
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 № 433 

     

от 14 ноември 2019 г. 

 

На основание чл. 20, ал. 2, т. 2, чл. 182, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 1 и т. 2  от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки  

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез пряко 

договаряне с предмет: „Доставка на преносима система за мониторинг, контрол 

и откриване на радиосмущения“. 

2. Одобрява покана за участие в процедура пряко договаряне  с предмет: 

„Доставка на преносима система за мониторинг, контрол и откриване на 

радиосмущения”. 

3. Поканата да бъде отправена до „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 

4. Настоящото решение да се изпрати до Агенцията по обществени 

поръчки. 

 

МОТИВИ: 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) е национален 

регулаторен орган в областта на електронните съобщения.  

Във връзка с възложените й контролни функции по закон и с оглед 

извършване на ефективен контрол и мониторинг на разпределения за граждански 

нужди радиочестотен спектър, КРС е изградила и развива Национална система за 

мониторинг на радиочестотния спектър (НСМ на РЧС).  

Изграждането на НСМ на РЧС е започнато през 1997 г. от Държавна 

инспекция по съобщенията с една мобилна и една стационарна станция за 

радиомониторинг за територията на гр. София. По-нататъшното развитие е 

продължено от Държавната комисия по далекосъобщения и Комисията за 

регулиране на съобщенията. 

При изграждането на НСМ на РЧС се следва регионалния принцип, като 

целта е изграждане на единна система за мониторинг, обслужваща територията 

на цялата страна. Изграждането на системата включва обособяване на 

регионални управляващи станции и свързване на всички изградени стационарни 

(обслужваеми и необслужваеми) и мобилни станции с централната управляваща 

станция.  

В периода 1997 – 2010 г. са доставени и изградени една централна 

станция, 6 регионални управляващи станции, 15 стационарни и 9 мобилни 

станции за радиомониторинг. Доставени са и специализирани измервателни 

системи и преносима измервателна апаратура. 
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По отношение на необходимостта от провеждане на процедурата: 

С оглед изпълнение на правомощията си, предоставени по закон, свързани 

с мониторинга и контрола на радиочестотния спектър, през годините (2002 - 

2010 г.) КРС е сключила следните договори: № 03-08-34/28.12.2002 г.; № 03-08-

35/28.12.2002 г.; № 03-08-63/10.10.2003 г.; № 03-08-97/25.11.2003 г.; № 03-08-

121/23.12.2003 г.; № 03-08-73/30.11.2004 г.; № 67/16.08.2005 г.; № 77/25.08.2005 

г.; № 78/ 26.08.2005 г.; № 79/26.08.2005 г.; № 03-08-75/22.11.2006 г.; № 03-08-

80/17.12.2007 г.; № 03-08-81/17.12.2007 г.; № 03-08-33/30.05.2008 г.;  № 03-08-29/ 

27.05.2009 г., № 03-08-60/30.06.2010 г., № 03-08-43/ 18.07.2014 г., № 03-08-87/ 

11.11.2016 г., № 03-08-94/ 08.12.2016 г., № 03-08-53/ 03.10.2017 г., № 03-08-67/ 

18.09.2018 г., № 03-08-100/ 03.12.2018 г., № 03-08-68/21.10.2019 г. и № 03-08-68/ 

21.10.2019 г. 

 За доставка на специализирана измервателна апаратура, неразделна част 

от която е и специализираният софтуер за радиомониторинг Spectrum Monitoring 

Software R&S®ARGUS, през годините (2002-2019 г.) КРС е инвестирала 

значителни финансови средства (около 25 млн. лева). Посочените договори са за 

доставка на специализирана измервателна апаратура (производство на Rohde & 

Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG, работещи под управление на специализиран 

приложен софтуер Spectrum Monitoring Software  R&S®ARGUS, разработен от 

същата фирма.  

