
 

 

 

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 № 427 

                                                                  

                                                           от 19 октомври 2018 г. 

 

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

 

                      

                    КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

 

  

1. Прекратява процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни 

пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2019 г”.  

2. Да се публикува информация за прекратената процедура на интернет страницата на 

КРС в раздел „Профил на купувача” и в Регистъра на обществените поръчки на 

Агенцията по обществени поръчки. 

3. Електронната преписка в „Профила на купувача” по обществена поръчка с предмет: 

„Измерване на времето за пренасяне „от край до край” на единични вътрешни 

пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на оператора със 

задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 2019 г.” е както 

следва: http://www.crc.bg/section.php?id=2554&lang=bg 

 

 

 

Мотиви: С Решение № 368/30.08.2018 г.  Комисията за регулиране на съобщенията 

(КРС/Възложител) откри процедура публично състезание за възлагане на обществена 

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

вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в мрежата на 

оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга през 

2019г”.  

           Процедурата е открита на основание чл. 178, ал. 1 от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), като крайният срок, определен за получаване на оферти, е 01.10.2018 г.  

В посочения срок не са постъпили оферти за участие в процедурата. Предвид 

гореизложеното и на основание чл. 100, ал. 12, т. 1 от ЗОП, с Решение № 

412/03.10.2018г. срокът за получаване на оферти в процедурата е удължен до 16.10.2018 

г., с предвидена дата за отваряне на офертите -17.10.2018г.  

В рамките на удължения срок не са постъпили оферти за участие в процедурата.  

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят прекратява процедурата с 

мотивирано решение, когато не е подадена нито една оферта. В тази връзка КРС 

прекратява процедура с предмет: „Измерване на времето за пренасяне „от край до край” 



на единични вътрешни пощенски пратки с и без предимство и на пощенски колети в 

мрежата на оператора със задължение за извършване на универсалната пощенска 

услуга през 2019 г.”   

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

на конкуренцията. 

                               

 

 

 

 

 

 

                               ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                  (Никола Колев) 

 

          

        ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

                   (Кристина Хитрова) 


