
 

 

 

 

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: 

Консултантска услуга по чл. 166 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ) 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. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект със 

съществените изисквания към строежите съгласно чл. 142, ал. 4, ал.5, ал. 6, т. 2 и ал. 

8 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

2. Упражняване на строителен надзор, контрол на качеството, количествата и 

ценообразуването за извършените строително-монтажни и ремонтни работи и 

изготвяне на окончателен доклад. 

3. Упражняване на функции на координатор по безопасност и здраве, 

съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

4. Координиране на строителния процес с експлоатационните дружества до 

въвеждането на обекта в експлоатация. 

5. Изготвяне на технически паспорт на строежа, съгласно чл. 176а от ЗУТ и 

Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. 
  

№ 

по 

ре

д 

Етапи на 

изпълнение 

на поръчката 

Дейности Задачи Ниво на класификация 

на етапите 

 1. Подготовка за 

възлагане на 

обществена 

поръчка с 

обект по чл. 3, 

ал. 2 от ЗОП и 

стойност под 

определената 

в чл. 14, ал. 2 

от ЗОП. 

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 

 

 

 

 



 

 

1.2. Изпращане на 

покани до 

кандидатите по 

списъка от т. 

1.1. 

 

Представяне на 

Предложения от страна на 

поканените кандидати. 

Некласифицирано 

 

 

1.3. Назначаване на 

комисия и 

провеждане на 

подбор на 

кандидатите. 

Изготвяне и съгласуване 

на заповед за назначаване 

на комисия за избор на 

изпълнител. 

 

 

Некласифицирано 

1.4. Работа на 

комисия. 

 

Разглеждане, оценка и 

класиране на постъпилите 

Предложения и изготвяне  

на окончателен протокол 

от работата на комисията. 

  

Некласифицирано 

 

 

 

 

1.5. 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 договор за 

консултантс

ка услуга. 

2.1. Извършване на 

дейностите по 

изпълнението 

на договора. 

 

1. Извършване  на оценка 

за  съответствието на 

инвестиционния проект 

със съществените 

изисквания към 

строежите, съгласно чл. 

142, ал. 4, ал. 5, ал. 6 и ал. 

8 от ЗУТ. Части 

„Комуникационно 

информационна система“ 

и „Структурна кабелна 

система“ от оценявания 

проект са с ниво 

„Поверително“. 

2. Обмен и изготвяне на 

документи, съдържащи 

класифицирана 

информация. 

3. Упражняване на 

строителен надзор, 

контрол на качеството, 

количествата и 

ценообразуването за 

извършените СМР 

съгласно разпоредбите на 

Поверително 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поверително 
 

 

 

 

 

Некласифицирано 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

чл.166 и 168 от ЗУТ.  

4. Упражняване на 

функции на координатор 

по безопасност и здраве 

съгласно Наредба № 2 от 

22.03.2004 г.  

5. Координиране на 

строителния процес с 

експлоатационните 

дружества до 

въвеждането на обекта в 

експлоатация.  

 

6.  Изготвяне на 

технически паспорт на 

строежа,  съгласно чл. 176а 

от ЗУТ и Наредба № 5 от 

28.12.2006 г. за 

техническите паспорти на 

строежите. 

 

 

Некласифицирано 
 

 

 

 

 

 

Некласифицирано 

 

 

 

 

Поверително 

 

 

 

 

 

 

 

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. Ива Вълчанова – младши експерт в отдел „Инвестиции в 

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

02/ 92 20 709. 

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА” 

 

                                                              /П/              ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 

17.03.2015 г. 

 

СЪГЛАСУВАНО:  СЪГЛАСУВАНО: 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ    ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ 

„СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА”  „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ” 

 

      /П/ ПОЛК. ЙОРДАН БОЖИЛОВ   /П/        компетентен орган 

          18.03.2015 г.             по чл. 95 от ЗЗКИ 

*Подписите са заличени съгласно чл. 4 от ЗЗЛД                                        19.03.2015 г. 


