
 

ПРОТОКОЛ № 1 
 

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

(ЗОП) 

 

 

 

На 27.10.2015 г. в 15:00 часа, комисия за провеждане на ограничена 

процедура с предмет: Проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

строително–монтажни и ремонтни работи за проект 3WI31003 „Осигуряване 

на елемент, базиран на софтуера на ACCS“ от Допълнение 2 към CP 5A0109 

„Разширение на Системата за командване и контрол на въздушното 

пространство (ACCS)“ по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността 

(NSIP), назначена със Заповед № ЗОП-108/27.10.2015 г. на главния директор 

на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ и на заместник-главния 

директор на главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: подп. инж. Людмил Методиев – главен експерт в 

главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” (резервен председател 

съгласно Заповед № ЗОП-108/27.10.2015 г.) 

 
 

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. Снежанка Борисова – държавен експерт в дирекция „Правно – 

нормативна дейност”.  

5. Диляна Андонова – държавен експерт в дирекция „Сигурност на 

информацията” 

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

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

108/27.10.2015 г.) 

се събра, за да разгледа получените Заявления за участие и 

съдържащите се в тях 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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I. СПИСЪК НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ:  

След като получи списъка на постъпилите заявления, Комисията 

установи, че в указания в обявлението за възлагане на поръчката срок са 

постъпили следните заявления: 
 

№ 

по 

ред 

Кандидати 
Заявления за участие  с 

вх. №…/дата/час 

1 „ЛЕМА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД 

 

33/С/1 - 23.09.2015 г., 12:48 ч. 

2 „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД 

 

33/С/2 - 23.09.2015 г., 14:25 ч. 

 

 

След като се запознаха със списъка на постъпилите заявления, 

председателят и 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.  

II. ОТВАРЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА - ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ 

Отварянето на заявленията за участие се извърши публично, при 

условията на чл. 79, ал. 2 от ЗОП. При отваряне на постъпилите заявления 

присъстваха, както следва: 

1. За „ЛЕМА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД – Сергей Велков, управител на 

търговското дружество. 

2. За „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” ООД – инж. Адриана Джокова и 

Лозанка Тодорова, упълномощени представители с нотариално заверено 

пълномощно 28888 от 15.09.2015 г.  

Комисията установи, че Заявленията са получени в указания срок, 

същите са в непрозрачни пликове и с ненарушена цялост.  

Комисията отвори заявленията на кандидатите по реда на тяхното 

подаване и оповести документите съдържащи се в тях. 

Комисията провери съответствието на документите подадени в 

заявленията за предварителния подбор на кандидатите със съдържанието на 

списъка по чл.56, ал.1, т.14 от ЗОП, представен от тях и установи следното: 
 

- За кандидата „ЛЕМА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД: Документите на кандидата 

съответстват на посочените в представения от дружеството списък. 

- За кандидата „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” ООД: Съгласно т.14.1. от 

списъка на документите и информацията, съдържащи се в заявлението на 

кандидата, следва да са представени 18 броя страници Разрешения за 
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достъп до класифицирана информация от подизпълнителя, а при 

преброяването им, комисията установява, че същите са 17 листа. 

Останалите документи, посочени в представения от кандидата списък, 

съответстват на съдържанието му. 

 

С това публичната част от заседанието на комисията приключи. 

Присъстващите представители на кандидатите „ЛЕМА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД и 

„АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000” ООД не направиха бележки и възражения към 

работата на комисията. 

След като представители на кандидатите напуснаха залата, комисията 

продължи своята работа в закрито заседание, като разгледа представените от 

кандидатите заявления и приложените към тях документи за съответствието 

им с критериите за подбор, поставени от Възложителя. 

III. КОНСТАТАЦИИ НА КОМИСИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ЗАЯВЛЕНИЯТА НА 

КАНДИДАТИТЕ: 

Комисията констатира следните несъответствия и липси на 

документи: 

 Относно кандидата „ЛЕМА ТРЕЙДИНГ“ ЕООД: 

1. В представения документ „Представяне на кандидат“, 

дружеството е декларирало, че ще ползва подизпълнител, но не са спазени 

всички указани в т. 5 реквизити за попълване в образеца, а именно: 

„ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на 

обществената поръчка (в %)“. 

