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ДО 

КОМИСИЯТА ЗА  

РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

 

 

ДОКЛАД 

от  

Боряна Стоева 

началник отдел „Регулиране на пощенските услуги” и 

председател на комисия, назначена със Заповед № РД-07-

245/25.09.2015 г. на Председателя на КРС 

 

 

Относно: Доклад относно провеждане на обществена поръчка с 

предмет: "Измерване на времето за пренасяне "от край до край" на 

единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на пощенски 

колети в мрежата на оператора със задължение за извършване на 

универсалната пощенска услуга през 2016 г." 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС, 

 

С решение № 373/13.08.2015  г.  Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) откри процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Измерване на времето за пренасяне "от край до 

край" на единични вътрешни пощенски пратки с предимство и на 

пощенски колети в мрежата на оператора със задължение за 

извършване на универсалната пощенска услуга през 2016 г.”. 

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. 

След получаване на регистъра с представените оферти, 

комисията констатира, че е постъпила една оферта от 

„Прайсуотърхаус Купърс България” ЕООД. 

Предвид гореизложеното, възможностите са следните: 
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1. Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

Възложителят може да разгледа представената оферта; 

2. Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗОП, 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано 

решение, тъй като е подадена само една оферта. 

3. Съгласно разпоредбата на чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП, 

Възложителят може да удължи обявените срокове в 

процедурата, когато в първоначално определения срок е 

постъпила само една оферта. 
 

Предвид възможността да бъдат подадени повече на брой 

оферти, което да доведе до по-голяма конкуренция предлагаме да бъде 

приложена разпоредбата на чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП  и срокът за 

подаване на оферти да бъде удължен с 10 дни.  

В случай, че в този срок не постъпи друга оферта, комисията да 

отвори и разгледа постъпилата от „Прайсуотърхаус Купърс България” 

ЕООД оферта.  

 

С оглед изложеното,  

ПРЕДЛАГАМЕ 

  

КРС да одобри доклада на работна група по Заповед № РД-07-

245/25.09.2015 г. 

 

 

Приложение: Проект на решение. 

 

 

С уважение, 

 

 

Боряна Стоева  

Председател на комисия, 

назначена със Заповед № РД-07-245/25.09.2015 г.  

на Председателя на КРС 

 

 
 


