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Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 
гласуване проекта на дневен ред и допълнителни точки. 
 
Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 
заседанието и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 
 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ:   
  
 
РАЗДЕЛ А 
 
 
1.Обсъждане и приемане на решение за 
изменение на разрешение, издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 
осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България след 
решение на Съвета за електронни медии. 

 
1. Комисията единодушно приема решение 
за изменение на разрешение, издадено на 
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронни съобщителни мрежи за 
наземно аналогово радиоразпръскване на 
територията на Република България след 
решение на Съвета за електронни медии. 

 
РАЗДЕЛ Б 
 

 
 

 
1. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
16/21.05.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс и 
изпълнение на заповед РД № 07-
286/01.08.2019 г. 

 
1.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно писмо с вх. № 04-09-
16/21.05.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс и 
изпълнение на заповед РД № 07-
286/01.08.2019 г. 

1.1.1. Да бъдат предприети действия по 
национално координиране с оглед 
предоставяне на информация на Съвета за 
електронни медии, съгласно доклада по т. 
1.1. 
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2. Доклад относно писмо с вх. № 04-09-
20/17.07.2019 г. от Съвета за електронни 
медии с искане за предоставяне на 
информация за свободен честотен ресурс. 

 
2.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на град Златица, включително 
свободни радиочестоти, допустими 
мощности на излъчване, възможни точки на 
излъчване, както и друга необходима 
техническа информация, съгласно 
Приложение 1 към решението. 
 
2.1.1. Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т.2.1., съгласно Приложение 2 към 
решението. 
 
2.2. Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на град Трявна, включително 
свободни радиочестоти, допустими 
мощности на излъчване, възможни точки на 
излъчване, както и друга необходима 
техническа информация, съгласно 
Приложение 1 към решението. 
 
2.2.1. Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 2.2., съгласно Приложение 2 към 
решението. 
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2.3. Комисията единодушно приема 
решение, с което предоставя на Съвета за 
електронни медии актуална информация 
относно техническите параметри, 
необходими за наземно аналогово 
радиоразпръскване на радиопрограми на 
територията на град Карлово, включително 
свободни радиочестоти, допустими 
мощности на излъчване, възможни точки на 
излъчване, както и друга необходима 
техническа информация, съгласно 
Приложение 1 към решението. 
 
2.3.1. Прилага проект на разрешение за 
ползване на индивидуално определен 
ограничен ресурс – радиочестотен спектър 
за осъществяване на електронни съобщения 
чрез електронна съобщителна мрежа за 
наземно аналогово радиоразпръскване, 
което може да бъде издадено от Комисията 
за регулиране на съобщенията съобразно 
наличния свободен радиочестотен спектър 
по т. 2.3., съгласно Приложение 2 към 
решението. 

 
3. Доклад относно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс – 
радиочестотен спектър за осъществяване на 
електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на град 
Царево, издадено на „ФОКУС – НУНТИ” 
ООД. 

 
3.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно разрешение за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс 
– радиочестотен спектър за осъществяване 
на електронни съобщения чрез електронна 
съобщителна мрежа за наземно аналогово 
радиоразпръскване на територията на град 
Царево, издадено на „ФОКУС – НУНТИ” 
ООД. 
 
3.1.1. До „ФОКУС – НУНТИ” ООД да бъде 
изпратено писмото, приложено към доклада 
по т. 3.1. 
 

4. Доклад относно приемане на окончателен 
доклад за изпълнение на договор № 03-08-
61/27.08.2018 г. за поръчка с предмет: 
„Разработване, внедряване, гаранция и 
поддръжка на информационна система на 
Комисия за регулиране на съобщенията за on-
line попълване и приемане на въпросници за 
отчет на дейността на предприятията, 
предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги и на 
оператори на пощенски услуги”. 

4. Комисията единодушно приема за 
сведение доклад относно изпълнение на 
етапи II, III, IV и V от договор с № 03-08-
61/27.08.2018 г., подписан между 
Комисията за регулиране на съобщенията и 
„Бул Ес Ай“ ООД с предмет „Разработване, 
внедряване, гаранция и поддръжка на 
информационна система на КРС за on- line 
попълване и приемане на въпросници за 
отчет на дейността на предприятията, 
предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги и на 
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операторите на пощенски услуги.”.  
 

 
5. Доклад относно стартиране на процедура 
за обществена поръчка за проверка на 
Системата за определяне на разходите на 
„БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ“ ЕАД  за 2016 и 2017 
финансови години. 

 
5.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което открива процедура 
публично състезание по реда на ЗОП с 
предмет: „Проверка на системата за 
определяне на разходите на „Българска 
Телекомуникационна Компания” ЕАД за 
2016 и 2017 финансови години”. 
  
5.1.1. Одобрява обявление за обществената 
поръчка и документация за участие в 
процедурата с предмета по т. 5.1. 
 
