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ПРОТОКОЛ №2 

от 19 октомври 2018 г. 

Протоколът е съставен на основание чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП) и 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

Във връзка с откритата с Решение № 375/05.09.2018 г. на Комисия за регулиране на 
съобщенията (КРС) процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: ,,Доставка на мониторингова апаратура за Националната система за мониторинг на 
радиочестотния спектър" беше назначена комисия, на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП, със 
заповед № РД-07-553/05.10.2018г. на Главния секретар на КРС комисията, в състав: 

Председател: Елисавета Соколова - началник на отдел „НСМ на РЧС", Главна дирекция 
,,Контрол на съобщенията"; 

Членове: 
1. Андрей Андреев - младши експерт в отдел „НСМ на РЧС", Главна дирекция „Контрол на
съобщенията";
2. Ангел Ангелов - държавен експерт в отдел „Контрол на РЧС", Главна дирекция „Контрол

на съобщенията";
3. Александър Божков - главен експерт в отдел „Контрол на РЧС", Главна дирекция „Контрол
на съобщенията";
4. Мария Бончева - началник на отдел НАПО, дирекция „Правна";

5. Стефка Добрева - главен юрисконсулт в отдел НАПО, дирекция „Правна";
6. Доротея Кожухарова - началник на отдел „Бюджет и финанси", дирекция ФАД.

Резултати от работата на Комисията: 

След извършване на преглед на постъпилата оферта за участие от 
„ИНСТРУМЕНТУМ" ЕООД бе установено, че същата е в съответствие с изискванията за 

лично състояние и на критериите за подбор. В тази връзка се пристъпи към разглеждане на 

техническото предложение на участника „ИНСТРУМЕНТУМ" ЕООД. При прегледа на 

същото, комисията констатира, че то отговаря на законовите изисквания и на техническите 
изисквания на Възложителя, заложени в документацията. 

Във връзка с горното, комисията реши да се пристъпи към отваряне на ценовото 
предложение на участника, при спазване на изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. 

Председател: 



Членове: 

... ... .. . ... . .. . . . . . .. (Апдрей А дреев) 
иятапо ЗОП 

... ...... .. ( .. .... . ... ...... (Доротея Кожухарова) 
Члеп ncUoмu!uяma по ЗОП 
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