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Приложение № 1 

 

Рег. № 1208/26.05.2020 г.  

Екз. единствен 

Копие № …… 

С Х Е М А   

НА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕТАПИТЕ 

за сключване и изпълнение на договор с предмет „Осигуряване на служба 

„Военна информация с технически и софтуерни средства и услуги за КИС“  

 

на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за защита на класифицираната информация и  

чл. 4 от Наредбата за общите изисквания за гарантиране на индустриалната 

сигурност  

 

Етап I: Подготвителни действия за определяне на Изпълнител 

№ 

по 

ред 

Подетапи 
Ниво на  

класификация 

1. Откриване на процедурата с решение и обявление в 

Регистъра на обществените поръчки на АОП.  
В обявлението се посочва изискването на Възложителя по отношение 

на специфичните изисквания за защита на класифицираната 

информация към кандидатите, които следва да представят: 

• валидно удостоверение за сигурност (УС) на юридическото лице; 

• валидни разрешения за достъп до класифицирана информация 

(РДКИ) на служителя по сигурността на информацията и лицата, 

непосредствено ангажирани с изпълнението на договора. 

Некласифицирано 

2. Подаване на заявления за участие в процедурата от 

кандидатите в определения срок.  

Некласифицирано 

3. Назначаване от Възложителя на комисия за провеждане на 

процедурата.  

Некласифицирано  

4. Извършване на предварителен подбор на кандидатите: 

• отваряне на подадените заявления за участие от 

назначената комисия на публично заседание; 

• разглеждане на заявленията за участие за съответствие с 

поставените критерии за подбор; 

• при необходимост уведомяване на кандидат за 

отстраняване на пропуски и несъответствия; 

• изготвяне на протокол от комисията с резултатите от 

предварителния подбор. 

Некласифицирано 

5. Потвърждаване на валидните УС и РДКИ от 

административното звено по сигурността на информацията  

на Възложителя, при стриктно спазване на изискванията на 

Закона за защита на класифицираната информация и 

Наредбата за общите изисквания за гарантиране на 

индустриалната сигурност.  

Поверително  

Съгласно т. 20 от Раздел II 

в Приложение 1 към чл. 25 

от ЗЗКИ 
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№ 

по 

ред 

Подетапи 
Ниво на  

класификация 

6. Изготвяне на писмен доклад до Възложителя за резултатите 

от извършеното потвърждаване.  

Поверително  
Съгласно т. 1 от Раздел III 

към Приложение 1 към  

чл. 25 от ЗЗКИ  

7.  Утвърждаване от Възложителя на протокола от работата на 

комисията за предварителен подбор. 

Некласифицирано 

8.  Обявяване с решение на Възложителя кандидатите, които 

да бъдат поканени да представят оферти. В решението се 

включват и тези кандидати, които не отговарят на 

обявените от Възложителя изисквания, както и мотивите за 

това.  

Некласифицирано 

9. Изпращане на покани за представяне на оферти до 

избраните кандидати.  

• не се предоставят документи или носители на 

класифицирана информация;  

• стриктно се спазват принципите за защита на 

класифицираната информация от нерегламентиран достъп и 

принципа „Необходимост да се знае“. 

Некласифицирано  

10. Получаване на Оферти от участниците в определения срок.  Некласифицирано  

11. Разглеждане на офертите: 

• -отваряне на подадените оферти от назначената от 

Възложителя комисия на публично заседание; 

• при необходимост уведомяване на участник за 

отстраняване на пропуски и несъответствия; 

• изготвяне на протокол от комисията за разглеждане на 

офертите и допускане на участниците; 

• изпращане на съобщение за отваряне на ценовите 

предложения; 

• отваряне на ценовите предложения на публично 

заседание; 

• оценка и класиране на участниците. 

Некласифицирано  

12.  Изготвяне и представяне на доклад до Възложителя. Към 

доклада се прилагат всички протоколи от работата на 

комисията.  

Некласифицирано 

Етап II: Определяне на Изпълнител  

№ 

по 

ред 

Подетапи 
Ниво на  

класификация 

1. Утвърждаване на доклада от Възложителя.  Некласифицирано 

2. Издаване на решение за избор на Изпълнител по всяка 

обособена позиция.  

Некласифицирано 

3. Изпращане на решението до участниците.  Некласифицирано  

4.  Изпращане на писмо-покана до определения/те 

изпълнител/и по всяка обособена позиция за сключване на 

договор.  

Некласифицирано 
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Етап III: Сключване и изпълнение на договори 

№ 

по 

ред 

Подетапи 
Ниво на  

класификация 

1. Сключване на договор/и с избрания/те за Изпълнител/и 

участник/ци по всяка обособена позиция в определените 

срокове. Към договора/ите се прилагат настоящата Схема за 

класификация на етапите и Специфични изисквания за 

защита на класифицираната информация при изпълнение на 

договора.  

Некласифицирано 

2.  Изпълнение на дейностите по договора: 

• предоставяне от Изпълнителя на списък с лицата, 

непосредствено ангажирани с изпълнението на договора 

(срок 5 дни след подписването му); 

• подписване на декларации за неразгласяване на 

класифицирана информация. 

Секретно 

Съгласно т. 13 от Раздел I 

и т. 14 и т. 15 от Раздел II в 

Приложение 1 към чл. 25 

от ЗЗКИ  

3. Осъществяване на контрол от назначени служители на 

Възложителя за влизане и движение на служителите на 

изпълнителите в сградата и помещенията при стриктно 

спазване на принципа „Необходимост да се знае“. 

Некласифицирано 

4. Осъществяване на контрол по реда на чл. 105 от ЗЗКИ при 

изпълнението на договора от определено лице от 

административното звено по сигурността на Възложителя, 

като за всяка извършена проверка се изготвя доклад до 

Възложителя за спазване клаузите на договора, касаещи 

индустриалната сигурност. 

Некласифицирано 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Йордан Шумчев  

 

 

СЪГЛАСУВАНО: 

Служител по сигурността на информацията  

 Любомир Трифонов  
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