5.1.2. Обявлението и решението за 
откриване на процедурата да се изпратят до 
Агенцията по обществени поръчки за 
вписване в Регистъра на обществените 
поръчки. 
 
5.1.3. Обявлението, решението за откриване 
на процедурата и документацията за 
участие в процедурата да бъдат 
публикувани в Профила на купувача на 
интернет страницата на Комисията за 
регулиране на съобщенията. 
    

 
6. Доклад относно избор на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: "Измерване 
на времето за пренасяне „от край до край” на 
единични вътрешни пощенски пратки с и без 
предимство и на пощенски колети в мрежата 
на оператора със задължение за извършване 
на универсалната пощенска услуга през 2020 
г." 

 
6.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което обявява следното 
класиране на участниците в процедура 
публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Измерване 
на времето за пренасяне „от край до край” 
на единични вътрешни пощенски пратки в 
мрежата на оператора със задължение за 
извършване на универсалната пощенска 
услуга през 2020 г.”: 
 

1.1. „ГЛОБАЛ МЕТРИКС“ ЕООД – с 
предложена цена в размер на 157 721,00 
лева без ДДС; 

1.2. „КПМГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД – с 
предложена цена в размер на 187 000,00 
лева без ДДС. 
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6.1.1. Определя за изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Измерване 
на времето за пренасяне „от край до край” 
на единични вътрешни пощенски пратки в 
мрежата на оператора със задължение за 
извършване на универсалната пощенска 
услуга през 2020 г.” „ГЛОБАЛ МЕТРИКС“ 
ЕООД – с предложена цена в размер на 157 
721,00 лева без ДДС. 

 
7. Доклад относно етапното изпълнение на 
бюджета на Комисия за регулиране на 
съобщенията към 30 септември 2019 г. 
 

 
7.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно етапно изпълнение на 
бюджета към 30.09.2019 г.  
 
7.1.1. Да се предприемат действията, 
съгласно доклада по т. 7.1.   
 

 
8. Доклад относно контролната дейност на 
Главна дирекция "Контрол на съобщенията". 
 

 
8. Комисията единодушно одобрява доклад 
относно отчет за контролната дейност на 
Главна дирекция „Контрол на 
съобщенията” за III тримесечие на 2019 г. и  
План за контролната дейност на Главна 
дирекция „Контрол на съобщенията за                             
IV тримесечие на 2019 г. 
 

 
9. Доклад относно разглеждане, оценка и 
класиране на постъпили оферти с оглед 
сключване на договор с предмет: „Хигиенно 
и санитарно обслужване на сградния фонд на 
Комисия за регулиране на съобщенията в гр. 
София”. 

 
9.1. Комисията единодушно одобрява 
доклад относно разглеждане, оценка и 
класиране на оферти с оглед сключване на 
договор с предмет: „Хигиенно и санитарно 
обслужване на сградния фонд на Комисията 
за регулиране на съобщенията в гр. София”. 
   
9.2. Определя изпълнението на поръчката 
да бъде възложено на „Бориван” ООД.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 
 
 
1. Доклад относно разглеждане, оценка и 
избор на изпълнители за сключване на 
договори с предмет: „Охранителни дейности 
и абонаментно-техническо обслужване на 
охранителни системи в обекти на Комисия за 
регулиране на съобщенията при 14 обособени 
позиции“. 
 

 
1.1. Комисията единодушно приема 
решение, с което обявява следното 
класиране на участниците в публично 
състезание за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Охранителни дейности 
и абонаментно-техническо обслужване на 
охранителни системи в обекти на КРС при 
14 обособени позиции”: 
 
1.1. По позиция 1: 
1. „Д.М. СЕКЮРИТИ ГРУП“ ООД – 
101 587, 20 лева без ДДС; 
2. „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД 
– 103 628, 16 лева без ДДС; 
3. „МАРИНА СЕКЮРИТИ СИКРЕТ 
ГРУП“ ЕООД - 105 343, 68 лева без ДДС; 
4. “ЕВРОФОРС ГРУП” ЕООД - 112 
320 лева без ДДС; 
5. „ВАДИМ“ ООД - 114 792 лева без 
ДДС; 
6. „АСО СОФИЯ” ООД - 125 338, 27 
лева без ДДС; 
7. „АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ 
СКОРПИО“ ООД - 137 800, 32 лева без 
ДДС. 
 
