
УТВЪРДИЛ:  

(п) 

ОГНЯН ТОШКОВ  

ДИР. ДИРЕКЦИЯ „ИОТ“ 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

Обществена поръчка с предмет „Доставка на компютри, 

принтери, копирни машини и друга техника за нуждите на 

Агенция по вписванията“ с две обособени позиции 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1. Предмет на поръчката 

 Предмет на обществената поръчка е „Доставка на компютри, принтери, копирни 

машини и друга техника за нуждите на Агенция по вписванията" в две обособени 

позиции: 

 По обособена ПОЗИЦИЯ 1 „Доставка на компютърни конфигурации“: 

Предметът на обществената поръчка включва доставка на компютърната техника до 

мястото на изпълнение и извършване на гаранционно сервизно обслужване на доставената 

компютърна техника на място при Възложителя. Не включва инсталационни дейности и 

тестване. 

 Място на изпълнение: доставка: централно управление на Агенция по вписванията 

с адрес София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20; гаранционно обслужване: териториалните 

звена на Агенция по вписванията, съгласно Приложение №1 към настоящата техническа 

спецификация. 

 По обособена ПОЗИЦИЯ 2 „Доставка на копирни машини и принтери“ 

Предметът на обществената поръчка включва доставка на принтери и копирни машини и 

консумативи към тях, до мястото на изпълнение и извършване на гаранционно сервизно 

обслужване на доставената периферна техника на място при Възложителя, както и 

инсталиране, въвеждане в експлоатация и обучение на служителите за работа с техниката 

по настоящата обществена поръчка, за която това е предвидено като условие за влизане в 

сила на гаранцията. За обучение на служителите за работа с техниката се има предвид 

базово обучение за правилна експлоатация на устройството на място при служителя след 

въвеждане в експлоатация. 
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 Мястото за изпълнение: доставка и гаранционно обслужване: централно 

управление на Агенция по вписванията с адрес София, ул. „Елисавета Багряна“ № 20, 

както и териториалните звена на Агенция по вписванията, съгласно Приложение №1 към 

настоящата техническа спецификация. 

2. Необходимост от възлагането на обществената поръчка 

Агенция по вписванията обявява настоящата обществена поръчка за изпълнение на целите 

си по обезпечаване с технически средства на извършваните регулярни дейности, както и 

за обновяване на остаряла и замяна на повредена техника. 

3. Цел 

Целта на договора е закупуването на нова техника за Агенцията по вписванията за 

обезпечаване с технически средства па извършваните регулярни дейности, както и за 

обновяване на остаряла и замяна на повредената техника. 

4. Обем 

Общото количество на оборудването,  посочено в Техническите спецификации е: 

4.1 Обособена позиция 1 - „Доставка на компютърни конфигурации“ – 250 (двеста и 

петдесет) броя компютри и монитори. 

Изпълнителят трябвала осигури гаранционна поддръжка на оборудването за срока, 

посочен в Техническите спецификации. 

4.2 Обособена позиция 2 - „Доставка на копирни машини и принтери" - 60 броя принтери 

и 50 броя копирни машини. 

Количествата са прогнозни и Възложителят може да поръча над посочените 

количества от който и да е от оборудването, срещу заплащане на цените съгласно 

ценовото предложение, без да надхвърля максималната стойност на обособената позиция. 

5. Срок 

Доставката се извършват в срок не по-късно от 90 дни от датата на подписването на 

договора. Инсталирането и пускането в експлоатация се извършва по заявка от 

Възложителя през целия период на гаранционна поддръжка. 

6. Прогнозна стойност 

Максимална прогнозна стойност на поръчката е 380 000,00 лева без ДДС и 456 000 

лева с ДДС. 

7. Изисквания за изпълнение и качество 

Съгласно Пълното описание и технически спецификации на Възложителя, неразделна 

част от настоящата документация за участие. 

8. Общи изисквания 
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8.1 Предмет на доставката по обособена ПОЗИЦИЯ 1- е компютърна техника, 

представляваща „ Компютърни работни станции“, състоящи се от компютърна 

конфигурация и монитор. 

8.2 Предмет на доставката по обособена ПОЗИЦИЯ 2 – са  „ Принтери и копирни 

машини, както и консумативи към тях“. 

8.3 Компютърната техника, предмет на доставката, трябва да бъде фабрично нова, 

неупотребявана, да е в актуалните продуктови листи на производителя към 

датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка и да не 

е спряна от производство. За целта в Техническото предложение от офертата 

участникът трябва да представи връзка към публичен международен интернет 

сайт на производителя.  

8.4 Компютърната техника трябва да отговаря на всички стандарти в Република 

България относно ергономичност, пожаро-безопасност, норми за безопасност и 

включване към електрическата мрежа.Всички характеристики на предложената 

от участника компютърна техника следва да се декларират от участника, че 

съответстват и да са видни от представеното към Техническото предложение 

техническо описание от производителите или брошури, които да са на 

български или английски език. Там където липсва описание да дадена 

характеристика или стандарт,  участникът трябва да предостави връзка към 

публичен международен интернет сайт. 

