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КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА 

ДОКЛАД

от Тинка Капитанова 
председател на комисия, 

КРС 
" 
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съгласно Заповед РД № 07-487/24.07.2018 r. 

Относно: Изпълнение на заповед РД № 07-487/24.07.2018 г. за избор на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: ,,Разширяване на 
функционштите възможности на функциониращия в КРС специш�изиран 
приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1 ".

УВАЖАЕМИ ЧЛЕН
О

ВЕ НА 
К

РС,
На основание чл. 103, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

във връзка с Решение № 236/21.06.2018 r. на Комисията за регулиране на 
съобщенията (КРС/Възложител) със Заповед РД № 07-487/24.07.2018 r. на 
Главния секретар на КРС беше назначена комисия за провеждане на процедура 
на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: ,,Разширяване на функционалните възможности на функциониращия 
в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 
6.1". 

Съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1 от ЗОП, докладът от работата на 
комисията по провеждането на процедурата бе представен за утвърждаване на 
Възложителя. 

Докладът бе разгледан на заседание на КРС, проведено на 16.08.2018 r. и 
бе утвърден от Възложителя без допълнителни писмени указания. 

Съгласно чл. 106, ал. 6 от ЗОП, в 10-дневен срок от утвърждаване на 
доклада Възложителят издава решение за определяне на изпълнител в 
процедурата. 

Съгласно чл. 109 т. 1 от ЗОП, Възложителят определя за изпълнител в 
поръчката участник, за който не са налице основанията за отстраняване в 
процедурата и отговаря на заложените критерии за подбор. 

Видно от проведената процедура на договаряне без предварително 
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Разширяване на 
функционалните възможности на функциониращия в КРС специализиран 
приложен софтуер за радиомониторинг R&S Argus, версия 6.1 ", офертата на 
участника в договарянето Rohde&Schwarz - ё>steпeich G.m.b.H. (Австрия) 
отговаря на изискванията на чл. 109 т. 1 от ЗОП. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 106, ал. 6, във връзка с 
чл. 108, т. 1 и чл. 109, т. 1 от ЗОП, комисията, съгласно заповед РД № 07-
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487/24.07.2018 г., предлага на КРС да вземе решение за избор на 
Rohde&Schwarz - Osteпeich G.m.b.H. (Австрия) за изпълнител на обществена 
поръчка с предмет: ,,Разширяване на функционалните възможности на 
функциониращия в КРС специализиран приложен софтуер за радиомониторинг 
R&S Argus, версия 6.1". 

Приложения: 
1. Проект на решение за избор на изпълнител.
2. Утвърден доклад с изх. № 15-ОО-1053/14.08.2018 г.
3. Протокол от работата на комисията, съгласно Заповед РД № 07-487/

24.07.2018 г.
4. Заповед РД № 07-487/24.07.2018 г.
5. Становище.

а а комисия, 
о заповед РД № 07-487/24.07.2018 г. 

ли вета Соколова) 
о заповед РД 07-487/24.07.2018 r. 
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