
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 № 380 

 

                                                         от 17 октомври 2019 г. 

 

На основание чл. 20, ал. 2, т. 2  във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12, чл. 22, ал. 1 т. 1, чл. 

36, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 36а, т. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

 1. 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”. 

 2. Одобрява обявление за обществената поръчка и документация за участие в 

процедурата с предмета по т. 1. 

3. Обявлението и решението за откриване на процедурата да се изпратят до 

Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. 

4. Обявлението, решението за откриване на процедурата и документацията за 

участие в процедурата да бъдат публикувани в Профила на купувача на интернет 

страницата на КРС. 
    

Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, когато обществената 

поръчка има прогнозна стойност от 70 000 лева до 280 000 лева без включен ДДС за 

доставки и услуги, Възложителят прилага някоя от предвидените в чл. 18, ал. 1, т. 12 или 

13 от ЗОП процедури. Настоящата поръчка не съдържа обособени позиции предвид това, 

че дейността е еднородна. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е 

нецелесъобразно и би довело до затруднения за Възложителя. Възлагането на поръчката 

без разделяне на обособени позиции гарантира постигане на оптимално финансово 

предложение. 

           Предвид обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен 

диалог или някоя от процедурите на договаряне, обществената поръчка е възложена по 

предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание.  Провеждането на този 

вид процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на 

поръчката, респективно прозрачността при разходването на финансовите средства по 

проекта.  

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

конкуренцията. 

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                             (Иван Димитров) 

 

                        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                       (Кристина Хитрова) 

______________________________________________________________________________ 


