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Иван Димитров  - Председател на КРС 

Никола Колев  - Зам. Председател на КРС 

Андреана Атанасова  - Член на КРС  

Доц. д-р Ирина Романска - Член на КРС 

Константин Тилев                -          Член на КРС  

 

 

 

ПРИСЪСТВАЛИ СА И: 

 

Кристина Хитрова  - Главен секретар на КРС 

Неда Койчева  - Директор на дирекция „Правна” 

Антония Попова  - Младши експерт в дирекция ФАД  
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Г-н Иван Димитров – Председател на КРС, откри заседанието, и подложи на 

гласуване проекта на дневен ред и допълнителни точки. 

 

Комисията единодушно прие проектът на дневен ред да стане дневен ред на 

заседанието и допълнителните точки да бъдат включени за разглеждане. 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:                                    РЕШЕНИЯ: 

 

 

РАЗДЕЛ А 

 

 

1. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка към 

точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

1. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение 

за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка 

към точка” на „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД.  

 

 

2. Обсъждане и приемане на решение за 

изменение и допълнение на разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка към 

точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. 

 

 

2. Комисията единодушно приема решение 

за изменение и допълнение на разрешение 

за ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа от 

неподвижна радиослужба от вида „точка 

към точка” на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” 

ЕАД. 

 

 

3. Обсъждане и приемане на решение за 

продължаване срока на действие на 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – радиочестотен 

спектър за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронна съобщителна 

мрежа от неподвижна радиослужба от вида 

„точка към точка” на „САЛАМАНДЪР“ 

ООД. 

 

3. Комисията единодушно приема решение 

за продължаване срока на действие на 

разрешение за ползване на индивидуално 

определен ограничен ресурс – 

радиочестотен спектър за осъществяване на 

електронни съобщения чрез електронна 

съобщителна мрежа от неподвижна 

радиослужба от вида „точка към точка” на 

„САЛАМАНДЪР“ ООД. 

 

 

4. Доклад относно представени за 

съгласуване Общи условия на договора с 

потребителите за предоставяне на услугата – 

пощенски парични преводи от 

 

4. Комисията единодушно приема решение 

за съгласуване Общи условия на договора с 

потребителите за предоставяне на услугата 

– пощенски парични преводи от 
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„ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД“.  „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП” АД“.  

 

 

5. Доклад относно представен за съгласуване 

проект на Общи условия към договора с 

потребителите на пощенски парични 

преводи, предоставяни от „ФИНТЕХ 

СЪРВИСИЗ“ ЕАД.  

 

 

 

5. Комисията единодушно приема решение, 

с което съгласува Общите условия към 

договора с потребителите на пощенски 

парични преводи, предоставяни от „Финтех 

Сървисиз“ ЕАД, представени с  писмо с 

вх.№ 12-01-3319/21.11.2018 г. 

 

РАЗДЕЛ Б 

 

 

1. Доклад относно заявление за издаване на 

индивидуална лицензия за извършване на 

услугата  „пощенски парични преводи" от 

„ВЕСИПЕЙ" ЕООД. 

 

 

 

1.1. Комисията единодушно приема 

решение за издаване на индивидуална 

лицензия на „ВЕСИПЕЙ“ ЕООД  за 

извършване на услугата „пощенски парични 

преводи” на територията на  Република 

България.  

1.2. Да се изпратят писма до ДАНС и МВР, 

съобразно с направеното предложение на 

заседанието. 

 

2. Доклад относно Проект на решение на 

Министерския съвет за одобряване на проект 

на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за пощенските услуги.  

 

 

 

2. Комисията единодушно съгласува 

предоставените материали по реда на 

Устройствения правилник на Министерския 

съвет и на неговата администрация относно 

проект на решение на Министерския съвет 

за одобряване на проект на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за 

пощенските услуги, като изразява своето 

становище, съгласно приложението към 

решението. 

 

3. Доклад относно искане за оказване на 

съдействие за постигане на съгласие по реда 

на чл. 55 от ЗЕС. 

  

  

 

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно проведена процедура по чл. 

55 от Закона за електронните съобщения по 

постъпило искане от „СОФИЯ КОННЕКТ“ 

ЕАД за оказване на съдействие за постигане 

на съгласие с „ГЛОБЪЛ 

КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ“ АД.  
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3.2. Да бъдaт изпратени писма до „СОФИЯ 

КОННЕКТ“ ЕАД и „ГЛОБЪЛ 

КОМЮНИКЕЙШЪН НЕТ“ АД, съгласно 

приложението към доклада по т. 3.1.       

