Въпреки многобройните промени в Закона за обществените 
поръчки, проблемите при подготовката и провеждането на поръчки с използването на обществени 
средства продължават да бъдат актуални.  

За да бъдат преодолени тези проблеми, прозрачността трябва да бъде превърната във водещ 
принцип при възлагането и изпълнението на обществени поръчки. Необходимо е да бъдат 
дефинирани пропуските в системата на обществените поръчки и да се определят способите за 
тяхното отстраняване. Изваждането „на светло“ на типичните корупционни нарушения при 
възлагането на обществени поръчки е необходима крачка в тази посока. За да бъде разбран 
проблемът в цялата му дълбочина, е необходимо да бъдат определени неговите граници и 
механизми на действие, както и логиката, по която той става възможен. 

В отговор на тези неблагоприятни тенденции, Асоциация „Прозрачност без граници“, националното 
представителство за България на международната коалиция за борба с корупцията Transparency 
International (TI), осъществи поредица от инициативи за провеждане на независимо гражданско 
наблюдение на процесите на приватизация, реализирането на концесионни сделки и процедурите 
по възлагане на обществени поръчки от стратегическо значение за страната. 

Асоциация „Прозрачност без граници" като национално представителство на TI, натрупа значителен 
опит при прилагането на механизма за независимо гражданско наблюдение през 18-те години, в 
които работи в България. 

Целта на този подход е да съдейства за повишаването на прозрачността, отчетността и доверието 
към процеса на възлагане на обществени поръчки в публичния сектор при осъществяването на 
сделки със значим обществен интерес в България, чрез прилагането на иновативен подход за 
граждански мониторинг.  

 

ПАКТ ЗА ПОЧТЕНОСТ 

Основният инструмент, чрез който се реализират инициативите за граждански  мониторинг и 
оценка е Пакт за почтеност при обществените поръчки. 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 
през 90-те години. Той 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.  



Методика за мониторинг – ревизирана версия 2016 
Пактове за почтеност  

Стр. 3/24 

През 2011 година Асоциация „Прозрачност без граници“ разработи български модел на Пакт за 
почтеност, съобразен с българското законодателство и с условията, в които функционират 
институциите и бизнесът в страната. Той регламентира правила за мониторинг, отчитащи 
спазването на принципите за равни възможности  за осъществяване на стопанска дейност, 
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

Пактът за почтеност се основава на конкретни правила за взаимодействие и ангажименти, свързани 
с осигуряване на достъп до информация, условия за обмен на информация и публичност, които 
обхващат всички ключови фази от процедурата: подготовка на тръжната документация, 
провеждане на конкурсната процедура и избор на изпълнител, изпълнение на договора за 
обществената поръчка.  

Българският модел на Пакт за почтеност включва условия за санкциониране на участниците, чието 
поведение е в противоречие с добрите практики. Съществена особеност на документа са и 
стимулите за насърчаване и стимулиране на участниците, които изпълняват своите ангажименти за 
публичност, прозрачност и отчетност на целия процес. 

 

МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ТУНЕЛ „ЖЕЛЕЗНИЦА“ 

Гражданското наблюдение на процедурата по възлагане и изпълнение на обществена поръчка с 
предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 тунел „Железница” се 
осъществява чрез прилагането на инструмента Пакт за почтеност, който определя ролите на всяка 
от страните: Асоциация „Прозрачност без граници“ в качеството й на Наблюдател, Национална 
кампания „Стратегически инфраструктурни проекти“ в качеството и на Възложител и потенциалните 
участници в търга, в качеството им на Участници в процедурата по възлагане и изпълнение на 
обществената поръчка. 

Мониторингът е рамкиран чрез меморандум за разбирателство между Асоциация „Прозрачност 
без граници“ и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, подписан на 22 
октомври 2015 г. 

В допълнение към меморандума бяха проведени и редица срещи с представители на възлагащия 
орган, на които бяха обсъдени и съгласувани подходът за изпълнение на независимото граждански 
наблюдение и необходимите предпоставки за осъществяването му. 

В резултат от тези усилия на 30 ноември 2015 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ (Наблюдател) 
и Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (Възложител) подписаха и 
откриха за присъединяване Пакт за почтеност. 

 

ОБХВАТ И ПРИНЦИПИ НА НАБЛЮДЕНИЕТО 

При извършване на независим граждански мониторинг екипът на организацията-наблюдател се 
ръководи от следните принципи: 

• Независимост на организацията като цяло и на монитиращия екип в частност при 
изпълнение на работата; 
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• Конфиденциалност, с цел ненакърняване на законните интереси на участниците в 
процедурата; 

• Политическа безпристрастност при извършване на наблюдението и на експертната оценка. 

