
 

 

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 № 92 
  от 21 февруари 2019 г. 

 
На основание чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „в”, чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените 
поръчки, във връзка с чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
                                                                РЕШИ: 

 
1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка за участие в 

процедура на пряко договаряне с предмет: „Организиране на събития на 
територията на Република България за нуждите на Комисия за регулиране на 
съобщенията”. 

2. Одобрява покана за участие в процедура на пряко договаряне с 
предмет: „Организиране на събития на територията на Република България за 
нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията”. 

3. Поканата за участие в процедурата да бъде отправена до: "Ивент 
Дизайн" ООД, „Травел Мениджмънт” ООД, „Мина Травел енд Ивент Груп” 
ЕООД, „Скай Травел” ЕООД, „Плутон- 1” ЕООД, „Е-Турс” ООД, „Ди Ем Ай 
Дивелопмънт” ЕООД, „Компания за международни конгреси” ООД, „Меркурий- 
97” ЕООД. 

4. Решението за откриване на процедурата пряко договаряне да се изпрати 
до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените 
поръчки.  

5. Решението и поканата за участие в процедурата да бъдат публикувани 
на Профила на купувача на интернет страницата на КРС. 

 
МОТИВИ: Съгласно чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП, възложителят може да проведе 
процедура пряко договаряне с определени лица, когато обществената поръчка е 
за услуги по Приложение № 2 и е на стойност по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП.  
Дейностите, свързани с „Организиране на събития на територията на Република 
България за нуждите на Комисия за регулиране на съобщенията”, попадат в 
услуги по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП. Прогнозната стойност на 
поръчката е 300 000 лв. и попада в съответния праг от 500 000 лв.  

Във връзка с гореизложеното, КРС открива процедура за възлагане на 
обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Организиране на събития 
на територията на Република България за нуждите на Комисия за регулиране на 
съобщенията”. 

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

 
                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                             (Иван Димитров) 
 

                                   ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                        (Кристина Хитрова) 
     
           


	РЕШЕНИЕ № 92
	КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

	3. Поканата за участие в процедурата да бъде отправена до: "Ивент Дизайн" ООД, „Травел Мениджмънт” ООД, „Мина Травел енд Ивент Груп” ЕООД, „Скай Травел” ЕООД, „Плутон- 1” ЕООД, „Е-Турс” ООД, „Ди Ем Ай Дивелопмънт” ЕООД, „Компания за международни конгр...

