
 
К О М И С И Я  З А  Р Е Г У Л И Р А Н Е  Н А  С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А  

  
 ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 4 

 
от 17 ноември 2016 г. 

 
 

На основание чл. 193 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 13, ал. 1 от 
Правилника за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за 
регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация  

 
              

  КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
РЕШИ: 

 
      
Прекратява възлагането на обществена поръчка с предмет: „Проверка на Системата за 
определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 
финансови години”.  
 
Мотиви: Във връзка със стартирала с Протоколно Решение № 2 /15.09.2016г.процедура  за 
избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: Проверка на Системата за 
определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 
финансови години”, поради липсата на постъпили оферти, със свое протоколно решение № 10 
от 13.10.2016 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Възложителя) прие да бъде 
удължен срокът за събиране на оферти.  
            Председателят на комисията, назначена със заповед РД № 07-292/11.10.2016 г. на 
Председателя на КРС, прие с приемо-предавателен протокол регистър с данни за подалите 
оферти участници и се констатира, че няма постъпили оферти до обявения краен срок за 
участие в процедурата.  

Предвид факта, че след удължаването на срока до посочената крайна дата за 
получаване на оферти, такива не са постъпили, КРС прекратява възлагането на обществена 
поръчка с предмет: „Проверка на Системата за определяне на разходите на „Българска 
телекомуникационна компания” ЕАД за 2014 и 2015 финансови години”.  
 

      
                           
                           ЗА  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                              (Никола Колев) 
 
        
                  ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                       (Цветелина Севлиевска) 
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