Мониторингът включва два основни аспекта: наблюдение и оценка на изпълнението на поетите 
ангажименти от всички страни, присъединили се към Пакта и наблюдение и оценка на степента на 
публичност и прозрачност на обществената поръчка. 

Оценката на прозрачността и публичността обхваща всички етапи на поръчката – от планирането до 
изпълнението на договора и гаранционния период. Тя следва да се основава на три основни групи 
индикатори: 1) публичност на процедурата и достъп до информация; 2) прозрачност на 
процедурата, равнопоставеност и недопускане на дискриминация; и 3) управление на конфликт на 
интереси. 

Качеството на изпълнението на договорените дейности не са предмет на оценка. Съгласно 
действащото законодателство контролът по качеството на изпълнението е от компетентността на 
държавните институции и на специализираните компании за строителен наздор, на които е 
възложено изпълнението на тази дейност. 

При осъществяването на независим граждански мониторинг, екипът на наблюдаващата 
организация следва да се съобрази с няколко основни фактора: 

• Действащата правна рамка; 
• Практиката по нейното приложение и специфики на националния ирегионалния контекст, в 

който функционират публичните институции и бизнеса; 
• Утвърдени водещи стандарти, програми и принципи на международни институции и 

неправителствени организации, които са разработили ноу-хау в тази област. 

Процесът на наблюдение и оценка на всеки от ключовите етапи от обществената поръчка завършва 
с публикуване на доклад, който съдържа оценка за спазването на критериите по прозрачност, 
публичност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация по наблюдаваната сделка. 

Мониторинговите доклади (встъпителен, междинен/междинни и финален) предоставят обобщена 
информация относно приложените подходи и метододи на наблюдение, заключенията от 
извършения правен анализ на документите свързани с обществената поръчка, резултатите от 
проведените работни срещи и извършените проверки на място, резултатите от социологически 
изследвания, анализи, обобщения от проведен медиен мониторинг, експертни интервюта и 
оценки, оценка на изпълнението на ангажиментите по Пакта за почтеност, изводи и препоръки за 
промени в законодателството и практиката. При формулиране на оценката и препоръките се взимат 
предвид резултатите от всички приложени инструменти за наблюдение на дадения етап. 

 

МЕТОДИ НА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

С оглед постигането на целите на механизма за мониторинг и оценка, при наблюдението се 
използва широк инструментариум от методи и източници на информация, в това число 
документален и правен анализ, проверки на място, участие в работни срещи, медиен мониторинг, 
редица социологически методи и подходи. 
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Съществен аспект на наблюдението е и мобилизирането на гражданска подкрепа и ангажирането 
на местни, регионални и международни неправителствени организации и медии с национален и 
регионален обхват. 

Документален анализ 

Документалният анализ включва проучване и оценка на документи, предоставени по надлежния 
официален ред от институциите, както и публично достъпни източници на информация. Анализът 
на документите обхваща и техните работни версии, доколкото по тях могат да се правят конкретни 
препоръки и коментари още в хода на тяхното изработване. Изводите и оценката се базират на 
окончателните варианти на документите. 

Източници на информация1: 

За етапа на планиране и разработване на документацията за обществената поръчка: 

• планове и решения на възложителя, които мотивират необходимостта от предприемане на 
действия за подготовка на възлагане на обществена поръчка; 

• решения на възложителя за възлагане на дейността по разработването на документацията 
за обществената поръчка; 

• проектодокументация и финални версии на документацията за обществената поръчка. 

За етапа на провеждане на конкурсната процедура и избор на изпълнител:  

• решения за определяне на членовете на комисията; 
• други документи, свързани с процедурата – писма-покани, свързани с информация относно 

отваряне на оферти и др.; 
• декларации за конфликт на интереси; 
• документи, доказващи дали възложителят прилага политика за управление на конфликта 

на интереси (проверява ли се истинността на декларараното); 

За етапа на изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка: 

• документи, свързани с изпълнението на дейностите по договора за обществената поръчка, 
предоставени от възложителя; 

• документи, свързани с изпълнението на дейностите по договора за обществената поръчка, 
предоставени от изпълнителя; 

• официална кореспонденция между възложителя и изпълнителя; 
• друга документация, предоставена от участници, които са си присъединили към Пакта за 

почтеност;  

Пряко наблюдение 

Този тип монитираща дейност е подходящ при втория (конкурсна процедура и избор на 
изпълнител) и третия (изпълнение) етапи от обществената поръчка.  

По отношение на етапа на провеждане на конкурсната процедура и избор на изпълнител прякото 
наблюдение се извършва от представител на експертния екип, който присъства на откритите 
заседания на комисията. 

                                                 
1 Виж също Приложение 1. 



