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 Комисията за регулиране на съобщенията набира оферти за извършване на 
„Строителен надзор за изграждане и въвеждане в експлоатация на необслужваема 
стационарна станция за мониторинг на радиочестотния спектър в с. Тодорово, обл. Плевен”. 
 Необслужваемата стационарна станция в с.Тодорово е предназначена за наблюдение 
и контрол на радиочестотния спектър и е част от изгражданата от Комисията за регулиране на 
съобщенията НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА РАДИОЧЕСТОТНИЯ СПЕКТЪР 
ЗА ГРАЖДАНСКИ НУЖДИ.  

Офертата за извършване на Строителен надзор за изграждане и въвеждане в 
експлоатация на необслужваема стационарна станция за мониторинг на радиочестотния 
спектър следва да обхваща следните дейности: 

 
• Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект, в съответствие с 

разпоредбите на чл.142 от Закона за устройство на територията (ЗУТ); 
• Извършване на строителен надзор в строителството в пълен обем, съгласно     чл. 168 

от ЗУТ, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и 
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството;  

• Изготвяне на Технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за 
техническите паспорти на строежите; 

• Геодезическо заснемане и нанасяне в кадастъра от акредитирана геодезическа фирма 
на стационарната станция и трасето на ел.захранването и издаване на необходимите 
документи от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, съгласно изискванията 
на Закона за кадастъра и имотния регистър. 

 
  Предлагаме на заинтересованите фирми да представят оферти за извършване на 
„Строителен надзор за изграждане и въвеждане в експлоатация на необслужваема 
стационарна станция за мониторинг на радиочестотния спектър в с. Тодорово, обл. Плевен”. 
            Към офертата е необходимо да бъдат приложени обективни доказателства за 
възможностите на фирмата да извърши услугата: 

• Удостоверение за актуалното състояние на участника, издадено не по-рано от 6 (шест) 
месеца от датата на подаване на офертата, или единен идентификационен код (ЕИК) за 
регистрация в Търговския регистър; 

• Копие от лиценз за извършване на дейността консултант, съгл. чл.167, ал.2 ЗУТ/2003, 
издаден от МРРБ;  

• Актуален списък на правоспособните физически лица, чрез които се осъществяват 
дейностите по оценяване на съответствието на проектите и/или строителен надзор на 
строежите;  

• Копие от застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството; 
• Списък с изпълнени договори за строителен надзор на телекомуникационни обекти за 

последните три години. 
 
 
 

          Офертите се подават в срок до 29.12.2011 г. в деловодството на КРС на  адрес:  гр. 
София 1000, ул. „Гурко” № 6, ст. 201.  

 
За допълнителна информация може да се обръщате към: 

• г-н  Николай Колев – началник отдел „НСМ на РЧС” на тел: 02/949 2907, GSM 
0884/987033 и на e-mail: nkolev@crc.bg  

• г-жа Мария Бончева – Главен експерт-юрисконсулт в отдел  “ПНАПО”, Дирекция 
„Правна” на тел: 02/949 2239 и на e-mail: mbontcheva@crc.bg 
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