Всички стационарни и мобилни станции за радиомониторинг, както и 

доставената специализирана преносима измервателна апаратура/специализирани 

измервателни системи, представляват интегрирани измервателни системи, 

състоящи се от хардуерни измервателни устройства, управлявани изцяло от 

специализиран приложен софтуер за радиомониторинг на Rohde & Schwarz 

G.m.b.H. & Сo. KG  – Spectrum Monitoring Software  R&S®ARGUS.  

Поради зачестилите случаи на радиосмущения в радиочестотния спектър 

за граждански нужди, в резултат на масовото разпространение и употребата на 

различни радио устройства от крайните потребители, Комисията има нужда от 

допълнителна надеждна и съвременна апаратура за по-ефективен контрол на 

гражданския спектър. Към настоящият момент мобилните станции за 

радиомониторинг осигуряват наблюдение на радиочестотния спектър до 3 GHz. 

С усвояването на по-високи честотни диапазони (напр. обхват 3.6 GHz за 

мобилни 5G мрежи) е наложително разширяване на наблюдавания честотен 

диапазон чрез специализирани измервателни системи до 8 GHz за откриване и 

локализиране на радиосмущения в сгради и помещения при съвместна работа с 

мобилните станции за радиомониторинг. Разширяването е възможно с 

използване на съвместима измервателна апаратура, с наличното оборудване, 

произведено от Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG.  

С настоящата поръчка ще се осигури допълнителна надеждна съвременна 

измервателна апаратура към мобилните станции за радиомониторинг от НСМ на 

РЧС и оттам ще се повиши ефективността на извършваните измервания, както и 

ще се подобри  качеството и точността на измерванията в съответствие и с 

развитието на технологиите в областта на електронните съобщения в разширен 

честотен диапазон. 

С развитието на технологиите обемът на резултатите от измерванията 

значително се увеличава откъдето се налагат и по-високи изисквания към 

измервателната апаратура, по отношение на съвместимост и интегриране към 

наличната апаратура и специализиран софтуер използвани в изградената НСМ на 

РЧС, за която Комисията е инвестирала значителни финансови средства.    

В своята оперативна дейност, на базата на събраната информация от 

измерванията, посредством специализирания софтуер Spectrum Monitoring 

Software R&S®ARGUS, КРС изготвя периодични справки и отчети за 
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резултатите от проведени наблюдения и измервания за нуждите на управление 

на спектъра. С използването на специализирания модул за обработка и анализ на 

резултатите, значително се оптимизира работата и се съкращава оперативното 

време и използвания административен капацитет при изпълнение на задачите по 

мониторинг на РЧС.  

Със закупуването на преносимата система за мониторинг, контрол и 

откриване на радиосмущения в радиочестотния спектър за граждански нужди 

съвместима с наличното оборудване в станциите за радиомониторинг от НСМ на 

РЧС ще има възможност за интегрирането й в изградената система и ще се 

осигури  автоматичен достъп чрез специализирания софтуер за управление на 

РЧС до базата данни на присвоените честоти. Закупуването на уред, който не би 

бил съвместим с останалото оборудване в НСМ на РЧС и със софтуера Spectrum 

Monitoring Software R&S®ARGUS би довело до неприложимостта му в 

дейностите на КРС по мониторинг на радиочестотния спектър предвид 

несъвместимостта му с другото доставено оборудване и невъзможност за 

интегриране и обработка и анализ на резултати от измерване.  

 Поръчката може да се извърши само от определен изпълнител, поради 

наличие на изключителни права:  

 Правата върху продуктите, разработени от Rohde & Schwarz G.m.b.H. 

& Сo. KG  са негова собственост.  

 Закупуването на уред от друга фирма категорично би довело до 

невъзможност за съвместна работа с мобилни станции за 

радиомонитоинг и измервателни системи, управлявани изцяло и само 

от специализирания приложен софтуер Spectrum Monitoring Software  

R&S®ARGUS.  