Методика за мониторинг – ревизирана версия 2016 
Пактове за почтеност  

Стр. 6/24 

За констатациите от тази фаза на наблюдението наблюдателят води протокол, в който отразява 
информацията относно състава на комисията, участниците в процедурата, присъстващите на 
заседанието външни лица, в това число журналисти, основни наблюдения и констатации от 
наблюдението на процедурата относими към естеството на наблюдаваната дейност. 

Прякото наблюдение в този етап може да включва и работни срещи с участниците в търга и 
възложителя, особено при констатирани нередности или медийни публикации за такива. 

По отношение на етапа, свързан с изпълнението на договора, монитиращите екипи могат да 
извършват редовни проверки (например на 3-месечна база), внезапни проверки и извънредни 
проверки (например по сигнали за нередности и др. извънредни обстоятелства, по преценка на 
наблюдателя).  Констатациите от този компонент на наблюдението се документират чрез 
попълване на стандартизирани въпросници от поне двама експерти на монитиращия екип, които 
се разработват в зависимост от спецификата и целите на конкретната проверка2. 

Съществуват няколко възможни варианта за практическо осъществяване на мониторинга:  

• самостоятелен мониторинг – осъществява се без съдействието на възложителя и УО и без 
достъп до съществена строителна документация; 

• мониторинг чрез възложителя – осъществява се със съдействието на възложителя, но без 
участието и съдействието на УО; 

• мониторинг чрез Управляващия орган – осъществява се със съдействието на УО.  

Всеки от горните механизми има своите предимства и недостатъци, както следва: 

Самостоятелен мониторинг – в този случай наблюдателите извършват планирани и непланирани 
посещения на строителната площадка с цел наблюдение напредъка на строителство и технически 
индикатори. Без достъп до строителната документация може да бъде установено само най-общо 
сходство между физическия и планирания напредък. Не може безспорно да бъде установено 
качеството на работа, качеството на надзора, изпълнението на задълженията на възложителя и пр.  

Мониторинг чрез възложителя – при този случай наблюдателите извършват планирани и 
непланирани посещения на строителната площадка и в офисите на възложителя, като посещенията 
на обекта се извършват съвместно с възложителя. Процедури за проверки на място би трябвало да 
са част от вътрешните правила на възложителя и да се прилагат. Би могло да се очаква, че ще има 
възможност за достъп не само до обекта, но и до строителната документация. В този случай би било 
възможно наблюдение на дейността на изпълнителя и надзора, но не напълно на изпълнението на 
задълженията на самия възложител. 

Мониторинг чрез управляващия орган – при този случай наблюдателите извършват планирани и 
непланирани посещения на строителната площадка и в офисите на възложителя, като посещенията 
се извършват съвместно с Управляващия орган. УО има установени процедури за проверки на 
място, такива са планирани и се изпълняват по съответния график. Присъединяването на външни 
наблюдатели към тези проверки би било оптималния вариант, тъй като наблюдателите ще имат 
достъп не само до самата строителна площадка, но и до документацията, поддържана от страните. 
Така ще може да бъде установено наблюдение не само върху изпълнителя и надзора, но и над 
възложителя. 

                                                 
2 Виж Приложения 2 и 3. 
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Както и при етапа на провеждане на конкурсната процедура, важен инструмент представлява 
участието на наблюдателя в работни срещи. Наблюдателят следва да осигури присъствието си на 
най-малко редовните срещи между възложителя и изпълнителя. Възможен подход е също така 
участие или иницииране на двустранни срещи между наблюдателя и една от страните. 

Медиен мониторинг 

Мониторингът на медийни публикации по темата, свързана с предмета на обществената поръчка, 
е необходим компонент с оглед на съставянето на оценка на наблюдението, отчитаща различни 
гледни точки и позиции в обществените дискусии по темата. Препоръчителен е ежедневният пълен 
и всеобхватен мониторинг, който да послужи като достоверен източник на информация. Основният 
метод за идентифициране на проблеми в разглежданата област, както и за установяване на 
проблеми относно реализирането на конкретната обществена поръчка е контент анализът. 

Добре направеният медия-мониторинг съдържа информация най-малко за: 

• количеството на медийните публикации по дадена тема (напр., провеждане на обществена 
поръчка, екологични проблеми, информации относно набюдението); 

• произхода на публикуваната информация – интервю, мнение на експерт, журналистическо 
разследване, становище не неправителствена или браншова организация; 

• източниците (каналите), в които са публикувани материалите – телевизия, радио, интернет; 
• разпределението на материалите по медии, период, жанрове и др.; 
• делът на негативни и позитивни публикации. 

Социологическите методи и изследвания включват разнообразни техники като: 

• експертни интервюта; 
• анкети сред представители на институциите; 
• анкети сред участниците в конкурсната процедура; 
• анкети с граждани. 

