
ИНФОРМАЦИЯ  

ОТ ЗАПОВЕД № РД-07-413/22.12.2014Г. 
 

НА НАЧАЛНИКА НА КОМЕНДАНТСТВО - МО 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: Относно организиране възлагането на обществена поръчка за 

специална услуга с предмет „Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и 

аспирация в сгради на МО, разположени в София” и одобряване на Условията за 

участие. 

 

На основание чл.107, ал. 1 и 2 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-510/22.07.2014г., изменена и допълнена с МЗ № ОХ-

531/30.07.2014 г. и МЗ № ОХ-618/22.08.2014 г., във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 4 и 

чл.14, ал.7 от Закона за обществените поръчки, становище с рег. № 22-26-109 от 

19.11.2014 г. на служителя по сигурността на информацията – МО и в изпълнение 

на позиция 62.1 – V от ЕФП за МТО за 2014г., 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

Възлагането на обществената поръчка да бъде организирано, както следва: 

1. Предмет на обществената поръчка за специална услуга – “Поддръжка 

и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в сгради на Министерството 

на отбраната, разположени в София”, както следва: 

1.1. Поддръжка и ремонт на климатизатори, вентилация и аспирация в 

сгради на МО разположени в София”, съгласно Техническа спецификация ТС 

Ж87.2021.14. 

1.2. Прогнозна стойност – 18 333,33 лв., без ДДС. 

2. Изисквания към кандидатите за достъп до класифицирана информация 

до ниво „ПОВЕРИТЕЛНО“: 

2.1.  Кандидатите да притежават валидни Удостоверения за сигурност 

(УС) по Глава шеста, раздел VI от Закона за защита на класифицираната 

информация (ЗЗКИ) и Глава седма от Правилника за прилагане на ЗЗКИ за достъп 

до класифицирана информация до ниво „Поверително” или по-високо. 



2.2. Лицата, които евентуално ще участват в реализирането на поръчката 

да притежават валидни Разрешения за достъп до класифицирана информация 

(РДКИ) до ниво „Поверително” или по-високо. 

2.3. Срокът за представяне на копия на валидни УС по т.2.1, РДКИ по 

т.2.2. е до 30 дни от датата на публикуването на Условията за участие в 

процедурата. 

3. Срок за публикуване на Условията за участие – до 3 (три) работни дни 

от издаване на настоящата заповед. 

4. Начин на възлагане на поръчката – чрез избор по документи. 

5. Срок за представяне на Списък на кандидатите с валидни УС за 

участие в процедурата е до 10 дни след срока по т.2.3. Списъкът се изготвя от 

дирекция „Сигурност на информацията“ и се представя в указания срок на 

Комендантство - МО. 

6. Срок за изпращане на поканите до кандидатите от списъка по т.5 от 

страна на Комендантство - МО – до 5 (пет) работни дни от получаване на списъка.  

7. Срок и място за представяне на Предложенията: 

7.1. Срок за представяне на предложенията – 20 дни от датата на 

получаване на Поканата по т.6. 

7.2. Място за представяне на предложенията – всеки работен ден от 

09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. на адрес: гр. София 1092, ул. „Дякон 

Игнатий” № 3, партерен етаж стая №56, тел.02/92 21 617, 02/92 21 699. 

Лица за контакти: 

- Михаил Кръстев – отдел „Поддръжка“ – тел.0882 906 212; 

- Добромир Стоев – отдел „Поддръжка“ – тел. 0882 906 227; 

- Тотка Спасовска – отдел „Стопански дейности“ – 02/92 21 620, тел. 0882 

906 220. 

8. Експертите от отдел „Стопански дейности“ в срок от 3/ три / работни 

дни от датата на издаване на настоящата заповед да извършат пазарно проучване 

на възможни изпълнители на поръчката и ми представят доклад за утвърждаване.  

9. Други изисквания  

9.1.  Комисия, назначена с моя заповед, да разгледа и оцени подадените 

предложения и класира кандидатите за изпълнители. Същата да изготви 

окончателен протокол за дейността си, който да ми бъде представен за 

утвърждаване. 

9.2. След утвърждаване на окончателния протокол, началникът на отдел 

„Стопански дейности“ да изпрати уведомления до кандидатите за резултатите от 



класирането и срока за подписване на договора с класирания на първо място 

кандидат. 

 

Одобрявам Условията за участие – Приложение към настоящата заповед. 

 

Приложение: Условия за участие в процедурата. 


