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

                      

         
РЕШЕНИЕ № 187 

 
от 22 април 2015 г. 

 
 
 
На основание чл. 39, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за обществените поръчки 

 
 
 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 
 

РЕШИ: 
 

І. Прекратява открита 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”.  

ІІ. Настоящото решение да се изпрати на участника в поръчката, на Агенцията по 
обществени поръчки и да се публикува на Профила на купувача на интернет страницата на КРС. 
  

Мотиви:  С решение № 102/24.02.2015 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) 
е открила 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”. 

След получаване на регистъра с представените оферти, комисията по чл. 34, ал. 1 от ЗОП 
констатира, че е постъпила една оферта от „Технологика” ЕАД. 

Съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗОП, възложителят може да прекрати процедурата с 
мотивирано решение, когато е подадена само една оферта. 

Предвид горното и с оглед заложения в документацията критерий за оценка на офертите 
„най-ниска цена”,  в случая възложителят не би могъл да направи съпоставка на цените от няколко 
участника с оглед защита на финансовите си интереси. 

В тази връзка,  КРС прилага разпоредбата на  чл. 39, ал. 2, т. 1 от ЗОП и прекратява 
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”. 

 

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

 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                             (д-р Веселин Божков) 
 
 
            ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 
                      (Йолиана Райкова) 
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