8.5 Компютърната техника следва да бъде доставена в оригиналната опаковка на 

производителя, окомплектована с всички необходими интерфейсни и 

захранващи кабели, както и с необходимата техническа документация (на 

хартиен и електронен носител). 

8.6 Компютърната техника трябва да съдържа всички необходими драйвери за 

работа с Windows 10 Pro, който да бъдат предоставени на електронен носител, 

съдържащ последната версия на предлаганите такива от сайта на 

производителя. 

8.7 Всички хардуерни компоненти трябва да са от един производител с ясна 

маркировка на производителя и съответстващия партиден номер. 

8.8 Участниците трябва ясно да укажат модел, тип и партиден номер на 

предложените устройства, към момента на подаване на предложението. 
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8.9  Компютърната техника следва да бъде доставена в пълна комплектност, т.е. в 

случай, че за нормалната работа е необходима дейност или аксесоар, който не е 

посочен като задължително изискване в Техническата спецификация на 

Възложителя, те трябва да бъдат включени в Техническото предложение и 

съответно калкулирани в Ценовото предложение от офертата на участника. 

9. Гаранционни условия 

 Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставената 

компютърна техника съгласно договореното предназначение, както и 

съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и 

стандарти. 

 Гаранционният срок на компютърната техника предмет на поръчката е 3 

години от датата на приемо-предавателния протокол.  

 В рамките на гаранционния срок отстраняването на всички повреди и/или 

несъответствия на компютърната техника, съответно подменя дефектирали 

части, модули, устройства и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните 

условия и Техническото предложение на изпълнителя се извършва от него. 

Всички заменени компоненти трябва да носят партидния номер на 

производителя. Не се допуска подмяна на компоненти с елементи на други 

производители без да има официален документ от производителя на 

устройството, че компонента е съвместим.  

 Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по 

факс, телефон, електронна поща или чрез регистрация в електронната 

система на Изпълнителя. Ползването на телефонните и факс услуги не трябва 

да поставя Възложителя пред необходимост да заплаща разговори по 

международни тарифи и тарифи на услуги с добавена стойност. 

 Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на място на компютърната 

техника от свои квалифицирани представители в срок не по-късно от 

следващия работен ден след получаване на рекламационното съобщение на 

Възложителя. След преглед на компютърната техника от квалифицирани 

представители на изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на 

повредата и/или несъответствието, работите и срока, необходими за 

отстраняването. Протоколът се подписва от представители на Страните. 
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 Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или 

несъответствието и възстановяване на пълната работоспособност на 

компютърната техника. Отстраняването на настъпила повреда и/или 

несъответствието се осъществява на място при Възложителя. 

 При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или 

несъответствие в срок от един работен ден, изпълнителят осигурява на 

Възложителя оборотна компютърна техника, притежаващи характеристиките 

в Техническото предложение на изпълнителя или по-добри, включително 

нови алтернативни решения при запазване на пълната изисквана 

функционалност, до пълното отстраняване на повреда и/или несъответствие, 

като гаранционният срок на компютърната техника в процес на поправяне, се 

удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата. 

 За всяка извършена дейност по гаранционно сервизно обслужване 

изпълнителят изготвя и предоставя протокол, който съдържа описание на 

извършеното. Протоколът се подписва от представители на Страните. За 

целта към Техническото си предложение трябва да представи образец на 

такъв протокол. 

 Изпълнителят се задължава да предоставя обобщен отчет за извършените 

дейности по гаранционно сервизно обслужване на компютърната техника на 

всяко тримесечие. 

 Изпълнителят се задължава да предостави обобщен отчет за извършените 

дейности по гаранционно сервизно обслужване в края на срока на договора. 

 За неуредените въпроси във връзка с гаранционната отговорност и 

извършването на гаранционно сервизно обслужване на доставената 

компютърна техника се прилагат условията на изпълнителя за извършване на 

тези дейности. За целта към Техническото си предложение трябва да 

представи Общи условия или друг документ, в който са регламентирани 

установените от него правила за извършване на тези дейности. При 

противоречие между тях и посочените по-горе изисквания на възложителя, се 

прилагат последните. 

10. Минимални технически изисквания 
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Посочените по-долу конкретни специфични изисквания (технически характеристики) 

са минимално задължителни. 

Обособена позиция 1 

11. Компонент „Персонален компютър“ 250 БРОЯ 

№ Параметри и елементи / описание с минимални изисквания 

REQ 1.  Количество – 250 броя; 

REQ 2.  
Общи характеристики: Метална кутия Small Form Factor с обем не по-голям от 10 

литра; 

REQ 3.  

Процесор: Четири ядрен, четири нишков процесор с работна честота минимум 

3.6GHz,  минимум 6MB SmartCache, от типа на Intel Core i3-9xxx или еквивалентен; 

Достижима работна честота при ускорен режим - минимум 4.2GHz; 

REQ 4.  

