
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

по чл. 79, ал. 2 във връзка с чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) от дейността на комисия, назначена със Заповед № ЗОП-

103/13.10.2015г. на главния директор на Главна дирекция „Инфраструктура 

на отбраната” и заместник главния директор на Главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната” 

 

 

На 13.10.2015 г. в 10:00 часа, комисия за провеждане на ограничена 

процедура 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), назначена със Заповед № ЗОП-103/13.10.2015 г. на 

главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и на 

заместник-главния директор на главна дирекция „Инфраструктура на 

отбраната“, в състав: 

 

 

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

главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”  
 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж. Силвия Николова – главен експерт в главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната”  

2. инж. Милена Иванова – главен експерт в главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната”. 

3. инж. Иван Антов – главен експерт в главна дирекция 

„Инфраструктура на отбраната” 

4. Зоя Гроздилова – старши експерт в дирекция „Правно – 

нормативна дейност”.  

5. Диляна Андонова – държавен експерт в дирекция „Сигурност 

на информацията” 

6. Жасмина Тошева – главен експерт в дирекция  „Планиране, 

програмиране и бюджет” (резервен член съгласно Заповед № ЗОП-

103/13.10.2015 г.) 

се събра, за да разгледа полученото Заявление за участие и 

съдържащите се в него документи и информация, за съответствието им с 

критериите за подбор на Възложителя, както и да извърши предварителен 

подбор по смисъла на ЗОП. 
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На публичното заседание за отваряне на полученото заявление за 

участие присъства упълномощен представител на кандидата „АТ 

ИНЖИНЕРИНГ 2000” ООД - инж. Адриана Николаева Джокова, с 

нотариално заверено пълномощно от 10.09.2015 г. 

 

I. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:  
 

№ 

по 

ред 

КАНДИДАТ 
Документи  с 

вх. №, дата, час 

1    „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД 32/С/1, 12.09.2015 г., 11:03 ч. 

 
 

След като се запознаха с полученото Заявление, членовете на 

комисията подписаха декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП за обстоятелствата 

по чл. 35, ал. 1 и 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 и чл. 50, ал. 

5 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.  

 Комисията установи, че Заявлението е получено в указания срок, 

същото е в непрозрачен плик с ненарушена цялост и пристъпи към 

отварянето му.  

Комисията провери за наличието на описаните в списъка, представен 

от кандидата документи, след което продължи своята работа на закрито 

заседание. 
 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ В 

ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ НА „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД. 
 

Кандидатът е предоставил изискуемите документи като същите 

съответстват на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и 

документацията за участие, с изключение на: 

Представено е Удостоверение за сигурност №818 на кандидата „АТ 

ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД, като същото е с валидност 31.10.2015 г. и 

Удостоверение за сигурност №841 на подизпълнителя „ПРОНО“ ЕООД с 

валидност 22.02.2016 г. 

Съгласно т. III.2.3. от Обявлението за поръчка в областта на отбраната 

и сигурността, Удостоверението за сигурност трябва да е валидно поне 6 

месеца, считано от крайния срок за подаване на заявлението за участие. При 

условие, че валидността изтича преди това, кандидатът/подизпълнителят 

следва да представи в заявлението си декларация, че е предприел 

съответните мерки, за да продължи валидността им при спазване 

изискванията на чл. 107 от ЗЗКИ. 
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В тази връзка, на основание чл. 68, ал. 9 от ЗОП, в срок 5 работни дни 

от получаването на настоящия протокол, следва да се представят 

Декларации, че са предприети съответните мерки за продължаване на 

валидността на Удостоверенията за сигурност на кандидата и 

подизпълнителя. 

 
 

   Настоящият протокол е съставен и подписан на 14.10.2015 г. 

 

 

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

 

 

 

Членове:   

1. …………/П/………….. (инж. С. Николова)  

 

 

2. …………/П/………….. (инж. М. Иванова) 

 

 

3. …………/П/………….. (инж. И. Антов) 

 

 

4. …………/П/………….. (З. Гроздилова) 

 

 

5. …………/П/………….. (Д. Андонова) 

 

 

6. …………/П/………….. (Ж. Тошева) 

 

 

 

 

 

* Подписите са заличени на основание чл. 4 от ЗЗЛД. 


