
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  
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 576 
 

от 19 август  2014 г. 
  

 
 

      На основание чл. 39, ал. 1, т. 5  от Закона за обществените поръчки 
 

 
КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 
 

 
  

1. Прекратява следните  процедури, открити по Закона за обществените поръчки: 
1.1. „Извършване на проучване сред потребителите на достъп до интернет в България 

относно наличието на взаимозаменяемост между фиксирания (кабелен/жичен) и мобилния 
достъп до интернет”, открита с решение № 500/31.07.2014 г. на КРС; 

1.2. „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на 
съобщенията система за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна 
компания” ЕАД за 2012 финансова година”, открита с решение № 514/07.08.2014 г. на КРС;  

1.3. „Внедряване на система за управление на информационната сигурност в КРС”, 
открита с  Решение № 892/15.09.2011 г. на КРС. 

2. Да се публикува информация за прекратените процедури по т. 1.1 и т. 1.2 на интернет 
страницата на КРС в раздел „Профил на купувача”.  

 
        Мотиви: С решение № 500/31.07.2014 г.,  решение № 514/07.08.2014 г. и решение № 
892/15.09.2011 г., КРС е стартирала обществени поръчки с предмет: „Извършване на проучване 
сред потребителите на достъп до интернет в България относно наличието на 
взаимозаменяемост между фиксирания (кабелен/жичен) и мобилния достъп до интернет”; 
 „Проверка за прилагането на одобрената от Комисия за регулиране на съобщенията система 
за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД за 2012 
финансова година” и „Внедряване на система за управление на информационната сигурност в 
КРС”.  

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса за 2014 (обн. ДВ бр. 67 от 12.08.2014 г.) се внесоха промени в чл. 55 
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ДВ, бр. 109 от 2013 г.). С чл. 
55 от  Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ЗДБРБ) се утвърждават 
разходите и максималните размери на новите задължения за разходи на първостепенните 
разпоредители с бюджета. Резултатът от промените в ЗДБРБ е намаляването на разходната 
част от бюджета на КРС за 2014 г. Намаляването на разходната част в бюджета на КРС води до 
липса на финансови средства за провеждане на част от предвидените за 2014 г. обществени 
поръчки.   

В тази връзка КРС прекратява процедурите посочени в настоящото решение.  
 

 
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                           (д-р Веселин Божков) 

 
 
 

          
        ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                   (Мирослава Тодорова) 
 


