
  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 № 207 

                                                              от 04 юни 2020 г. 

       

На основание чл. 20, ал. 1 т. 1, б. „б“  и чл. 22, ал. 1 т. 1 и чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

РЕШИ: 

 

 1. Открива открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет: 

„Развитие на информационна система "Лицензиране и регистри" на КРС в съответствие 

с принципите на електронното управление“. 

 2. Одобрява обявление за обществената поръчка и документация за участие в 

откритата процедура с предмет по т. 1 от решението. 

 3. Обявлението да се изпрати за публикуване в Официален вестник на 

Европейския съюз. Обявлението и решението за откриване на процедурата да се 

изпратят до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените 

поръчки. 

            4. Обявлението, решението за откриване на процедурата и документацията за 

участие в процедурата да бъдат публикувани в Профила на купувача на интернет 

страницата на КРС. 

            5. Действията по т. 1-4 от настоящото решение да бъдат извършени в случай, че 

процедурата по т. 1 не бъде избрана за контрол чрез случаен избор по реда на чл. 232 от 

ЗОП.  

   

Мотиви: Съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП, когато 

обществената поръчка за доставки и услуги има прогнозна стойност по-голяма или 

равна на 271 000 лева без включен ДДС, Възложителят прилага предвидената в чл. 18, 

ал. 1, т. 1 на ЗОП процедура. Настоящата поръчка не съдържа обособени позиции. 

Мотивите за липсата на обособени позиции са следните: Предвиждането на обособени 

позиции в настоящата обществена поръчка с предмет: „Развитие на информационна 

система „Лицензиране и регистри“ на КРС в съответствие с принципите на 

електронното управление“ би създало рискове за възложителя и неоснователно 

забавяне изпълнението на проекта, финансиран по ОПДУ. Провеждането на 

обществена поръчка чрез открита процедура без обособени позиции няма да доведе до 

ограничаване на конкуренцията и нарушаване на основните принципи на ЗОП. 

          Обществената поръчка, включваща Дейност 2: „Развитие на информационна 

система "Лицензиране и регистри" на КРС в съответствие с принципите на 

електронното управление“  е част от проекта на КРС с предмет: „Изграждане и 

развитие на информационните системи и регистри на КРС за подобряване на 

дейностите по регулиране и контрол и повишаване на качеството на 

административното обслужване“ с обща прогнозна стойност в размер на 728 000,00 лв. 

без ДДС, като прогнозната стойност за Дейност 2 „Развитие на информационна система 



"Лицензиране и регистри" на КРС в съответствие с принципите на електронното 

управление “ е в размер на 233 333,00 лв. без ДДС. 

           Съгласно чл. 21, ал. 5 от ЗОП, когато обособена позиция се възлага 

самостоятелно, се спазва редът, приложим за общата стойност на цялата поръчка. 

            Предвид посоченото обстоятелство, както и фактът, че не са налице условията за 

провеждане на състезателен диалог или някоя от процедурите на договаряне, 

обществената поръчка се възлага по предвидения в ЗОП ред за провеждане на открита 

процедура.  Провеждането на този вид процедура гарантира в най-голяма степен 

публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респективно прозрачността при 

разходването на финансовите средства по проекта.  

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

конкуренцията. 

 

                                     

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 (Иван Димитров)  

          

 

  

                              ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:   

съгласно Заповед № РД-07-111/01.06.2020 г. 
 

(Тинка Капитанова)  

 

 


