
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 № 187 

 

от 14 май 2020 г. 

 

На основание чл. 20, ал. 1 т. 1, б. „б“  и чл. 22, ал. 1 т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 2 от 

Закона за обществените поръчки 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

 1. Открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: 

„Доставка на компактни системи за радиомониторинг и радиолокация“. 

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

откритата процедура с предмет по т. 1 от решението. 

 3. Обявлението да се изпрати за публикуване в Официален вестник на 

Европейския съюз. 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. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато 

обществената поръчка за доставка има прогнозна стойност по-голяма или равна 

на 271 000 лева без включен ДДС, Възложителят прилага предвидената в чл. 18, ал. 1, т. 

1 на ЗОП процедура. Настоящата поръчка не съдържа обособени позиции. Мотивите за 

липсата на обособени позиции в нея са поради естеството на поръчката, което прави 

невъзможно  разделянето на изпълнението й по обособени позиции. Елементите на 

доставката, включени  в настоящата поръчка са функционално и технологично 

обвързани, което не позволява тяхното отделяне в доставка по различни/отделни 

обособени позиции. Механичното им разделяне в отделни обособени позиции ще доведе 

до невъзможност за  качествено изпълнение на поръчката.  

          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 открита процедура.  

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) 

 

                                 ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР  

    съгласно Заповед № СП-311/24.02.2020 г.: 

                                           (Мирослава Тодорова) 

---___________________________________________________________________________ 

 


