
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 № 432 

                                                                  

                                                              от 14 ноември 2019 г. 

 

 На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 и чл. 108, т. 4, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 9  от 

Закона за обществените поръчки, във връзка с утвърден от Възложителя протокол на 

комисията по Заповед № РД-07-346/08.10.2019 г. 

 

                      

                    КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

 

  

1. Прекратява процедура публично състезание за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. 

„Гурко“ № 6”.  

2. Да се публикува информация за прекратената процедура на интернет 

страницата на КРС в раздел „Профил на купувача” в деня на изпращането на 

решението за прекратяване на процедурата до участниците, на основание чл. 24, ал. 1, 

т. 2 от ППЗОП. 

3. В 7-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение, в Агенцията по 

обществени поръчки да бъде изпратено за публикуване обявление за възлагане на 

обществена поръчка, в което да бъде отразено прекратяването, на основание чл. 26, ал. 

1, т. 2 от ЗОП. 

4. Електронната преписка в „Профила на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко“ 

№ 6” е, както следва: https://crc.bg/bg/statii/1750/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-

publichno-systezanie-s-predmet-remont-v-sgradata-na-komisiqta-za-regulirane-na-

syobshteniqta-ul-gen-josif-v-gurko-6. 

 

 

Мотиви: С Решение № 337/05.09.2019 г., Комисията за регулиране на 

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

обществена поръчка с предмет: „Ремонт в сградата на Комисията за регулиране на 

съобщенията, ул. „Гурко“ № 6”. Процедурата е открита на основание чл. 178, ал. 1 от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

В хода на работата на комисията по ЗОП е констатирано, че са налице 

нововъзникнали обстоятелства, които биха променили съществено условията по 

документацията в настоящата обществена поръчка. След стартирането на поръчката е 

установена необходимост от обновяване на сървърните помещения, находящи се в 

сградата на КРС на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, етаж втори и трети. В тази връзка  е 

осигурено и финансиране за извършване на дейностите. Обновяването се състои в 

осъществяване на ремонтни дейности, смяна на инсталации и изграждане на ново 

структурно окабеляване, включващо структурни кабелни системи, т.е. изграждане на 

нова корпоративна локална мрежа с включени нови розетки, както и други дейности, 

https://crc.bg/bg/statii/1750/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-s-predmet-remont-v-sgradata-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta-ul-gen-josif-v-gurko-6
https://crc.bg/bg/statii/1750/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-s-predmet-remont-v-sgradata-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta-ul-gen-josif-v-gurko-6
https://crc.bg/bg/statii/1750/dokumentaciq-za-uchastie-v-procedura-publichno-systezanie-s-predmet-remont-v-sgradata-na-komisiqta-za-regulirane-na-syobshteniqta-ul-gen-josif-v-gurko-6


свързани с условията по осигуряване на пожаробезопасност и електробезопасност в 

сървърните помещения и в цялата сграда.   

        Изложеното дава основание на комисията да приеме, че са налице нови 

обстоятелства, свързани с необходимостта от разширяване на обема и промяна на вида 

на заложените до момента ремонтни дейности, като са включени такива, които не са 

били разписани в обхвата на настоящата процедура от Възложителя, като това води и 

до промяна на прогнозната стойност за изпълнение на поръчката.  

 Промените, които е необходимо да бъдат отразени в документацията са 

съществени и това налага промяна в офертите на участниците. С оглед включване на 

допълнителните ремонтни дейности в обхвата на поръчката, следва да бъде изменена и 

техническата спецификация.  

 Разширяването на обхвата на ремонтните дейности и включването на 

специфични дейности би могло да доведе до увеличаване на броя на участниците, 

желаещи да подадат оферти за участие в процедурата, т.е. посочените промени биха 

довели до промяна в кръга на заинтересованите лица.  

Съгласно чл. 110, ал. 1, т. 9 от ЗОП, Възложителят прекратява процедурата с 

мотивирано решение, когато са необходими съществени промени в условията на 

обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. Предвид 

невъзможността промените в условията на обявената поръчка да бъдат направени по 

реда на ЗОП - чрез решение за промяна, поради изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от 

ЗОП, се налага прекратяване на процедурата.   

В тази връзка, КРС прекратява процедура с предмет: „Ремонт в сградата на 

Комисията за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко“ № 6”.  

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

конкуренцията. 

   

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                                                         (Иван Димитров) 

 

                         

                         ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: 

     

                                                                  (Кристина Хитрова) 

 

           

За директор на дирекция „Правна“ 
съгласно Заповед № РД-07-369/04.11.2019 г.: 

  

 (Мария Бончева)  

 

 

 