Експертните интервюта и анкетите със заинтересованите страни се провеждат с цел получаване на 
тяхната оценка дали процедурата е проведена в съответствие с изискванията на закона и добрите 
практики, дали е прозрачна, мнението им относно постигнатите резултати, проблеми и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
МАТРИЦА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ПАКТА ЗА ПОЧТЕНОСТ 

Клауза от Пакта за почтеност Страна по Пакта, 

към която е  

приложимо 

Източници на информация 
Етап от ОП, 

към който е приложимо Член Текст Необходими документи 
Методи за проверка на 
изпълнението 

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. 

Възложител 
 
Участници 

Договор за обществената 
поръчка и анекси към него 
 
Стратегически документ за 
планиране на 
необходимостта от 
извършване на възложената 
дейност 
 
Вътрешни правила за 
подготовка на документация 

Проверка на документи 
 
Проверка на място 

Подготовка на ОП и 
документацията към нея 
 
Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 

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. 

Възложител Заповеди за работна група 
по подготовка на 
документацията 
 
Заповеди за избор на 
външен консултант за 
разработване на 
документацията 

Проверка на документи  Подготовка на ОП и 
документацията към нея 
 
Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
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Клауза от Пакта за почтеност Страна по Пакта, 

към която е  

приложимо 

Източници на информация 
Етап от ОП, 

към който е приложимо Член Текст Необходими документи 
Методи за проверка на 
изпълнението 

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. 

Възложител Отчетен или друг документ, 
представящ тази 
информация 

Проверка на документи 
 
Проверка на място 
 
Работна среща  

Подготовка на ОП и 
документацията към нея 
 
Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 

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. 

Възложител Заповед за съставяне на 
комисията за оценка на 
кандидатите 
 
Декларации на членовете на 
комисиите 

Проверка на документи Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 

Чл. 7 (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. 

Чл. 8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ при поискване 
предоставя достъп на НЕЗАВИСИМИЯ 
НАБЛЮДАТЕЛ до всички протоколи и 
доклади от 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. 

Възложител Доклад на комисията 
 
Протокол от работата на 
комисията 

Проверка на документи Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
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Клауза от Пакта за почтеност Страна по Пакта, 

към която е  

приложимо 

Източници на информация 
Етап от ОП, 

към който е приложимо Член Текст Необходими документи 
Методи за проверка на 
изпълнението 

Чл. 8 (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. 

Наблюдател 

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. 

Участник  Документация изготвена във 
връзка с участието в 
процедурата 

Проверка на документи 
 
Проверка на място 
 
Работна среща 

Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 

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. 

Участник Списък на външно наети 
лица 

Проверка на документи Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 
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Клауза от Пакта за почтеност Страна по Пакта, 

към която е  

приложимо 

Източници на информация 
Етап от ОП, 

към който е приложимо Член Текст Необходими документи 
Методи за проверка на 
изпълнението 

Чл. 10 (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. 

Участник Поименен списък на лицата Проверка на документи Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 

Чл. 10 (3) УЧАСТНИКЪТ се задължава да предостави 
при поискване на НЕЗАВИСИМИЯ 
НАБЛЮДАТЕЛ отчет за разходите си по 
дейностите по ал. 1 при предварително 
договорен формат. 

Участник Отчет за разходите Проверка на документи 
 
Проверка на място 

Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 

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. 

Участник Писмена обосновка на 
офертата 

Проверка на документи Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 

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. 

Възложител 
 
Участник 

Договор за изпълнение на 
обществената поръчка 
 
Анекси 

Проверка на документи 
 
Проверка на място 

Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 

Чл. 12 (2) Правилата на ал. 1 се прилагат и за 
всички изменения и допълнения на 
договора по ал. 1. 
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Клауза от Пакта за почтеност Страна по Пакта, 

към която е  

приложимо 

Източници на информация 
Етап от ОП, 

към който е приложимо Член Текст Необходими документи 
Методи за проверка на 
изпълнението 

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. 

Възложител 
 
Участници 

Писма (хартиен носител, 
електронни) 

Проверка на документи 
 
Проверка на място 

Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 

Чл. 14 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поддържа БЯЛА КНИГА, в 
която вписва УЧАСТНИЦИТЕ. 

Възложител Бяла книга Проверка на документи 
 
Проверка чрез достъп 
до интернет страница 

Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП Чл. 14 (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 договор 
за изпълнение на ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА; 
4. извършените заличавания в БЯЛАТА 
КНИГА и причините за това.  

Чл. 14 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще популяризира 
БЯЛАТА КНИГА и принципите на 
Политиката за почтеност по начини, 
каквито намери за подходящи с оглед 
дейността си. 

