
 

 

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 № 117 
                        

                                                                от 19 март 2020 г. 

 

На основание чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за 

обществените поръчки, във връзка с чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки, както и във връзка със сключени договори № 03-08-

73/29.08.2012 г., 03-08-74/30.08.2012 г. и 03-08-68/16.08.2013 г. 

 

 

КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА 

                                                                     РЕШИ: 

 

1. Открива процедура за възлагане на обществена поръчка за участие в процедура 

на пряко договаряне с предмет: „Ремонт на апаратура с марка Аgilent ”. 

2. Одобрява покана за участие в процедура пряко договаряне  с предмет: „Ремонт 

на апаратура с марка Аgilent ”. 

3. Поканата да бъде отправена до „Тест Солюшънс“ ООД. 

4. Решението за откриване на процедурата да се изпрати до Агенцията по 

обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки и да бъде 

публикувано в Профила на купувача на интернет страницата на КРС. 

 

 

            МОТИВИ: 
 

Във връзка с възложените функции по закон на Комисията за регулиране на 

съобщенията (КРС) и с оглед извършване на ефективен контрол и мониторинг на 

разпределения за граждански нужди радиочестотен спектър, КРС е изградила и развива 

Национална система за мониторинг (НСМ).  

С оглед развитие на Националната система за мониторинг, КРС е закупувала 

измервателна техника, произведена от Agilent Technologies. През 2012 г. и 2013 г. КРС е 

сключила договори с №№ 03-08-73/29.08.2012 г., 03-08-74/30.08.2012 г. и 03-08-

68/16.08.2013 г., като в обхвата на НСМ е доставена специализирана измервателна 

апаратура, произведена от Agilent Technologies. 

За доставка на специализираната измервателна апаратура, КРС е инвестирала 

значителни финансови средства: 288 314.40 лв. с ДДС. 

През последните години са констатирани чести повреди в апаратурата, 

респективно все по-честа необходимост от извършване на аварийни ремонти, като  

резултат на амортизацията в годините. Съществува необходимост за Възложителя от 

поддържане в изправност на техниката и апаратурата, част от Националната система за 

мониторинг.  

 Предвид особената важност на НСМ, е необходимо поддръжката й да се 

извършва с нужното качество. Ремонтът на функциониращата в КРС специализирана 

измервателна апаратура е процес, изискващ дългогодишна експертиза и 



специализирано обучение. Това е гаранция за успешно и ефективно използване на 

оборудването. 

Производител на специализираната измервателна апаратура е Аgilent 

Technologies. През 2013 г. производителят на техниката Agilent Technologies 

продължава да съществува, но от него се отделя ново дружество  с наименование- 

Keysight Technologies (Кийсайт Технолоджис). Представени са документи, доказващи, 

че новото дружество Keysight Technologies поема дейността на Agilent Technologies, 

свързана с производство и поддръжка на измервателната апаратура с марка Аgilent.    

 След извършена справка от страна на Възложителя на официалния сайт на 

дружеството Keysight Technologies, е установено, че единственото оторизирано лице за 

сервизна поддръжка на техника с марка Agilent за територията на България е 

дружеството „Тест Солюшънс“ ООД. В потвърждение на посоченото е представено 

писмо от Keysight Technologies Sales Spain, S.L.U, както и документи за 

изключителните права на „Тест Солюшънс“ ООД на територията на Република 

България. 

 Предвид посоченото, сервизната поддръжка и ремонти на апаратура с марка 

Аgilent  могат да бъдат извършвани само от „Тест Солюшънс“ ООД, в качеството му на 

единствен оторизиран представител за сервизна поддръжка на територията на 

Република България.  

За дружеството са създадени изключителни права за изпълнение на дейностите, 

които са включени в предмета на поръчката, което го превръща в неин единствен 

възможен изпълнител. 

 Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката за срок от 24 (двадесет и 

четири месеца) е 37 500 лв. без включен ДДС.  

Съгласно чл. 182, ал. 1, Възложителят може да проведе пряко договаряне с 

определени лица при наличието на условие поръчката да бъде изпълнена само от един 

изпълнител, поради изключителни права, включително и на интелектуалната 

собственост. Съгласно чл. 65 от ППЗОП, Възложителят може да не прилага чл. 64, ал. 2 

и 3 от ППЗОП при наличие на основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Предвид 

горното, , Възложителят провежда процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

пряко договаряне. 

 Във връзка с гореизложеното, КРС открива процедура за възлагане на 

обществена поръчка чрез пряко договаряне с предмет: „Ремонт на апаратура с марка 

Аgilent”, като отправя покана до „Тест Солюшънс“ ООД. 

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

конкуренцията. 

  

                                         

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

                                             (Иван Димитров) 

 

 

          ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,  

съгласно Заповед № РД-07-65/16.03.2020 г.:  

                                                        (Боряна Стоева) 

   

                           

       Директор на Дирекция “Правна”: 

                (Неда Койчева) 