 Не е възможно функционирането-управлението на хардуерните 

компоненти в изградената НСМ на РЧС на КРС със софтуерен 

продукт на друга фирма, поради невъзможност за оперативна 

съвместимост с хардуерните измервателни системи – станции на НСМ 

на РЧС.  

 Нарушаването на ефективната работа на системата за мониторинг ще 

възпрепятства КРС при осъществяване на правомощията, 

предоставени й по закон и свързани с контрол на радиочестотния 

спектър за граждански нужди. В крайна сметка това ще доведе до 

неефективно разходване на бюджетни средства (около 25 млн. лева), 

предвид невъзможността за ефективно съвместно използване на 

закупено оборудване с наличното оборудване в НСМ на РЧС.  

Техническите параметри на поръчката са съобразени с целесъобразността 

и предназначението на доставката, което не води до изкуствено стесняване на 

параметрите й.   

В потвърждение на горното, в КРС са предоставени следните 

доказателства:  

 Оторизационно писмо, че софтуерът Spectrum Monitoring Software  

R&S®ARGUS, с всички негови различни версии, е разработен и се 

предоставя изключително от Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG; 

 Генерално пълномощно от Rohde & Schwarz – Österreich G.m.b.H. 

(Австрия) на Роде и Шварц Австрия ГМБХ-клон България; 

 Оторизационно писмо от Rohde & Schwarz – Österreich G.m.b.H -клон 

България издадено на „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, с което 

дружеството е оторизирано, като единствен доставчик на преносими 

мониторинг приемници/преносими измервателни системи за 



4 

 

откриване и локализиране на радиосмущения на Rohde & Schwarz 

G.m.b.H. & Сo. KG  за територията на България; 

 Декларация, че използването на продукт от други доставчици ще 

доведе до невъзможност за съвместна работа с мобилните станции за 

радиомониторинг оборудвани с апаратура за радиомониторинг на 

Rohde & Schwarz G.m.b.H. & Сo. KG;  

 Декларация, че използването на продукт от други доставчици ще 

доведе до невъзможност за свързване с базата данни за управление на 

радиочестотния спектър; 

 Декларация, че не съществува съвместимост на преносими 

мониторинг приемници/преносими измервателни системи за 

откриване и локализиране на радиосмущения на Rohde & Schwarz 

G.m.b.H. & Сo. KG  с уред от друг производител. 
  

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер на                  

199 990 лв. без ДДС.   

Съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2, във връзка с ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато 

обществената поръчка за доставки или услуги има прогнозна стойност от 70 000 

лева до 280 000 лв. без ДДС, Възложителят прилага някоя от предвидените в чл. 

18, ал. 1, т. 12 или т. 13 от ЗОП процедури. Съгласно чл. 182, ал. 1 от ЗОП, 

Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени лица при 

наличието на условие поръчката да бъде изпълнена само от един изпълнител, 

поради изключителни права, включително и на интелектуална собственост. 

Съгласно чл. 65 от ППЗОП, Възложителят може да не прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от 

ППЗОП, при наличие на основанията на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Предвид горното, както и обстоятелството, че прогнозната стойност за  

изпълнение на поръчката попада в прага по чл. 20, ал. 2, т. 2, във връзка с ал. 1, т. 

1, б. „б“ от ЗОП, Възложителят провежда процедура за възлагане на обществена 

поръчка чрез пряко договаряне. 

Във връзка с гореизложеното, КРС открива процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Доставка на преносима 

система за мониторинг, контрол и откриване на радиосмущения“, като отправя 

покана до „СИСКОМ ИНЖЕНЕРИНГ“ АД. 

 

Решението подлежи на обжалване в 10 – дневен срок пред Комисията за 

защита на конкуренцията. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                                       (Иван Димитров) 

 

                         

                         ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

     

                                                                        (Кристина Хитрова) 

 

  

  

За директор на дирекция „Правна“ 
съгласно Заповед № РД-07-369/04.11.2019 г.: 

  

 (Мария Бончева)  

 


