
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 № 497 
 

     от 17 септември 2016 г. 
 

       На основание чл. 110, ал. 1, т. 5  от Закона за обществените поръчки 
 
 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
РЕШИ: 

 
  

1. Прекратява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС приложен 
софтуер за радиомониторинг Argus, версия 4.4.12”.  

2. Да се публикува информация за прекратената процедура на интернет страницата на КРС в 
раздел „Профил на купувача” и до Агенцията по обществени поръчки за вписване в 
Регистъра на обществените поръчки. 

3. Електронната преписка в „Профила на купувача” по обществена поръчка с предмет: 
„Актуализация на функциониращия в КРС приложен софтуер за радиомониторинг Argus, 
версия 4.4.12” е както следва: http://crc.bg/section.php?id=2037&lang=bg 
 

            Мотиви: С Решение № 370/07.07.2016 г.  Комисията за регулиране на съобщенията 
(КРС) е открила процедура на договаряне без предварително обявление по възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Актуализация на функциониращия в КРС приложен софтуер за 
радиомониторинг Argus, версия 4.4.12”. 
  Процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, б. „в” от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП).   
 Съгласно чл. 233 от ЗОП, Агенцията за обществени поръчки (АОП) осъществява 
контрол на процедури по договаряне, включително и по отношение на процедурите на 
договаряне без предварително обявление.  
 За резултатите от контрола АОП издава становище за законосъобразност в 30-дневен 
срок от изпращане на решението и доказателствата за съответната процедура по договаряне. 
 На 16.08.2016 г. на интернет страницата си АОП публикува становището си за 
законосъобразност. 
            Заключението, посочено в становището на АОП е, че: ”Прилагането на избраното 
правно основание не е безспорно доказано”.  
             Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП процедурата се прекратява, когато са установени 
нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да 
промени условията, при които е обявена същата.   
           От изразеното становище и мотиви от страна на АОП, публикувано на 16.08.2016 г. може 
да се направи извода, че не са налице достатъчно мотиви в решението на КРС, които да 
обосноват избора на вида на процедурата.  

   В тази връзка КРС прекратява процедура с предмет: „Актуализация на 
функциониращия в КРС приложен софтуер за радиомониторинг Argus, версия 4.4.12”  .  

          Решението подлежи на обжалване в 10–дневен срок пред Комисията за защита на 
конкуренцията. 

 
 
                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
                                           (д-р Веселин Божков) 

 
          
        ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                   (Цветелина Севлиевска) 
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