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 Комисията за регулиране на съобщенията набира оферти за сключване на 
договор с предмет: „Изготвяне на задание за изработване на проект за Подробен 
Устройствен План – План за Застрояване за територията на поземлен имот с 
идентификатор 06033, намиращ се в землището на с. Тодорово, община Плевен и  
Изработване на проект за Подробен Устройствен План”.   

Във връзка с изграждане на Национална система за мониторинг и контрол на 
радиочестотния спектър за граждански нужди, Комисията за регулиране на съобщенията 
взе решение за изграждане на необслужваема стационарна станция за мониторинг в 
района на с. Тодорово, община Плевен. С дистанционно-управляемата станция (ДУС 
„Плевен”) ще се извършват наблюдения и измервания в района на       гр. Плевен, с което  
ще се разширят възможностите на КРС за контрол и мониторинг на радиочестотния спектър 
в Северна България.  

ДУС „Плевен” ще бъде разположена на част от имот – частна държавна 
собственост актуван  АДС № 4956/05.07.2010 г., поземлен имот № 063033 в землището на 
с.Тодорово, община Плевен, област Плевен, с площ 1490 кв.м. , начин на трайно ползване: 
стопански двор. Имота е предоставен безвъзмездно за управление на Комисия за 
регулиране на съобщенията от Областния управител на Област Плевен със Заповед № РД-
14-100/16.05.2011. 

ДУС „Плевен” ще се състои от: 
 Комплект измервателна апаратура за мониторинг и радиопеленговане на 

радиочестотния спектър в обхват 20-3000 MHz; 
 Антенно-фидерна система, състояща се от 8 антени: измервателни, 

мониторингови и пеленгаторни; 

 Антенна мачта – височина 24 м; 

 Технологично помещение с размери 2х3 м, осигуряващо защитата и 
нормалната работа на измервателната  апаратура. 

Теренът за ДУС „Плевен” ще се загради с ограда тип „кльон”. Височината на 
оградата  ще бъде 2,20 m. 
 ДУС „Плевен” ще бъде присъединена към електроразпределителната мрежа на 
„ЧЕЗ Разпределение България” АД. ДУС „Плевен” ще консумира електроенергия с мощност 
до 15 kW (трифазно напрежение). 

Съгласно заключението на Националния център за опазване на общественото 
здраве (НЦООЗ) (Изх.№126-079/23.01.2009) изгражданите от Комисия за регулиране на 
съобщенията стационарни станции за радиомониторинг са безопасни за здравето на 
населението. Поради липсата на радиопредавателни устройства същите не подлежат на 
контрол, съгласно изискванията на Наредба № 9/1991 г. за пределно допустими нива на 
електромагнитни полета. 

 
Моля да ни предоставите оферта включваща ценово предложение и срок за 

изпълнение за извършване на следните дейности: 
 
1. Изготвяне на задание за изработване на проект за Подробен Устройствен 

План – План за Застрояване за територията на поземлен имот с идентификатор 06033, 
намиращ се в землището на с. Тодорово, община Плевен съгласно разпоредбата на чл. 
124, ал. 7 от Закона за устройство на територията.  

2. Изработване на проект за Подробен Устройствен План – План за 
Застрояване за територията на поземлен имот с идентификатор 06033, намиращ се в 
землището на с. Тодорово, община Плевен съгласно разпоредбата на чл. 110 от Закона за 
устройство на територията и геодезическо заснемане на обекта.   
 Уведомяваме Ви, че при подаване на оферта следва да поемете ангажимент и 
за евентуална корекция в проекта на Подробен Устройствен План – План за Застрояване в 
случай, че проекта бъде върнат от общината за цялостно или частично преработване.   

В сроковете за дейностите по т.1 и т.2 не се включват сроковете 
регламентирани по закон.     

Към офертата си следва да приложите документ, удостоверяващ пълната Ви 
проектантска правоспособност.  

 
 
 



Лица за контакт за получаване на допълнителна информация: 
Валентин Христов – началник отдел ТЗ „РСКС В. Търново”, тел. 062 622 596, 

0884 987 055; 
Николай Колев – началник отдел „НСМ на РЧС”, тел. 02 949 2907, 0884 

987 033; 
 
Офертите се подават в срок до 30.08.2011 г. в деловодството на КРС на  адрес:  

гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, ст. 201 или на факс: 986 76 13. 
 