Възложител Публикувана Бяла книга на 
интернет страницата на 
Възложителя 

Проверка чрез достъп 
до интернет страница 

Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 
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Клауза от Пакта за почтеност Страна по Пакта, 

към която е  

приложимо 

Източници на информация 
Етап от ОП, 

към който е приложимо Член Текст Необходими документи 
Методи за проверка на 
изпълнението 

Чл. 14 (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. 

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. 

Възложител 
 
Участник 
 
Наблюдател 

Информация за план-график 
на срещите 
 
Уведомителни писма за 
планирани срещи 
 
Документи, свързани с 
предмета на срещата 

Проверка на документи 
 
Проверка на място 
 
Работна среща 

Изпълнение на договор за 
ОП 

Чл. 15 (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. 

Възложител 

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. 

Възложител 
 
Участници 
 
Наблюдател 

Копие от документ (в т.ч. 
резолюция на документ) за 
определяне на лице за 
контакт 
 
Осигурени данни за контакт 
(телефон, адрес на ел.поща) 

Проверка на документи Подготовка на ОП и 
документацията към нея 
 
Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 
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Клауза от Пакта за почтеност Страна по Пакта, 

към която е  

приложимо 

Източници на информация 
Етап от ОП, 

към който е приложимо Член Текст Необходими документи 
Методи за проверка на 
изпълнението 

Чл. 16 (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; 
2. по инициатива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
респективно УЧАСТНИКА в ПАКТА; 
3. по инициатива на НЕЗАВИСИМИЯ 
НАБЛЮДАТЕЛ. 

Възложител 
 
Участници 
 
Наблюдател 

Писмени уведомления за 
предприети действия  

Проверка на документи Подготовка на ОП и 
документацията към нея 
 
Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 

Чл. 2 (1)* СТРАНИТЕ и техните служители, 
включително и тези, на които не са 
възложени преки задължения по 
подготовката, провеждането и контрола 
върху изпълнението на ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА, ще се въздържат от 
неприемливо поведение, съобразно 
целите на този ПАКТ. 

Възложител 
 
Участници 
 
Наблюдател 

Вътрешни разпоредби 
 
Етични кодекси 

Проверка на документи 
 
Работна среща 

Подготовка на ОП и 
документацията към нея 
 
Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 

Чл. 17 (3)* В случаите, в които установи нарушение 
или неприемливо поведение или 
предпоставки за такова, НЕЗАВИСИМИЯТ 
НАБЛЮДАТЕЛ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и/или УЧАСТНИКА. 

Наблюдател Писмо    Подготовка на ОП и 
документацията към нея 
 
Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 
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Клауза от Пакта за почтеност Страна по Пакта, 

към която е  

приложимо 

Източници на информация 
Етап от ОП, 

към който е приложимо Член Текст Необходими документи 
Методи за проверка на 
изпълнението 

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. 

Възложител 
 
Участници 

Писмени уведомления за 
предприети действия 

Проверка на документи 
 
Работна среща 

Подготовка на ОП и 
документацията към нея 
 
Провеждане на процедура 
за избор на изпълнител 
 
Изпълнение на договор за 
ОП 

 

* 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
МАТРИЦА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА 
ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ 

Дейност Цел Метод Описание Предпоставки 

Наблюдение на 
напредъка 1 

Идентифициране 
на закъснения (от 
изпълнителя) 

Посещение на 
обекта 

Установяване съответствието 
между физическия и 
програмирания напредък 

Достъп до 
обекта и 
актуалната 
програма на 
изпълнителя 

Наблюдение на 
напредъка 2 

Идентифициране 
на проблеми при 
изпълнение 

Участие на 
месечни 
срещи 

Чрез присъствие на месечни 
срещи за напредъка може да се 
констатират текущите проблеми 
при изпълнение и отговорните за 
тях страни. 

Достъп до 
месечни срещи 
на обекта и/или 
до протоколите 
от тях 

Наблюдение на 
качеството 

Осигуряване на 
необходимото 
качество (от 
изпълнителя и 
надзора) 

Преглед на 
строителната 
документация 

Проверка налични ли са 
необходимите сертификати и 
документи за изпитвания на 
влаганите в строежа материали. 
Проверка отговарят ли влаганите 
материали на изискванията на 
техническата спесификация. 

Достъп до 
строителната 
документация и 
обекта 

Наблюдение 
качеството на 
надзора 

Осигуряване на 
надзор, 
съответстващ на 
изискванията на 
ЗУТ и договора за 
надзор 

Преглед на 
строителната 
документация 
и посещения 
на обекта 

Необходимо е да се провери 
наличието и пълнотата на 
строителната документация, 
водена от надзора. Необходимо е 
да се провери фактическото 
извършване на контрол на обекта 
от представители на надзора. 