2. От представения „Списък (Приложение № 5) на проектантите с 

пълна проектантска правоспособност, вписани в регистъра на Камарата на 

архитектите (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране (КИИП), които ще участват в изработването на работния 

инвестиционен проект, включително и на тези, отговарящи за контрола на 

качеството“, не става ясно дали кандидатът разполага с проектанти по 

всички части от заданието за проектиране, изброени в т.I.3. от 

документацията за участие и съгласно раздел III.2.3, т. 3 от обявлението. 

3. Представената декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за подизпълнителя 

„Телелинк“ ЕАД не е попълнена по образеца на възложителя. Липсва 

зачертаване на обстоятелствата, които не се отнасят до него, каквото е 

указанието за подаване на тази декларация в забележка 2 от същата. 

4. Представената от „Телелинк“ ЕАД декларация за ангажираност на 

трето лице по чл. 51а от ЗОП не е попълнена по образеца от документацията 

за участие, като липсват текстове. 

5. Кандидатът не е представил „Заверено копие от Удостоверение за 

вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за 

строежи първа група, първа категория или в друг съответен регистър на 
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държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, което има 

силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е 

издадено“ съгласно изискванията на  раздел III.2.1, т. 10 от обявлението за 

поръчката. 

Комисията констатира, че останалите документи на кандидата „ЛЕМА 

ТРЕЙДИНГ“ ЕООД отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в 

Решение № 105/20.08.2015 г. и документацията за участие. 

 

 Относно кандидата „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД: 

1. Съгласно т.14.1. от списъка на документите и информацията, 

съдържащи се в заявлението, подписан от кандидата, следва да са 

представени 18 броя страници Разрешения за достъп до класифицирана 

информация от подизпълнителя, а при преброяването им, същите се оказват 

17 листа. 

2. Представени са Удостоверение за сигурност № 818 на кандидата „АТ 

ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД с валидност 31.10.2015 г. и Удостоверение за 

сигурност № 841 на подизпълнителя „ПРОНО“ ЕООД с валидност 

22.02.2016 г. 

Съгласно раздел 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 и 

съответно 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. 

3. Разрешението за достъп до класифицирана информация № 55167 на 

Илиян Терзиев е с валидност до 18.09.2015 г., т.е. към крайната дата за 

подаване на заявлението, същото е с изтекъл срок на валидност.  

4. Липсва списък от подизпълнителя „ПРОНО“ ЕООД на лицата, на 

които същият предвижда да бъде възложено непосредственото изпълнение 

на договора и списък на лицата, работещи в административното звено за 

сигурност на подизпълнителя, съгласно изискванията на раздел III.2.3, т.1.2. 

от обявлението, касаещи подизпълнителя. 
 

Комисията констатира, че останалите документи на кандидата „АТ 

ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД отговарят на изискванията на Възложителя, 

посочени в Решение № 105/20.08.2015 г. и документацията за участие. 

 

Настоящият протокол се изготви на основание чл. 79, ал. 2, във връзка с 

чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Съгласно чл. 68, ал. 9 от ЗОП, кандидатът има право да 

замени представените документи, да отстрани констатираните 

несъответствия и да представи липсващите документи в срок от 5 работни 

дни от получаване на настоящия протокол.  
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Документите за отстраняване на посочените в раздел III от настоящия 

протокол несъответствия и липси, следва да бъдат представени в главна 

дирекция „Инфраструктура на отбрана“-МО на адрес: гр. София, п.к.1092, 

ул. Дякон Игнатий №3, на лицата за контакт по процедурата. 

 

Настоящият протокол се състави и подписа на 04.11.2015 г. 

 

 

Председател: …………/П/………….. (подп. Л. Методиев) 
 

 

 

 

Членове:   

1. …………/П/………….. (инж. С. Николова)  

 

 

2. …………/П/………….. (инж. М. Иванова) 

 

 

3. …………/П/………….. (инж. И. Антов) 

 

 

4. …………/П/………….. (С.Борисова) 

 

 

5. …………/П/………….. (Д. Андонова) 

 

 

6. …………/П/………….. (Е. Дунчева) 

 

 

 

 

 

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


