
 

 

 

 

Министерство на отбраната на Република България 

Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” 

София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02 92 20 709, факс: 02 92 20 704 
 

 

Рег.№ 21-32-415  

София, 18.03.2015 г. 
 

Екз. № 3                        

            

 

 

СХЕМА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕТАПИТЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ПО ЧЛ. 95. АЛ. 1 ОТ ЗЗКИ  

 

 

 

Предмет на договора:  

Извършване на проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително–

монтажни и ремонтни работи, необходими за изграждането на Щабен елемент за 

интегриране сили на НАТО (NATO Force Integration Unit – NFIU) по Програмата на 

НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) и включва изпълнението на следните 

дейности: 

1.1. Изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект” и 

подробни количествено-стойностни сметки съгласно Задание за проектиране, и при 

спазване изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието 

на инвестиционните проекти.  

1.2. Упражняване на авторски надзор по всички части на проекта в 

съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията и 

подзаконовите нормативни актове към него. 

 1.3. Изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, в това число и 

изграждане на Комуникационно-информационна система (КИС) и Структурна 

кабелна система (СКС). 

 

№ 

по 

ре

д 

Етапи на 

изпълнение 

на 

поръчката 

Дейности Задачи Ниво на 

класификация на 

етапите 

 1. Подготовка 

за възлагане 

на 

общественат

а поръчка с 

обект по чл. 

3, ал. 2 от 

ЗОП и 

стойност под 

1.1. Представяне на 

копия на 

валидни УС и 

РДКИ в 

дирекция 

„Сигурност на 

информацията“ 

от страна на 

кандидатите. 
 

Проверка валидността на УС и 

РДКИ на кандидатите за участие 

в процедурата от дирекция 

„СИ“. 

Изготвяне на списък на 

кандидатите, които са 

предоставили УС и РДКИ от Д 

„СИ“ и предоставяне на същия в 

главна дирекция „ИнфрО“. 

Некласифицирано 

 

 

 

 



 

 

определенат

а в чл. 14,  

ал. 2 от ЗОП. 

1.2. Изпращане на 

покани до 

кандидатите от 

списъка по т. 

1.1. 

Представяне на Предложения от 

страна на поканените кандидати. 

Некласифицирано 

 

 

1.3. Оглед на 

обекта.  

Извършва се единствено от 

поканените да представят 

предложения кандидати.  

Некласифицирано 

1.4. Получаване на 

предложения от 

поканените 

кандидати. 

Вписване във входящ регистър. Некласифицирано 

1.5. Назначаване на 

комисия и 

провеждане на 

подбор на 

кандидатите. 
 

Изготвяне и съгласуване на 

заповед за назначаване на 

комисия за избор на изпълнител. 

 

 

Некласифицирано 

1.6. Работа на 

комисия. 

 

Разглеждане, оценяване и 

класиране на постъпилите 

Предложения. Изготвяне  на 

протоколи от работата на 

комисията. 
 

Некласифицирано 

 

 

 

 

1.7. Определяне на 

изпълнител и 

утвърждаване 

на протокола от 

възложителя. 
 

Писмено уведомяване на 

кандидатите за класирането и 

избора на изпълнител. 

Публикуване на протокола в 

Профила на купувача. 

Некласифицирано 

2. Изпълнение 

на 

договора. 

2.1. Извършване на 

дейностите по 

изпълнението 

на договора 

съгласно 

предмета на 

същия. 

 

Изпълнението на договора  

включва следното: 
 

1.Изработване на инвестиционни 

проекти във фаза „работен 

проект” и подробни 

количествено-стойностни 

сметки, както и  упражняване на 

авторски надзор по части 

„Комуникационно 

информационна система“ и 

„Структурна кабелна система“. 

1. Поверително 

 

 

 

 

 

 

2. Изработване на 

инвестиционни проекти във фаза 

„работен проект” и подробни 

количествено-стойностни 

сметки, както и  упражняване на 

авторски надзор по всички 

останали части от проекта. 

2. Некласифицирано 

3. Извършване на строително-

монтажни и ремонтни работи по 

части „Комуникационно 

информационна система“ и 

„Структурна кабелна система“. 
 

3. Поверително 



 

 

4. Извършване на строително-

монтажни и ремонтни работи по 
всички останали части от 

инвестиционния проект. 

4. Некласифицирано 

 

 

Забележка: 

1. Изпълнението на договора не е свързано с посещение на зони за сигурност 

и военни формирования съгласно заповед по чл. 162 от ППЗЗКИ. 

2. Изпълнителят и неговите служители трябва да притежават УС и РДКИ с 

ниво „поверително“. 

3. Изпълнението на договора налага изпълнителя да създава, обработва и 

съхранява при себе си класифицирана информация.  

 

 

Лице за контакт: инж. Милена Иванова – главен експерт в отдел „Инвестиции в 

сигурността на НАТО“, главна дирекция “Инфраструктура на отбраната”, тел. 

02/ 92 20 703. 

 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА” 

 

/П/    ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 

17.03.2015 г. 

 

 

 

СЪГЛАСУВАНО:   

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ     

„СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”   

 

ПОЛК.      /П/                  ЙОРДАН БОЖИЛОВ 

       18.03.2015 г. 

 

 

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” 

компетентен орган по чл. 95 от ЗЗКИ 

 

    /П/                            ________________________________ 

                 19.03.2015 г. 

 
*Подписите са заличени съгласно чл. 4 от ЗЗЛД 