Достъп до 
строителната 
документация и 
обекта 

Наблюдение на 
възложителя 

Осигуряване 
навременно 
изпълнение на 
задълженията на 
възложителя 

Участие в 
месечни 
срещи, 
преглед на 
документация 
на 
възложителя 

Проверка на осигуряването от 
страна на възложителя на 
площите за изпълнение на 
проекта, разрешения за строеж и 
пр. Навременно плащане. 
Навременно съдействие на 
изпълнителя пред други 
администрации. Проверка дали 
се контролира работата на 
надзора и др. 

Достъп до 
месечни срещи 
на обекта и/или 
до протоколите 
от тях; достъп 
до документи на 
възложителя 

 

Наблюдение на напредъка 1 

Това е най-простата форма на наблюдение, която цели установяване на най-общо съответствие 
между физическия и програмирания напредък на работите. За целта не е необходим достъп до 
специфична документация, а само до строителната площадка и програмата за работа на 
изпълнителя.  

Чрез посещение на строителната площадка и чрез програмата за работа е възможно да се 
констатират единствено груби несъответствия между планирания и действителен напредък. Такива 
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биха могли да бъдат очевидно незапочнати видове строителни дейности, които по програма би 
трябвало да са започнали (например програмирани асфалтови работи, които се вижда, че не са 
стартирани).  

Ако програмата за работа на изпълнителя не бъде предоставена на екипа по наблюдението, то с 
използване на медия-мониторинга може да бъдат констатирани само груби несъответствия между 
публично обявена от някоя от страните по проекта и физическия напредък. 

При този вид дейности не би могло да бъдат установени следните важни обстоятелства: 

• забавяне на дейности – т. е. изпълнени по-малки количества, отколкото е трябвало към 
дадения момент; 

• некоректно сертифициране на плащания – приемане от надзора за плащане на работи, 
които физически още не са изпълнени; 

• причините за забавянията – няма механизъм за изясняване дали вината за забавянето е на 
изпълнителя, надзора или възложителя. 

Поради горните ограничения този тип мониторинг трябва да се прилага изключително внимателно. 

Наблюдение на напредъка 2 

Това е сравнително по-комплексен и полезен вариант за наблюдение, за осъществяването на който 
е необходимо освен достъп до строителната площадка и програмата за работа, участие в редовните 
срещи за напредъка и/или достъп до протоколите от тях.  

На редовните срещи за напредъка се обсъжда хода на строителния процес и изпълнението на 
задълженията на страните. Чрез тях текущите проблеми при изпълнение може да бъдат 
констатирани сравнително по-точно, а също и да бъдат идентифицирани отговорните за тях страни.  

Известен недостатък на този подход е, че качеството на наблюдението зависи от качеството на 
водене на срещите за напредъка и откритостта на страните. Възможно е на срещите умишлено да 
бъде избягвано обсъждането на дадени проблеми или да бъде неглижирано значението им. 

Наблюдение на качеството 

Този вид наблюдение всъщност покрива изпълнението на задължения и на изпълнителя, и на 
строителния надзор. Той се изразява основно в проверка налични ли са необходимите сертификати 
и документи за изпитвания на влаганите в строежа материали, а също така документална проверка 
отговарят ли влаганите материали на изискванията на техническата спесификация.  

За осъществяването на тази проверка е необходимо осигуряване на достъп до обектовите офиси на 
строителния надзор, в които съвместно с надзора да бъде прегледана пълнотата на тази 
документация. Не се очаква екипът по наблюдение да проверява истинността на документите по 
същество (например чрез организиране или присъствие на изпитвания). 

Наблюдение качеството на надзора 

Това е дейност сходна по целите и начина на провеждане на дейност Б. Изразява се в проверка на 
наличието и пълнотата на строителната документация, водена от надзора. Проверките се 
извършват съвместно с представители на строителния надзор, които представят строителната 
документация.  
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В допълнение е желателно да се провери фактическото извършване на контрол на обекта от 
представители на надзора, т.е. присъствието им на място при определени видове дейности, 
например изливане на бетон. 

Наблюдение на възложителя 

От съществено значение е да бъде извършено наблюдение и на изпълнението на задълженията на 
възложителя.  

Наблюдението се състои, от една страна, в проверка на навременното осигуряване от страна на 
възложителя на всички необходими предпоставки за строителните дейности. 

Второто важно направление на наблюдението на възложителя е спазването на вътрешните му 
правила и процедури. Допълнително е добре да се проследи, дали възложителят оказва 
навременно съдействие на изпълнителя пред други администрации, дали контролира работата на 
надзора и пр. 