                          

 

4. Доклад относно  проект на вътрешни 

правила при осъществяване на дейностите по 

получаване и изпращане на съобщения, 

документи и електронни административни 

услуги чрез системата за сигурно електронно 

връчване, поддържана от Държавна агенция 

„Електронно управление“. 

 

 

 

4. Комисията единодушно приема 

Вътрешни правила на Комисията за 

регулиране на съобщенията при 

осъществяване на дейностите по 

получаване и изпращане на съобщения, 

документи и електронни административни 

услуги чрез системата за сигурно 

електронно връчване. 

 

5. Доклад относно  издадено разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър за 

осъществяване на електронни съобщения 

чрез електронна съобщителна мрежа за 

наземно аналогово радиоразпръскване на 

радиосигнали на територията на град Пещера. 

 

5.1.  Комисията единодушно одобрява 

доклад относно издадено разрешение за 

ползване на индивидуално определен 

ограничен ресурс – радиочестотен спектър 

за осъществяване на електронни 

съобщения чрез електронна съобщителна 

мрежа за наземно аналогово 

радиоразпръскване на радиосигнали на 

територията на град Пещера. 

5.2. Да се предприемат действия по 

изменение на разрешение, издадено на 

„РТЕ НЕТ“ ООД, в съответствие с 

постъпили технически характеристики с вх. 

№ 18-00-87Е/16.10.2018 г. 

5.3. До Съвета за електронни медии да бъде 

изпратено писмо, съгласно приложението 

към доклада по т. 5.1. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ 

 

1. Доклад относно писмо вх. № 03-07-

261/16.11.2018 г. на Министерството на 

транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. 

  

 

1.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно писмо вх. № 03-07-

261/16.11.2018 г. на Министерството на 

транспорта, информационните технологии 

и съобщенията. 
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1.2. Да бъде изпратено писмо до 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и 

съобщенията, съгласно доклада по т. 1.1. 

 

 

2. Обзорен материал за участие на КРС в 4-та 

Генерална асамблея на IRG и 4-те пленарни 

заседания на BoR и МС на BEREC за 2018 г.   

 

 

2. Комисията единодушно одобрява доклад 

относно обзорен материал за участие на 

КРС в 4-та Генерална асамблея на IRG и 4-

те пленарни заседания на BoR и МС на 

BEREC за 2018 г. 

 

 

3. Доклад относно избор на изпълнители за 

сключване на договори за фиксирани и 

мобилни телефонни услуги. 

 

 

 

3.1. Комисията единодушно одобрява 

доклад относно избор на изпълнители за 

сключване на договори за фиксирани и 

мобилни телефонни услуги. 

 

3.2. Да бъде сключен договор с „А1 

България“ ЕАД за предоставяне на 

фиксирана телефонна услуга за нуждите на 

КРС; 

 

3.3. Да бъде сключен договор с „Теленор 

България“ ЕАД за предоставяне на мобилни 

телефонни услуги за нуждите на КРС. 

 

 

4. Доклад относно избор на изпълнители в 

процедура  публично състезание с предмет: 

„Доставка на компютърна техника при 

следните самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни компютри; 

Позиция 2: Доставка на технологични 

компютри; Позиция 3: Доставка на сървър; 

Позиция 4: Доставка на преносими 

компютри; Позиция 5: Доставка на 

мултифункционални устройства; Позиция 6: 

Доставка на принтери; Позиция 7: Доставка 

на скенери; Позиция 8: Доставка на 

сторидж”. 

 

4.1. Комисията единодушно приема 

решение, с  което обявява следното 

класиране на участниците по обособена 

Позиция 1: „Доставка на настолни 

компютри“ от процедура публично 

състезание с предмет: Доставка на 

компютърна техника при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“: 

1. „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС 

МАШИН” ООД- 42 510 лв. без ДДС и 
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51 012 лв.  с ДДС; 

2. „АЙ БИ ЕС- БЪЛГАРИЯ“ ЕООД- 

47 580 лв. без ДДС и 57 096 лв.  с ДДС. 

 

4.1.1. Определя „МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС 

МАШИН” ООД за изпълнител по 

обособена Позиция 1: „Доставка на 

настолни компютри“ от процедура 

публично състезание с предмет: „Доставка 

на компютърна техника при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка 

на преносими компютри; Позиция 5: 

Доставка на мултифункционални 

устройства; Позиция 6: Доставка на 

принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; 

Позиция 8: Доставка на сторидж“. 

