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ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА“ 
 

                 /П/ ТАТЯНА АЛЕКСАНДРОВА 
27.10.2015 г. 

 
ЗАМЕСТНИК-ГЛАВЕН ДИРЕКТОР 

НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

„ИНФРАСТРУКТУРА НА ОТБРАНАТА” 
    

             /П/          БОРИСЛАВ ПОПОВ 
27.10.2015 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 
 

за резултати от подбор по чл. 79, ал. 5 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 27.10.2015 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: подп. инж. Людмил Методиев – главен експерт в главна 

дирекция „Инфраструктура на отбраната” (резервен член съгласно Заповед № 

ЗОП-103/13.10.2015 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. Зоя Гроздилова – старши експерт в дирекция „Правно – 

нормативна дейност” 
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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 получените допълнителни документи съгласно 

Протокол 1 от работата на комисията, съставен, подписан и изпратен на 

кандидата на 14.10.2015 г. 

Комисията установи, че документите от кандидата „АТ ИНЖЕНЕРИНГ 

2000“ ООД с входящ № 32/С/1-1, 19.10.2015 г., 15:27 ч. са получени в указания 

срок, съдържат декларации от кандидата и от посоченият от него 

подизпълнител, че същите са предприели всички необходими действия за 

подновяване валидността на удостоверенията си за сигурност за достъп до 

класифицирана информация на ниво „Секретно“.  

I . СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА 

ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗИСКВАНИЯ: 

Няма кандидати, които не отговарят на обявените от възложителя 

изисквания. 

II. СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА 

ОБЯВЕНИТЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗИСКВАНИЯ: 

„АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000“ ООД, град София. 
 

 

 Настоящият протокол е съставен на 27.10.2015 г. 

 

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

 

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. 