Частично това наблюдение може да бъде извършено чрез участие в редовните срещи на напредъка 
и/или протоколите от тях, но най-ефективно е комбинирането с посещения в офисите на 
възложителя, достъп до негови документи и интервюта с негови служители. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
КОНТРОЛНИ КАРТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИНФРАСТРУКТУРЕН ПРОЕКТ 

КОНТРОЛНА КАРТА 1 
ПОДГОТОВКА НА ПРОВЕРКА НА МЯСТО 

Проект   

Дата на провеждане   

Ръководител на екипа   

Телефон и имейл   

 

 

№ Проверка на: Да Не Забележка 

1 Административна подготовка    

1.1 Изпратени ли са писма с искане за осигуряване на достъп до 
строителната площадка, строителната документация, 
офисите на възложителя и документация на възложителя 
(прилагат се)?  

   

1.2 Ако проверката ще бъде на обекта, получено ли е 
разрешение от възложителя/ УО за посещението му 
(прилага се)?  

   

1.3 Ако проверката ще бъде в офисите на възложителя, 
получено ли е разрешение от възложителя/УО (прилага се)? 

   

2 Налична документация    

2.1 Наличен ли е договорът за строителство?    

2.2 Наличен ли е договорът за строителен надзор?    

2.3 Налична ли е актуална програма за работа на изпълнителя?    

2.4 Налични ли са протоколи от всички срещи за напредъка, 
проведени до момента? 

   

2.5 Налични ли са други документи (напр. заповедна книга; 
прилага се опис)? 

   

3 Организация на екипа    

3.1 Съставен ли е екип за проверката (прилага се списък)?    

3.2 Съставен ли е план за действие, съдържащ специфични 
насоки и въпроси за проверка (прилага се)? 

   

3.3 Изпратен ли е планът за действие до всички членове на 
екипа? 
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КОНТРОЛНА КАРТА 2 
МОБИЛИЗАЦИЯ НА ЕКИПА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Проект   

Място на проверката   

Дата на провеждане   

Ръководител на екипа   

Телефон и имейл   

 

 

№ Проверка на: Да Не Забележка 

1 Екип    

1.1 Отговарят ли броят и квалификацията на членовете на екипа 
на естеството на проверката? 

   

1.2 Уведомени ли са членовете на екипа за датата, часа и 
сборното място за проверката? 

   

1.3 Осигурен ли е превоз на екипа до мястото на проверката?    

1.4 Проведен ли е инструктаж на екипа за целта на проверката, 
плана за действие и процедурата, по която ще бъде 
извършена? 

   

1.5 Проведен ли е преглед от екипа на наличната документация 
и материалите от предишни проверки? 

   

1.6 Проведен ли е общ инструктаж за безопасност (ако 
проверката включва посещение на строителна площадка)? 

   

2 Комуникация    

2.1 Съвместна ли е проверката с процедура за проверка на 
място, възложена от възложителя/УО? 

   

2.2 Уведомен ли е възложителя/УО за проверката (попълва се, 
ако отговорът на 2.1 е „не”, в противан случай е 
„неприложимо”)? 

   

2.3 Част ли е проверката от план за проверки („не”, ако е 
непланирана/извънредна)? 

   

2.4 Уведомена ли е писмено проверяваната страна за 
проверката? 

   

2.5 Уведомен ли е възложителя на проекта за проверката? 
(Попълва се със забележка, ако проверяваната страна е 
възложителя.) 

   

 



Методика за мониторинг – ревизирана версия 2016 
Пактове за почтеност  

Стр. 21/24 

КОНТРОЛНА КАРТА 3 
ПРОВЕРКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

Проект   

Място на проверката   

Дата на провеждане   

Ръководител на екипа   

Телефон и имейл   
 

 

№ Проверка на: Да Не Забележка 

1 Екип    

1.1 Присъстват ли всички членове на екипа?    

1.2 Проведен ли е инструктаж за безопасност от служителя по 
безопасност и здраве на изпълнителя (ако се посещава 
самата строителна площадка)? 

   

1.3 Раздадени ли са лични предпазни средства (ако се посещава 
самата строителна площадка) ? 

   

2 Общ мониторинг    

2.1 Проведено е обхождане на строителната площадка (прилага 
се схема на маршрута)? 

   

2.2 Има ли места, на които никакви строителни дейности не се 
забелязват (ако да, прилага се схема)? 

   

2.3 Има завършен и фунциониращ обектов офис на 
изпълнителя? 

   

2.4 Има завършен и фунциониращ обектов офис на строителния 
надзор? 

   

2.5 Проведено е преброяване на работещите на обекта? (Ако да, 
указва се броя ____________ ) 

   

2.6 Проведено е преброяване на машините, работещи на обекта? 
(Ако да, указва се броя ____________ ) 

   

2.7 Има ли видове строителни дейности, които по програма би 
трябвало да са започнали, а не се виждат на обекта (прилага 
се описание)? 

   

3 Общ мониторинг    

3.1 Извършено е посещение на редовна среща на напредъка?    

3.2 Констатирано ли е изоставане от работната програма (ако 
да, прилага се описание)? 

