
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 № 254 

 

от 3 юли 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  

 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

РЕШИ: 

 

1. Открива процедура публично състезание по реда на Закона за обществените 

поръчки с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични 

вътрешни пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за извършване на 

универсалната пощенска услуга през 2020 г.”. 

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 Комисията за регулиране на съобщенията. 

 

 

   Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки (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. 

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 1, т. 7 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) определя съответстващи на 

действащите български и европейски стандарти нормативи за качеството на 

универсалната пощенска услуга (УПУ) и ефикасността на обслужване и осигурява за своя 

сметка ежегодно извършване на измерването на изпълнението им от независима 

организация. 

Отчитайки посоченото законово задължение, КРС възлага измерване на времето за 

пренасяне „от край до край” на единични вътрешни пощенски пратки в мрежата на 

оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга на 

организация, която избира посредством провеждането на обществена поръчка. 

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

договаряне, КРС възлага обществената поръчка по предвидения в ЗОП ред за провеждане 



на процедурата 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.     

Настоящата поръчка не съдържа обособени позиции. Мотивите за липсата на 

обособени позиции са свързани с естеството на поръчката. Разделянето й на обособени 

позиции би довело до избор на различни изпълнители, което в случая не е целесъобразно. 

Съществува риск изпълнението на поръчката прекомерно да се затрудни технически, тъй 

като необходимостта от координирането на различни изпълнители за обособените 

позиции би могла сериозно да застраши правилното изпълнение на поръчката. 

Във връзка с горното КРС открива процедура публично състезание по реда на ЗОП 

с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни 

пощенски пратки в мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната 

пощенска услуга през 2020 г.”. 

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

конкуренцията. 

 

 

 

 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                         (Иван Димитров) 

 

 

                    ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                   (Кристина Хитрова) 

 

______________________________________________________________________________ 

 


