
 

 
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 30.04.2015 г. искания за разяснение по обществена поръчка за 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)  
 

 

№ ИСКАНЕ ЗА РАЗЯСНЕНИЕ  
 

ОТГОВОР 
 

1. Част Електро: Трафопост – сграда №20. 

От направения оглед на помещение за табла НН в сграда №20 

стигаме до извод, че е възможно ново табло АВР за захранване на 

трети етаж за щабен елемент на НАТО, да бъде монтирано в 

помещението на ТНН /ориентировъчни размери на табло АВР са 

В/Ш/Д - 150/60/60мм/. Моля да бъде потвърдена тази възможност; 

Мястото за монтаж на табло АВР е по преценка на 

проектанта. 

2. Част Електро: Етаж 3, блок А1, Б1 и В; етаж 1, помещения 101, 

1201 121 и 122./: 

В заданието за проектиране – т.5.2 е записано: 

„Пожароизвестителна система /ПИС/ - в сградата има 

съществуваща ПИС, която отговаря на изискванията.“ 

Значи ли, че всички помещения от етажите са обхванати от 

пожароизвестителната система, съгласно Наредба Iз-

1071/29.10.2009г., при което не е необходимо да се проектира и 

изгражда нова пожароизвестителна система за преустройваната 

зона или новопроектираната система за пожароизвестяване в 

преустройваната зона, състояща се от автоматични и ръчни 

пожароизвестители, може да се включи към съществуващата 

пожароизвестителна централа? 

Всички помещения в сградата са обхванати от 

пожароизвестителната система, която отговаря на 

изискванията на „Наредба № Із–1971/29.10.2009 г. 

за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар” и не е 

необходимо проектирането на нова ПИС за зоната 

на NFIU. 

3. Има ли изготвен технически паспорт за съществуващата сграда? 

 

За сградата не е издаван технически паспорт. 

 



 

4. Моля, Възложителят да укаже процедурата за одобряване и 

съгласуване на изготвените работни проекти. 

Одобряващият орган е Министерството на 

отбраната. Съгласуването на инвестиционните 

проекти ще се извърши от фирмата–консултант, 

преди изготвянето на Комплексния доклад. 
5. В заданието за проектиране е посочено, че асансьорите трябва да 

се настроят да не спират на 3ти етаж. Позволяват ли 

съществуващата система да се настрои без да се подменя 

съществуващата? 

Съществуващата система позволява настройка на 

забрана за спиране на двете тройки асансьори в 

блокове А1 и Б1. 

6. Съгласно изискванията на тръжната документация се предвижда 

прозорците да се изпълнят от 5-камерна PVC дограма. Предвид 

големите размери на крилата възможно ли е да се дограмата да се 

изпълни с друг вид профил – алуминиев или стоманен? 

Да се изготви инвестиционният проект съгласно 

предоставеното задание за проектиране. 

 

7. В Част „Структурна кабелна система“, т.6.1.Общи изисквания е 

посочено:  

При проектирането на СКС да се изпълняват всички изисквания 

на документа с рег.№239/30.06.2008г на главна дирекция 

„Технически операции“ на ДАНС с наименование: „Минимални 

изискванията за защита от паразитни електромагнитни 

излъчвания на АИО и мрежи, в които се създава, съхранява, 

обработва и пренася класифицирана информация“, по отношение 

на задължителните отстояния между елементите на СКС за 

некласифицирана информация и елементите на СКС за 

класифицирана информация. 

Възложителят, ще  предостави ли информация или достъп до  

цитирания документ? 

Документ рег. № 239/30.06.2008 г. на главна 

дирекция „Технически операции” на ДАНС ще бъде 

предоставен на етап проектиране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