   

3.3 Предоставени ли са всички проекти на изпълнителя?    

3.4 Има ли закъснение при даване на достъп и владение до 
строителната площадка от страна на възложителя (ако да, 
прилага се справка колко е закъснението, в кои участъци и 
по каква причина – закъснели отчуждения, разкопки и пр.)? 
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3.5 Констатирал ли е изпълнителят необходимост от 
препроектиране (ако да, прилага се обяснение)? 

   

3.6 Подал ли е изпълнителят предложение/предложения за 
препроектиране (ако да, прилага се обяснение)? 

   

3.7 Спазен ли е срокът за произнасяне на възложителя по 
предложенията (при отговор „да” на 3.6)? 

   

3.8 Констатирани ли са неочаквани неблагоприятни геоложки 
условия (ако да, описва се къде)? 

   

3.9 Намерени ли са археологически находки (ако да, описва се 
къде)? 

   

3.10 Има ли закъснения на плащанията на изпълнителя (ако да, 
описва се какви суми са забавени с колко дни)? 

   

3.11 Други проблеми и причини за изоставане (ако да, прилага се 
описание)? 

   

4 Наблюдение на качеството     

4.1 Има ли на обекта функционираща строителна лаборатория?    

4.2 Акредитирана ли е обектовата лаборатория (при отговор 
„да“ на 4.1)? 

   

4.3 Има в лабораторията инструкции за изпитване на 
материалите (при отговор „да“ на 4.1)? 

   

4.4 Поддържа ли строителния надзор архив със сертификати за 
произход на материалите? 

   

4.5 Поддържа ли строителния надзор архив с протоколи за 
изпитване на материалите? 

   

5 Наблюдение на качеството на надзора    

5.1 Има ли на обекта график за инспекции на работите от 
надзора? 

   

5.2 Поддържа ли се архив с искания за инспекция на работите 
от страна на изпълнителя към надзора? 

   

5.3 Поддържа ли се архив с актове за хода на строителството по 
ЗУТ? 

   

5.4 Издавани ли са предписания и инструкции от страна на 
надзора към изпълнителя (ако да, описват се)? 

   

6 Други    

6.1 Възпрепятстван ли е по някакъв начин наблюдаващия екип и 
отказан ли е достъп до документи (ако да, прилага се 
обяснение)? 
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КОНТРОЛНА КАРТА 4 
ПРОВЕРКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Проект   

Място на проверката   

Дата на провеждане   

Ръководител на екипа   

Телефон и имейл   
 

 

№ Проверка на: Да Не Забележка 

1 Екип    

1.1 Присъстват ли всички членове на екипа?    

2 Процедури за текущ контрол    

2.1 Извършват ли се срещи за отчитане на напредъка (налични 
ли са протоколи и доклади от срещите)? 

   

2.2 Наличен ли е годишен план за проверки на място за проекта 
(прилага се, ако бъде предоставен)? 

   

2.3 Съобразена ли е честотата на планираните проверки със 
степента на риска на проекта? 

   

2.4 Изпълнява ли се годишният план за проверки на място 
(налични ли са доклади от проверките; прилага се опис)? 

   

2.5 Изпълнявани ли са непланирани проверки на място (ако да, 
прилага се резюме на причините, датите и резултатите от 
проверките)? 

   

2.6 Налични ли са междинни доклади за напредъка на проекта?    

3 Процедури за оценка и управление на риска    

3.1 Изготвен ли е план за управление на риска на възложителя 
(прилага се планът)? 

   

3.2 Одобрен ли е планът за управление на риска на 
възложителя от председателя на УС (ако 4.1 е „да”)? 

   

3.3 Провеждани ли са редовни срещи за управление на риска 
(прилагат се протоколи от срещите)? 

   

3.4 Извършена ли е работна среща за оценка на риска за 
проекта (прилага се протокол от срещата)? 

   

4 Нередности    

4.1 Констатирани ли са нередности при изпълнение на проекта 
(ако да, прилага се резюме)? 

   

5 Други    

5.1 Възпрепятстван ли е по някакъв начин наблюдаващия екип и 
отказан ли е достъп до документи (ако да, прилага се 
обяснение)? 
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Забележки: 

По № Забележка 

  

 
 
Подпис:   (ръководител на проверката) 
 
Дата:   
 
 
Указания за попълване 
Квадратите за „Да” и „Не” и „Забележка” се отбелязват според констатираното състояние. Отбелязването се 
извършва в съответното поле с  или , а „неприложимо” се отбелязва чрез задраскване на квадратчетата 
за да и не: . Полетата, означени със знака , се попълват със съответната информация. Забележките се 
вписват в предназначената за целта таблица, като се отбелязва по коя точка са направени. Всички данни се 
попълват с неизтриваем писец. 
 

 


