
К О М И С И Я   З А  Р Е ГУ Л И Р А Н Е   Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 287 

 

от 1 август 2019 г. 

 

На основание чл. 20, ал. 2 т. 2  във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12, чл. 22, ал. 1 т. 1, чл. 36, 

ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 36а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки  

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Открива процедура публично състезание по реда на Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Охранителни дейности и техническо обслужване на охранителни 

системи в обекти на КРС с 14 обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: 24-часова въоръжена физическа охрана на сградата на 

КРС на ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 6, гр. София. 

Обособена позиция № 2: Охранителни дейности и техническо обслужване на 

сигнално-охранителна техника и системи за пожароизвестяване на недвижими обекти на 

КРС в  гр. София: 

2.1. 24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на 

охранителни системи на обект „Стационарна станция за контрол на радиочестотния 

спектър”, находящ се в гр. София, Западен район, парк „Христо Смирненски”, м. Голяма 

Коньовица; 

2.2. 24-часова охрана с технически средства и техническо обслужване на 

охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема станция за 

контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в с. Локорско, район Нови Искър, 

Столична община; 

                 2.3. Техническо обслужване на система за пожароизвестяване на работни 

помещения на КРС, находящи се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69.              

                 2.4. Техническо обслужване на система за пожароизвестяване в сградата на КРС 

в гр. София, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6. 

Обособена позиция № 3: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема  необслужваема 

станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с. Брястовец, обл. Бургас;   

Обособена позиция № 4: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема 

станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в гр. Благоевград; 

Обособена позиция № 5: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема 

станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в  гр. Видин; 



Обособена позиция № 6: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема 

станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с. Сталево, общ. 

Димитровград;  

Обособена позиция № 7: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема 

станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се до с. Ботево, обл. Ямбол; 

Обособена позиция № 8: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обекти на КРС, находящи се до с.Черногорово, 

обл. Пазарджик: 

8.1. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 

радиочестотния спектър”; 

8.2. Трафопост към Дистанционно-управляема необслужваема станция за 

контрол на радиочестотния спектър; 

Обособена позиция № 9: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обекти на КРС, находящи се в гр. Пловдив, обл. 

Пловдив: 

9.1. Работни помещения на Териториално звено „Пловдив”; 

9.2. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 

радиочестотния спектър. 

Обособена позиция № 10: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обекти на КРС, находящи се в гр. Варна, обл. 

Варна: 

10.1. Работни помещения на Териториално звено „Варна”; 

10.2. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 

радиочестотния спектър”, находяща се в гр. Варна, местност “Джанавара”; 

Обособена позиция № 11: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обект „Работни помещения на Териториално 

звено „В. Търново”, находящ се в гр. Велико Търново; 

Обособена позиция № 12: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обекти на КРС в гр. Враца: 

12.1. Работни помещения на Териториално звено „Враца”; 

12.2. Гараж за паркинг на служебни автомобили; 

12.3. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 

радиочестотния спектър. 

Обособена позиция № 13: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обект „Дистанционно-управляема необслужваема 

станция за контрол на радиочестотния спектър”, находящ се в с. Радинград, обл. Разград”; 

Обособена позиция № 14: 24-часова охрана с технически средства и техническо 

обслужване на охранителни системи на обекти на КРС, находящи се в с. Тодорово, обл. 

Плевен”: 

14.1. Дистанционно-управляема необслужваема станция за контрол на 

радиочестотния спектър; 

14.2. Трафопост към Дистанционно-управляема необслужваема станция за 

контрол на радиочестотния спектър”. 



2. Одобрява обявление за обществената поръчка и документация за участие в 

процедурата с предмета по т. 1. 

3. Обявлението и решението за откриване на процедурата да се изпратят до 

Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. 

4. Обявлението, решението за откриване на процедурата и документацията за 

участие в процедурата да бъдат публикувани в Профила на купувача на интернет 

страницата на КРС. 

 

 

   Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), когато обществената поръчка има прогнозна стойност от 70 000 лева до 1 

000 000 лева без включен ДДС за услуги по Приложение № 2, Възложителят прилага 

някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 13 от ЗОП процедури.  

Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на пряко 

договаряне, КРС възлага обществената поръчка по предвидения в ЗОП ред за провеждане 

на процедурата публично състезание. Провеждането на този вид процедура гарантира в 

най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно 

прозрачността при разходването на финансовите средства.     

Във връзка с горното, КРС открива процедура публично състезание по реда на ЗОП 

с предмет: „Охранителни дейности и техническо обслужване на охранителни системи в 

обекти на КРС с 14 обособени позиции”. 

Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок пред Комисията за защита на 

конкуренцията. 

 

 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                           (Иван Димитров) 

 

 

                                  ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                                                                           (Кристина Хитрова) 

______________________________________________________________________________ 

 