4.1.2.  Отстранява участника 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 

СИСТЕМИ“ АД. 

4.1.3. Участникът, определен за изпълнител 

на обществената поръчка, при сключване 

на договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността 

на поръчката.  

4.1.4. Електронната преписка в „Профила 

на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на компютърна техника 

при следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка 

на преносими компютри; Позиция 5: 

Доставка на мултифункционални 

устройства; Позиция 6: Доставка на 

принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; 

Позиция 8: Доставка на сторидж” е на 

следния електронен адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang

=bg.  

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
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4.2. Комисията единодушно приема 

решение, с  което обявява следното 

класиране на участниците по обособена 

Позиция 2: „Доставка на технологични 

компютри“ от процедура публично 

състезание с предмет: Доставка на 

компютърна техника при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“: 

    

1. „ДИДЖИТЕК“ ООД- 30 862 лв. без 

ДДС и 37 034,40 лв. с ДДС; 

2. „АЙ БИ ЕС- БЪЛГАРИЯ“ ЕООД- 

34 830 лв. без ДДС и 41 796 лв. с ДДС. 

 

4.2.1. Определя „ДИДЖИТЕК“ ООД за 

изпълнител по обособена Позиция 2: 

„Доставка на технологични компютри“ от 

процедура публично състезание с предмет: 

„Доставка на компютърна техника при 

следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“. 

4.2.2. Отстранява участника 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 

СИСТЕМИ“ АД. 

4.2.3. Участникът, определен за изпълнител 

на обществената поръчка, при сключване на 
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договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността 

на поръчката.  

4.2.4. Електронната преписка в „Профила 

на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на компютърна техника 

при следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж” е на следния 

електронен адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=

bg. 

4.3. Комисията единодушно приема 

решение, с  което обявява следното 

класиране на участниците по обособена 

Позиция 3: „Доставка на сървър“ от 

процедура публично състезание с предмет: 

Доставка на компютърна техника при 

следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“: 

    

1.  „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 

СИСТЕМИ“ АД- 5 989 лв. без ДДС и 7 186, 

80 лв. с ДДС.; 

2. „АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД- 7 078 

лв. без ДДС и 8493, 60 лв. с ДДС; 

 

4.3.1. Определя „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

БИЗНЕС СИСТЕМИ“ АД за изпълнител по 

обособена Позиция 3: „Доставка на сървър“ 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
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от процедура публично състезание с 

предмет: „Доставка на компютърна техника 

при следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“. 

4.3.2.  Отстранява участника „Смарт Софт“ 

ООД. 

4.3.3. Участникът, определен за изпълнител 

на обществената поръчка, при сключване на 

договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността 

на поръчката.  

4.3.4. Електронната преписка в „Профила 

на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на компютърна техника 

при следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж” е на следния 

електронен адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=

bg. 

 

4.4. Комисията единодушно приема 

решение, с  което обявява следното 

класиране на участниците по обособена 

Позиция 4: „Доставка на преносими 

компютри“ от процедура публично 

състезание с предмет: Доставка на 

компютърна техника при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
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компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“: 

 

1. „ДИДЖИТЕК“ ООД- 27 162 лв. без ДДС 

и 32 594, 40 лв. с ДДС; 

2. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 

СИСТЕМИ“ АД- 28 369 лв. без ДДС и 

34 042, 80 лв. с ДДС; 

3. „АЙ БИ ЕС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД- 30 675 

лв. без ДДС и 36 810 лв. с ДДС. 

 

4.4.1. Определя „ДИДЖИТЕК“ ООД за 

изпълнител по Позиция 4: „Доставка на 

преносими компютри“ от процедура 

публично състезание с предмет: „Доставка 

на компютърна техника при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“. 

                   

            4.4.2. Участникът, определен за изпълнител 

на обществената поръчка, при сключване на 

договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността на 

поръчката.  

 

4.4.3. Електронната преписка в „Профила 

на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на компютърна техника 

при следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 
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7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж” е на следния 

електронен адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=

bg 

 

4.5. Комисията единодушно приема 

решение, с  което определя „АДЛ” ООД за 

изпълнител по Позиция 5: „Доставка на 

мултифункционални устройства“ от 

процедура публично състезание с предмет: 

„Доставка на компютърна техника при 

следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“с подизпълнител 

„ИНФО-АДЛ” ЕООД с дял на изпълнение 

на поръчката в размер на 5%. 

