
 

 

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

   

                                                             РЕШЕНИЕ №  366 
  

от  10 октомври 2019 г. 

 

         На основание чл. 106, ал. 6, чл. 108, т. 1 и чл. 109, т. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и въз основа на протокол по чл. 181, ал. 4 от 02.10.2019 г. по ЗОП и 

протоколи от 09.09.2019 г., 24.09.2019 г., 01.10.2019 г., представени от комисията по чл. 

103 от ЗОП, назначена със Заповед РД-07-316/30.08.2019 г. на Председателя на 

Комисията за регулиране на съобщенията, както и цялата документация, събрана в хода 

на провеждането на процедурата, открита с Решение № 271/25.07.2019 г. на КРС  

                         

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

                                                                     РЕШИ: 
 

             

1. Обявява следното класиране на участниците в публично състезание с предмет: 

„Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните  

обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; 

Позиция IІІ: Обект „Видин“; Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект 

„Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: 

Обект „София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция 

XІ: Обект „Ботево”: 

1.1.По позиция I Обект „Благоевград“: 

1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 1143,78 лв. без ДДС 

2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в размер на 1161,82 лв. без ДДС 

 

1.2.По позиция II Обект „Враца“: 

1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД с предложена цена в размер на 2534,40 лв. без ДДС 

2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в размер на 2585,00 лв. без ДДС 

 

1.3.По позиция III Обект „Видин“ : 

1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 2466,20 лв. без ДДС 

2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в размер на 2541,00 лв. без ДДС 

 

1.4.По позиция IV Обект „Леденик“: 

1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 2266,88 лв. без ДДС 

2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в размер на 2288,00 лв. без ДДС 

 

1.5.По позиция V Обект „Сталево“: 

1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 1888,48 лв. без ДДС 

2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в размер на 2892,45 лв. без ДДС 

 

1.6.По позиция VI Обект „Варна“: 

1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 869,88 лв. без ДДС 

2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в размер на 913,00 лв. без ДДС 



 

1.7.По позиция VII Обект „София-1“: 

1. „ТРАНССИГНАЛ“ ЕООД – с предложена цена в размер на 24765,95 лв. без ДДС  

2. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 25 618,99 лв. без ДДС 

 

1.8.По позиция VIII Обект „София-2“: 

1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 3629,56 лв. без ДДС  

2. „ЛИМЕС-Б“ ООД – с предложена цена в размер на 4061,20 лв. без ДДС 

 

1.9.По позиция IX Обект „София-3“: 

1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 2016,96 лв. без ДДС  

2. „ТРАНССИГНАЛ“ ЕООД – с предложена цена в размер на 2102,10 лв. без ДДС 

3. „ЛИМЕС-Б“ ООД - с предложена цена в размер на 2137,30 лв. без ДДС 

 

1.10.По позиция X Обект „Бургас“: 

1. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 23880,03 лв. без ДДС 

2. „ТРАНССИГНАЛ“ ЕООД – с предложена цена в размер на 25484,00 лв. без ДДС 

 

1.11.По позиция XI Обект „Ботево“: 

1. „ЛИМЕС-Б“ ООД –с предложена цена в размер на 3542,00 лв. без ДДС 

2. „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в размер на 3578,30 лв. без ДДС  
 

                      2. Определя за изпълнители по публично състезание с предмет „Профилактика на 

обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при следните  обособени позиции: 

Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект „Враца“; Позиция IІІ: Обект 

„Видин“; Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект „Сталево“; Позиция VI: 

Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: Обект „София-2“; 

Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция XІ: Обект „Ботево”, 

както следва по позиции: 

                 1.1. По позиция I Обект „Благоевград“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена 

цена в размер на 1143,78 лв. без ДДС; 

      1.2.По позиция II Обект „Враца“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД с предложена цена в 

размер на 2534,40 лв. без ДДС; 

1.3.По позиция III Обект „Видин“ : „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена 

в размер на 2466,20 лв. без ДДС; 

1.4.По позиция IV Обект „Леденик“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена 

цена в размер на 2266,88 лв. без ДДС; 

1.5.По позиция V Обект „Сталево“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена 

в размер на 1888,48 лв. без ДДС; 

1.6.По позиция VI Обект „Варна“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена в 

размер на 869,88 лв. без ДДС; 

1.7.По позиция VII Обект „София-1“: „ТРАНССИГНАЛ“ ЕООД с 

предложена цена в размер на 24 765,95 лв. без ДДС 

1.8.По позиция VIII Обект „София-2“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена 

цена в размер на 3629,56 лв. без ДДС; 

1.9.По позиция IX Обект „София-3“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена 

цена в размер на 2016,96 лв. без ДДС; 



1.10.По позиция X Обект „Бургас“: „ТЕЛЕБИЛД“ ООД – с предложена цена 

в размер на 23880,03 лв. без ДДС; 

 1.11. По позиция XI Обект „Ботево“: „ЛИМЕС-Б“ ООД –с предложена цена в  

размер на 3542,00 лв. без ДДС; 

  

      Мотиви: Решението се основава на констатациите и мотивите, съдържащи се в 

протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и протоколи от 09.09.2019 г., 24.09.2019 г. и 01.10.2019 

г., на комисията по чл. 103 от ЗОП, както и цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на откритата с Решение № 271/25.07.2019 г. на КРС процедура. 

 

             Електронната преписка в „Профил на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Профилактика на обекти на Комисия за регулиране на съобщенията” при 

следните  обособени позиции: Позиция I: Обект „Благоевград“; Позиция II: Обект 

„Враца“; Позиция IІІ: Обект „Видин“; Позиция IV: Обект „Леденик“; Позиция V: Обект 

„Сталево“; Позиция VI: Обект „Варна“; Позиция VII: Обект „София-1“; Позиция VIІI: 

Обект „София-2“; Позиция IX: Обект „София-3“; Позиция X: Обект „Бургас“; Позиция 

XІ: Обект „Ботево” е на следния електронен адрес: 

https://crc.bg/bg/statii/1723/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-s-

predmet-profilaktika-na-obekti-na-komisiq-za-regulirane-na-syobshteniqta-pri-slednite-

obosobeni-pozicii-poziciq-i-obekt-blagoevgrad-poziciq-ii-obekt-vraca-poziciq-i-obekt-vidin-

poziciq-iv-obekt-ledenik-poziciq-v-obekt-stalevo-poziciq-vi-obekt-varna-poziciq-vii-obekt-

sofiq-1-poziciq-vi-i-obekt-sofiq-2-poziciq-ix-obekt-sofiq-3-poziciq-x-obekt-burgas-poziciq-x-

obekt-botevo. 

 

 

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

на конкуренцията, гр. София, бул. Витоша № 18, Република България.  

 

                                   

                                

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                    (Иван Димитров) 

 

        

                 ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

              (Кристина Хитрова) 

___________________________________________________________________________ 

 


