
 

 
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: Постъпило на 14.04.2015 г. искане за разяснения по обществена поръчка с предмет: 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. В условията за участие, раздел V. “Изисквания към кандидатите за 

достъп до класифицирана информация“, се казва: 

     ………  

     V.3. Документите по т. V.1. се представят всеки работен ден от 

9:00 до 17:00 часа в приемната на Министерство на отбраната на 

адрес:  

     гр. София 1092, ул. „Дякон Игнатий” № 3 

     Министерство на отбраната 

     За дирекция „Сигурност на информацията” 

Моля да отговорите на въпроса – в случай че участникът ще 

използва подизпълнител или че участникът ще бъде обединение, което 

не е юридическо лице, при представяне на документите по т. V.1. пред 

дирекция „Сигурност на информацията“, следва ли да се представят 

документи, удостоверяващи кое лице е подизпълнител, а кое – 

основен участник или документи за създаване на обединение от 

лицата, представящи документите по т. V.1.? 
    

    

     Документите по т. V.1. от Условията за участие  се представят от 

всеки участник в обединение и/или от всеки подизпълнител. За 

целта, на етап подаване на тези документи в указания срок, е 

целесъобразно кандидатът да уведоми Възложителя относно 

намерението си за създаване на обединение или използване на 

подизпълнител. В този случай, кандидатът трябва да предостави за 

тези физически или юридически лица, освен документите по т. V.1., 

също и информация за: 

-  избрания подизпълнител, и/или 

- участниците в обединението, представляващият същото и адрес, 

на който да бъде изпратена покана за представяне на Предложения 

за изпълнение на поръчката.  
     

 
 

 

 

 

 

 

 