4.5.1. Участникът, определен за изпълнител 

на обществената поръчка, при сключване на 

договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността 

на поръчката.  

4.5.2. Електронната преписка в „Профила 

на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на компютърна техника 

при следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж” е на следния 

електронен адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=

bg. 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
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4.6.  Комисията единодушно приема 

решение, с  което обявява следното 

класиране на участниците по обособена 

Позиция 6: „Доставка на принтери“ от 

процедура публично състезание с предмет: 

Доставка на компютърна техника при 

следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“: 

 

1. „СИЕНСИС“ АД- 3 441, 69 лв. без ДДС и 

4 130, 03 лв. с ДДС; 

 2. „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 

СИСТЕМИ“ АД: 4 083 лв. без ДДС и 

4 899, 60 лв. с ДДС 

 

4.6.1. Определя „СИЕНСИС“ АД за 

изпълнител по Позиция 6: „Доставка на 

принтери“ от процедура публично 

състезание с предмет: „Доставка на 

компютърна техника при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“. 

 

            4.6.2. Участникът, определен за изпълнител 

на обществената поръчка, при сключване 

на договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността 

на поръчката.  

 

4.6.3. Електронната преписка в „Профила 

на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на компютърна техника 

при следните самостоятелно обособени 
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позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка 

на преносими компютри; Позиция 5: 

Доставка на мултифункционални 

устройства; Позиция 6: Доставка на 

принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; 

Позиция 8: Доставка на сторидж” е на 

следния електронен адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang

=bg. 

 

4.7. Комисията единодушно приема 

решение, с  което определя „АДЛ“ ООД за 

изпълнител по обособена Позиция 7: 

„Доставка на скенери“ от процедура 

публично състезание с предмет: „Доставка 

на компютърна техника при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка 

на преносими компютри; Позиция 5: 

Доставка на мултифункционални 

устройства; Позиция 6: Доставка на 

принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; 

Позиция 8: Доставка на сторидж“.с 

подизпълнител „ИНФО-АДЛ” ЕООД с дял 

на изпълнение на поръчката в размер на 

5%. 

 

4.7.1.  Отстранява участника 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 

СИСТЕМИ“ АД. 

 

4.7.2. Участникът, определен за изпълнител 

на обществената поръчка, при сключване 

на договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността 

на поръчката.  

 

4.7.3. Електронната преписка в „Профила 

на купувача” по обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на компютърна техника 

при следните самостоятелно обособени 

позиции: Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
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Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка 

на преносими компютри; Позиция 5: 

Доставка на мултифункционални 

устройства; Позиция 6: Доставка на 

принтери; Позиция 7: Доставка на скенери; 

Позиция 8: Доставка на сторидж” е на 

следния електронен адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang

=bg. 

 

4.8. Комисията единодушно приема 

решение, с  което определя 

„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БИЗНЕС 

СИСТЕМИ“ АД за изпълнител по Позиция 

8: „Доставка на сторидж“ от процедура 

публично състезание с предмет: „Доставка 

на компютърна техника при следните 

самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни 

компютри; Позиция 2: Доставка на 

технологични компютри; Позиция 3: 

Доставка на сървър; Позиция 4: Доставка на 

преносими компютри; Позиция 5: Доставка 

на мултифункционални устройства; 

Позиция 6: Доставка на принтери; Позиция 

7: Доставка на скенери; Позиция 8: 

Доставка на сторидж“. 

4.8.1. Участникът, определен за изпълнител 

на обществената поръчка, при сключване на 

договора да представи гаранция за 

изпълнение в размер на 5 % от стойността 

на поръчката.  

4.8.2. Електронната преписка в „Профила на 

купувача” по обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на компютърна техника при 

следните самостоятелно обособени позиции: 

Позиция 1: Доставка на настолни компютри; 

Позиция 2: Доставка на технологични 

компютри; Позиция 3: Доставка на сървър; 

Позиция 4: Доставка на преносими 

компютри; Позиция 5: Доставка на 

мултифункционални устройства; Позиция 6: 

Доставка на принтери; Позиция 7: Доставка 

на скенери; Позиция 8: Доставка на 

сторидж” е на следния електронен адрес: 

http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=bg
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http://www.crc.bg/section.php?id=2577&lang=

bg. 
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