
ПРОТОКОЛ № 1 

от работата на комисия по разглеждане на постъпилите Предложения за 

изпълнение на поръчката за възлагане на проектиране, авторски надзор и 

изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, необходими за 

изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на НАТО (NFIU) по 

Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP) 
 

На 22.05.2015 г. в 10.00 часа, комисия назначена със Заповед № Р-

180/22.05.2015 г. на главния директор на главна дирекция „Инфраструктура 

на отбраната“ за избор на изпълнител на процедура за проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на строително–монтажни и ремонтни работи, 

необходими за изграждането на Щабен елемент за интегриране сили на 

НАТО (NFIU) по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP), 

в състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. инж. Милен Христов – държавен експерт в главна 

дирекция „Инфраструктура на отбраната” (ГД „ИнфрО“) и 
 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Мариана Божилова – главен експерт в ГД „ИнфрО“ (резервен член 

съгласно Заповед № Р-180/22.05.2015 г.) 

2. инж. Милена Иванова – главен експерт в ГД „ИнфрО“ 

3. инж. Иван Антов – главен експерт в ГД „ИнфрО“ 

4. Мартин Емилов – държавен експерт в дирекция „Правно – нормативна 

дейност” 

5. подп. Светослав Василев – държавен експерт в дирекция „Сигурност 

на информацията” 

6. Елисавета Дунчева – държавен експерт в дирекция „Планиране, 

програмиране и бюджет”. 
 

се събра за разглеждане на постъпилите Предложения за изпълнение на 

поръчката (Предложенията) относно тяхното съответствие с изискванията 

на възложителя на основание чл.99, ал. 1 от Вътрешните правила относно 

реда за планиране и организация на провеждането на процедурите за 

възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на 

сключените договори, обявени с МЗ № ОХ-510/22.07.2014 г. (Вътрешните 

правила). 

 След като се запознаха със Списъка на постъпилите Предложения, 

членовете на комисията подписаха Декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП за 

съответствие на обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и за спазване на 

изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП, както и във връзка с чл. 327, ал. 4 от 

Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 

Комисията установи, че Предложенията са получени в указания срок и 

същите са в непрозрачни пликове с ненарушена цялост. 
 

 СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 

 

№ 

по 

ред 

Кандидати 
Предложения  с 

вх. №…/дата/час 

1. „ВОДСТРОЙ 98“ АД 30/И/1 – 21.05.2015 г., 13:30 ч. 
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2. „Ф-СТРОЙ ГРУП“ ЕООД 30/И/2 – 21.05.2015 г., 14:40 ч. 

3. „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД 30/И/3 – 21.05.2015 г., 16:20 ч. 
 

Комисията пристъпи към отваряне на Предложенията по реда на тяхното 

постъпване като разгледа документите в пликове № 1 с надпис 

"Предложение за изпълнение на поръчката" (без Техническото предложение 

на кандидатите) относно тяхното съответствие с изискванията на 

Възложителя. 
 

Резултати от разглеждането на документите в плик № 1: 
 

1. „ВОДСТРОЙ 98“ АД 
 

Съгласно т. VI.2.1.7.2. от Условията за участие,  Кандидатът следва да 

представи Разрешения за достъп до класифицирана информация 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. 

Кандидатът е представил списък на лица, на които предвижда да бъде 

възложено непосредственото изпълнение на договора с приложени 

Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво най-малко 

„Поверително“.  

В същото време, кандидатът е представил списък на проектантите с 

пълна проектантска правоспособност, без приложени Разрешения за достъп 

до класифицирана информация за тези лица, които ще изготвят 

инвестиционният проект и извършват авторски надзор по части 

„Комуникационно-информационна система“ и „Структурна кабелна 

система“, съдържащи класифицирана информация с ниво „Поверително“.  

Допълнително, Кандидатът е приложил Декларации по образец от 

Условията за участие за ангажираност на трето лице/експерт – също без 

Разрешения за достъп до класифицирана информация за тези лица, които ще 

изпълняват дейности по части „Комуникационно-информационна система“ и 

„Структурна кабелна система“, съдържащи класифицирана информация с 

ниво „Поверително“. 

Кандидатът следва да представи списък на лицата (от посочените 

проектанти и трети лица/експерти), на които предвижда да бъде възложено 

непосредственото изпълнение на договора по части „Комуникационно-

информационна система“ и „Структурна кабелна система“, придружен от 

Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво най-малко 

„Поверително“ за същите.  
 

2. „Ф-СТРОЙ ГРУП“ ЕООД 

Съгласно т. VI.2.1.7.2. от Условията за участие,  Кандидатът следва да 

представи Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво 

най-малко „Поверително“ на лицата, както следва: 



 3/4 

 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. 

 Кандидатът е представил списък на лица, на които предвижда да бъде 

възложено непосредственото изпълнение на договора с приложени 

Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво най-малко 

„Поверително“.  

В същото време, кандидатът е представил списък на проектантите с 

пълна проектантска правоспособност, без приложени Разрешения за достъп 

до класифицирана информация за тези лица, които ще изготвят 

инвестиционният проект и извършват авторски надзор по части 

„Комуникационно-информационна система“ и „Структурна кабелна 

система“, съдържащи класифицирана информация с ниво „Поверително“.  

Допълнително, Кандидатът е приложил Декларации по образец от 

Условията за участие за ангажираност на трето лице/експерт – също без 

Разрешения за достъп до класифицирана информация за тези лица, които ще 

изпълняват дейности по части „Комуникационно-информационна система“ и 

„Структурна кабелна система“, съдържащи класифицирана информация с 

ниво „Поверително“. 

Кандидатът следва да представи списък на лицата (от посочените 

проектанти и трети лица/експерти), на които предвижда да бъде възложено 

непосредственото изпълнение на договора по части „Комуникационно-

информационна система“ и „Структурна кабелна система“, придружен от 

Разрешения за достъп до класифицирана информация на ниво най-малко 

„Поверително“ за същите. 
 

3. „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД  

Представеното разрешение за достъп до класифицирана информация 

(РДКИ) № 51802 на Тони Петров Добрев е валидно до 20.04.2015 г.  

Кандидатът следва да представи валидно РДКИ на лицето или да 

представи декларация свободен текст, че същото няма да изпълнява 

дейности по части „Комуникационно-информационна система“ и 

„Структурна кабелна система“, съдържащи класифицирана информация с 

ниво „Поверително“. 

 

Настоящият протокол е съставен и подписан на 22.05.2015 г. 

Във връзка с констатациите по-горе и на основание чл. 99, ал. 2 от 

Вътрешните правила, комисията определя на кандидатите срок до 16:00 ч. на 

26.05.2015 г. за представяне на съответните документи, отразени в 

настоящия протокол.  
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Документите следва да се предоставят на адреса и лицата за контакт, 

посочени в Условията за участие в процедурата. 

 
 

Председател: …………/П/………….. (полк. М. Христов) 

 
 

Членове:   
 

1. …………/П/………….. (М. Божилова)  

 

 

2. …………/П/………….. (инж. М. Иванова) 

 

 

3. …………/П/………….. (инж. И.Антов) 

 

 

4. …………/П/………….. (М. Емилов) 

 

 

5. …………/П/………….. (подп. С. Василев) 

 

 

6. …………/П/………….. (Е. Дунчева) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

*Подписите са заличени съгласно чл. 4 от ЗЗЛД 


