
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 

София 1092, ул. ”Дякон Игнатий” № 3, тел.: 02 92 20 703, факс: 02 92 20 704 

 

 

Относно: Постъпили на 17.08.2015 г. и 18.08.2015 г. искания за разяснение по обществена поръчка с предмет: Проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи за проект 9CM80092-04 „Реализиране на основни BRASS способности 

за южния регион - България” от Пакет от способности СР 9В3012/5А0006 „Осигуряване на способности от брегово базирани 

военноморски комуникационни системи за командване и управление на надводни кораби” по Програмата на НАТО за инвестиции в 

сигурността (NSIP). 

 

№ 
ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ  

 

ОТГОВОР 

 

1.  С оглед на описанието на предмета на поръчката дадено в т.II.1.5. от 

Обявлението, поръчката включва проектиране, авторски надзор и 

СМР. 

В същото време с цел защита на класифицираната информация е 

поставено изискване Участника да представи: 

Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво най-

малко „Поверително“ на лицата, както следва: 

1. заемащи ръководни длъжности (на всички, които управляват и 

представляват кандидата – на управителите и членовете на 

Управителния съвет или Съвета на директорите); 

2. на които кандидатът предвижда да бъде възложено 

непосредственото изпълнение на договора, както и списък на 

лицата; 

3.  на работещите в административното звено за сигурност на 

кандидата, както и списък на лицата; 

В документацията за участие в т. IV.3. е посочено, че „Във военните 

формирования за изпълнение на договора ще бъдат допускани лица, 

притежаващи Разрешения за достъп до класифицирана информация на 

ниво най-малко „Поверително“.  

 

Възложителят изисква валидни разрешения за достъп до 

класифицирана информация (РДКИ) с ниво „Поверително“ на 

всички лица, на които кандидатът предвижда да бъде възложено 

непосредственото изпълнение на договора – тези, които ще 

извършват дейности по изпълнение на договора и ще влизат във 

военните формирования.  

Изискването за притежание от страна на изпълнителя и неговите 

служители на Удостоверение за сигурност и РДКИ най-малко до 

ниво „Поверително“, е заложено и в Схемата за класификация на 

етапите за сключване и изпълнение на договора, публикувана на 

Профила на купувача. 
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Съгласно линейния график на предвидените за изпълнение – 

проектиране, авторски надзор и СМР, са ангажирани освен 

ръководните лица и лицата от административното звено за сигурност 

/попадащи в т. 1 и т. 3/, така и служители, специалисти и работници 

съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите – 

НКПД /попадащи в т.2/, а именно: 

- Ръководител проект 

- Главен проектант 

- Проектанти по отделните части 

- Технически ръководител 

- Отговорник по качеството 

- Специалист ЗБУТ 

- Общи работници 

- арматуристи 

- кофражисти 

- Специалисти Електро 

- Специалисти ВиК и т.н. 
 

Моля Възложителя еднозначно да определи, за кои лица от 

горепосочените Възложителя счита, че е достатъчно да бъдат 

представени Разрешения за достъп до класифицирана информация, 

тъй като на всяко едно лице от тях е „възложено непосредственото 

изпълнение на договора“. 
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В случай че участник в процедурата е обединение на юридически 

лица, моля Възложителя да поясни, необходимо ли е всяко 

юридическо лице включено в обединението да притежава 

Сертификат на регистратурата за класифицирана информация 

на ниво най-малко „Поверително“? 

 

 

Както е записано в указанията към т. V.3.7.  от Документацията за 

участие, „Документите, изискуеми по т. V.3.7.1 се представят за 

всеки подизпълнител и за всеки участник в обединение, което не е 

юридическо лице“. 

Съгласно Схемата за класификация на етапите за сключване и 

изпълнение на договора, изпълнителят по същия ще създава, 

обработва и съхранява при себе си класифицирана информация с 

ниво „Поверително“. В тази връзка, ако кандидатът е обединение от 

физически или юридически лица и същото не е самостоятелно 

юридическо лице, Сертификат на регистратура за класифицирана 

информация на ниво най-малко „Поверително“, е необходимо да 

бъде предоставен за всеки участник в обединението.  
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В т. III.1.4. от обявлението е записано, че във военните формирования 

за изпълнение на договора ще бъдат допускани лица, притежаващи 

Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво най-

малко „Поверително“. Същевременно, в минималните изисквания за 

технически възможности е записано, че участника следва да представи 

Удостоверение за индустриална сигурност съгласно Глава шеста, 

Раздел VI от ЗЗКИ на ниво най-малко „Поверително“ на лицата, както 

следва: 

 заемащи ръководни длъжности (на всички, които управляват и 

представляват кандидата – на управителите и членовете на 

Управителния съвет или Съвета на директорите); 

 на които кандидатът предвижда да бъде възложено 

непосредственото изпълнение на договора, както и списък на лицата.  

  на работещите в административното звено за сигурност на 

кандидата, както и списък на лицата. 

Въпрос: Разрешения за достъп до класифицирана информация 

трябва ли да се представят за инженерно-техническия състав, за 

проектантския екип и за изпълнителския състав (строителни 

работници по специалности) на участника на етап подаване на 

заявление за участие и следва ли да имат такъв допуск по време на 

изпълнение на строителните дейности? 

 

 

   

С подаване на Заявление за участие в предварителния подбор, 

кандидатът следва да представи валидни разрешения за достъп до 

класифицирана информация (РДКИ) с ниво „Поверително“ на 

всички лица, на които предвижда да възложи непосредственото 

изпълнение на договора – тези, които ще извършват дейности по 

изпълнение на договора и ще влизат във военните формирования.  

Изискването за притежание от страна на изпълнителя и неговите 

служители на РДКИ най-малко до ниво „Поверително“, е заложено 

и в Схемата за класификация на етапите за сключване и изпълнение 

на договора, публикувана на Профила на купувача. 

 

 