1.2. По позиция 2:  
„СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА“ ЕООД – 2 160,00 лева без ДДС; 
 
1.3. По позиция 3:  
„ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД – 1 320,00 лева 
без ДДС; 
 
1.4. По позиция 4:  
„СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА“ ЕООД – 720,00 лева без ДДС 
 
1.5. По позиция 5:  
„ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД – 1 320,00 лева 
без ДДС; 
 
1.6. По позиция 6: 
„СЕКЮРИТИ ХАСКОВО СОТ“ ООД - 
840,00 лева без ДДС; 
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1.7. По позиция 7: 
„ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД -1 320,00 лева 
без ДДС; 
 
1.8. По позиция 8: 
„РАДИО СОТ“ ООД - 2 184,00 лева без 
ДДС; 
 
1.9. По позиция 9: 
„СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА“ ЕООД - 640,00 лева без ДДС; 
 
1.10. По позиция 10:  
„СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА“ ЕООД - 880,00 лева без ДДС;  
 
1.11. По позиция 11: 
„СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА“ ЕООД - 688,00 лева без ДДС; 
 
1.12. По позиция 12: 
„ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД - 3 600,00 лева 
без ДДС; 
 
1.13. По позиция 13:  
„ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД - 1 320,00 лева 
без ДДС; 
1.14. Позиция 14:  
1. „СОТ – СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА 
ТЕХНИКА“ ЕООД - 1 520,00 лева без ДДС; 
2. „ВИП СЕКЮРИТИ“ ЕООД - 1 920,00 
лева без ДДС. 
 
1.1.1. Определя за изпълнители по 
отделните позиции в обществена поръчка с 
предмет: „Охранителни дейности и 
абонаментно-техническо обслужване на 
охранителни системи в обекти на КРС при 
14 обособени позиции” следните 
дружества: 
 
1.1.2. По позиция 1: на „Д.М. СЕКЮРИТИ 
ГРУП“ ООД – 101 587, 20 лева без ДДС; 
2.2. По позиция 2: на „СОТ – СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД – 2 
160,00 лева без ДДС 
 
1.1.3. По позиция 3: на „ВИП СЕКЮРИТИ“ 
ЕООД – 1 320,00 лева без ДДС; 
 



 

Протокол № 39 от 17 октомври 2019 г. 9 

 
1.1.4. По позиция 4: на „СОТ – СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД – 
720,00 лева без ДДС; 
 
1.1.5. По позиция 5: на „ВИП СЕКЮРИТИ“ 
ЕООД – 1 320,00 лева без ДДС; 
 
1.1.6. По позиция 6: на „СЕКЮРИТИ 
ХАСКОВО СОТ“ ООД - 840,00 лева без 
ДДС; 
 
1.1.7. По позиция 7: на „ВИП СЕКЮРИТИ“ 
ЕООД -1 320,00 лева без ДДС; 
 
 
1.1.8. По позиция 8: на „РАДИО СОТ“ ООД 
- 2 184,00 лева без ДДС; 
 
1.1.9. По позиция 9: на „СОТ – СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД - 
640,00 лева без ДДС; 
 
1.1.10. По позиция 10: на „СОТ – 
СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ 
ЕООД - 880,00 лева без ДДС;  
 
1.1.11. По позиция 11: на „СОТ – 
СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ 
ЕООД - 688,00 лева без ДДС; 
 
1.1.12. По позиция 12: на „ВИП 
СЕКЮРИТИ“ ЕООД - 3 600,00 лева без 
ДДС; 
 
1.1.13. По позиция 13: на „ВИП 
СЕКЮРИТИ“ ЕООД - 1 320,00 лева без 
ДДС; 
 
1.1.14. Позиция 14: на „СОТ – СИГНАЛНО 
ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА“ ЕООД - 1 
520,00 лева без ДДС. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Протокол № 39 от 17 октомври 2019 г. 10 

2. Доклад относно събиране на оферти с 
обява по реда на глава 26 от Закона за 
обществените поръчки за избор на 
изпълнител с оглед сключване на договор с 
предмет: „Доставка на автомобил за нуждите 
на Комисия за регулиране на съобщенията“. 
 
 
 

2.1. Комисията единодушно одобрява обява 
за избор на изпълнител за сключване на 
договор с предмет: „Доставка на автомобил 
за нуждите на КРС”. 
 
2.1.1. Обявата да бъде публикувана на 
Профила на купувача на Комисията за 
регулиране на съобщенията в интернет, 
както и на Портала на Агенцията по 
обществени поръчки.  
 
2.1.2. Критерий за възлагане на настоящата 
поръчка е „най-ниска цена“. 
 

 
 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
 
1. Иван Димитров                           ___________ 
                                               (Председател на КРС) 
 
2. Никола Колев                               ____________ 
                          (Зам. Председател на КРС) 

 
3. Илия Христозов                            ____________ 
                              (Член на КРС) 
 
4. Доц. д-р Ирина Романска             ____________ 
                                           (Член на КРС) 
 
 
5. Константин Тилев                       ____________ 
                                                             (Член на КРС) 
 
 
 
 

Протоколирал: _________ 
                                                                                                         (Антония Попова) 
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