
                                                                                                               ПР2-318/16.06.2015 г. 
 
ДО 
КОМИСИЯТА ЗА  
РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

ДОКЛАД 
от  

Милена Петкова–началник на отдел в дирекция „Пазарно регулиране” 
 и 

председател на комисия, назначена със Заповед № РД-07-156/16.06.2015 г. на 
Председателя на КРС 

 
ОТНОСНО: Доклад относно провеждане на обществена поръчка с 

предмет: „Разширение на информационната система на Комисията за 
регулиране на съобщенията „Лицензиране и регистри” чрез разработване и 
внедряване на нов модул „Въпросници” за он-лайн попълване”. 
 

 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ КРС, 
 
С решение № 217 от 15.05.2015 г.  Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) откри процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Разширение на информационната система на комисията за регулиране 
на съобщенията „Лицензиране и регистри” чрез разработване и внедряване на 
нов модул „Въпросници” за он-лайн попълване”. 

Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), обявлението и решението за откриване на процедурата бяха изпратени до 
Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на 
обществените поръчки. Документацията бе публикувана и в Профила на 
купувача на интернет страницата на КРС. 

Със Заповед № РД-07-156/16.06.2015 г. на Председателя на КРС бе 
създадена комисия със задача да отвори и разгледа постъпилите предложения.  

След получаване на регистъра с представените оферти, комисията 
констатира, че няма постъпили оферти за участие в процедурата до определения 
краен срок. 

Предвид горното, съгласно разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), са възможни два варианта: 

1. да се удължи срокът за подаване на оферти (чл. 27а, ал. 9, т. 1); 
2. да се прекрати  процедурата с мотивирано решение (чл. 39, ал. 2, т. 1 от 

ЗОП) 
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Следва да се има предвид, че поръчка със същия предмет е открита и през 
2014 г. (решение № 178/17.04.2014 г. на КРС). В срока за подаване на оферти не 
е постъпила нито една оферта. В тази връзка, с решение 282/13.06.2014 г. на КРС 
поръчката е прекратена. 

Впоследствие, на по-късен етап, през 2015 г. е стартирана отново 
процедура със същия предмет, в хода на която е установено, че е постъпила една 
оферта- от страна на „Технологика” ЕАД. С решение № 187/22.04.2015г. на КРС 
процедурата е прекратена. Предвид гореизложеното, както и предвид факта, че в 
хода на настоящата открита процедура няма постъпили оферти, комисията 
предлага да бъде приет варианта за прекратяване на откритата с решение № 217 
от 15.05.2015г. на КРС открита процедура по реда на ЗОП.   

С оглед изложеното, предлагаме КРС да одобри доклада на работна група 
по Заповед № РД-07-156/ 16.06.2015 г. и да приеме решение за прекратяване на 
процедура с предмет: „Разширение на информационната система на комисията 
за регулиране на съобщенията „Лицензиране и регистри” чрез разработване и 
внедряване на нов модул „Въпросници” за он-лайн попълване”. 

 
Приложение: Проект на решение. 
 
 
С уважение, 
 
 
 Милена Петкова 
Председател на комисия, 
назначена със Заповед № РД-07-156/16.06.2015 г.  
на Председателя на КРС 
 
Съгласувано с членове на работната група:          
       
 
………………..Руслана Коларова  
 
………………. Никола Тодоров  
 
……………….. Бистра Кинова  
 
……………….  Мария Бончева 
 
……………….. Стефка Добрева  
 
………………   Любомир Стойков 
 
 