Оперативна памет: 

Минимум 8GB DDR4 2400MHz; 

Минимум един свободен слот за бъдещо разширение на оперативната памет; 

Възможност за разширение на паметта до 32 GB; 

REQ 5.  
Чипсет: Intel серия 3xx или еквивалент, поддържащ двуканална архитектура на 

паметта (2 броя DIMMs за всеки канал); 

REQ 6.  

Разширителни слотове: 

Минимум 2 x PCIe слота; 

минимум 1 x М.2 тип 22х80 слот за у-во за съхранение на данни; 

REQ 7.  

Графична подсистема: Интегрирана графична подсистема поддържаща 4096 x 2304, 

60Hz от типа на Intel® HD Graphics 630 или еквивалентна, с възможност за 

споделяне от стандартна памет; 

 

REQ 8.  Твърди дискове: Минимум 240 GB SSD; 

REQ 9.  Сигурност: Trusted Platform Module 2.0 on hardware chip; 

REQ 10.  Аудио: Вградена звукова карта; 

REQ 11.  
Работа в мрежа: Gigabit Ethernet, Wake on Lan; Не се допускат никакви средства за 

безжична комуникация, като Wi-Fi, Bluetooth, IR, WWAN и други; 

REQ 12.  
Стандарти: RoHS, CE марки, TCO сертификация, ENERGY STAR® или 

еквивалентни; 

REQ 13.  
Захранващ блок: Макс. 220W autosensing, КПД Минимум 85% съобразно 

Българските държавни стандарти - 230+/-10%, 50Hz +/-0.5%; 
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№ Параметри и елементи / описание с минимални изисквания 

REQ 14.  

Операционна система:b 

Windows 10 Professional  – English ОЕМ предварително инсталирана с лиценз, 

позволяващ преинсталирането му. След доставка наличието да може да се проследи 

по сериен номер от страницата на производителя. 

REQ 15.  
Клавиатура: USB клавиатура с трайно гравирана БДС кирилица / латиница от 

производителя на компютъра; 

REQ 16.  
Мишка: Оптична, 2 бутона и скрол с USB конектор, от производителя на 

компютъра; 

REQ 17.  

Интерфейси и портове: 

Минимум 4 x USB 3.1 и минимум 4 x USB 2.0 или по-висока версия; RJ-45; 

Минимум 2 изхода за външни монитори, единия от които да е DisplayPort; 

Вход за микрофон, изход за слушалки; 

REQ 18.  

Кабели: Конфигурациите да бъдат снабдени с пълен комплект кабели и 

допълнителни компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с 

действащите в Република България стандарти; 

 

 

12. Компонент „Монитор“ 250 БРОЯ 

№ Параметри и елементи / описание с минимални изисквания 

REQ 19.  Количество – 250 броя; 

REQ 20.  
Размер и тип на монитора: Минимум 21.5“ цветен TFT LED IPS, от производителя 

на компютърната конфигурация; 

REQ 21.  Съотношение: 16:9; 

REQ 22.  Резолюция: Минимум 1920/1080 Full HD; 

REQ 23.  Яркост: Минимум 250 cd/m2/nits; 

REQ 24.  Статично отношение на контраста: Минимум 1000:1; 

REQ 25.  Ъгъл на видимост: Минимум хор. ±89º /верт. ±89º; 

REQ 26.  Позиция: Възможност за корекция ъгъла на наклон напред и назад; 

REQ 27.  Захранване: Вградено в монитора 

REQ 28.  
Стандарти и сертификати: RoHS, CE марки, TCO сертификация, ENERGY STAR® 

или еквивалентни; 

REQ 29.  Портове: Минимум 2 входа, единия от които да е DisplayPort, като тип за включване 
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№ Параметри и елементи / описание с минимални изисквания 

към работната станция; Комплектацията да съдържа интерфейсен кабел. 

REQ 30.  

Кабели: Мониторите да бъдат снабдени с пълен комплект кабели и допълнителни 

компоненти за нормалната им експлоатация в съответствие с действащите в 

Република България стандарти; 

 

Обособена позиция 2 

13. Компонент „ЦИФРОВА КОПИРНА МАШИНА“ 50 БРОЯ 

1. Производител Да се специфицира 

2. Серия и Модел Да се специфицира 

3. Технология Лазерна, монохромна 

4. Подържан формат на 

хартията 
Минимум A4, A3 

5. Резолюция 
Минимум 600 х 600 dpi 

копиране/принтиране 

6. Двустранен печат Стандартно, автоматично 

7. Наличие на ADF Задължително за минимум 50 листа 

8. Скорост на копиране 
При А4 минимум 20 ppm, При А3 

минимум 9 ppm 

9. Време за първо копие Максимум 10 сек. 

10. Мащабиране Минимум  25-400 % 

11. Процесор > 300 MHz 

12. Дестинация при сканиране Scan to PC/Network 

13. Тази за хартия 1 тава за 100 листа, тава за 250 листа 

14. Свързаност 
Минимум: USB, Ethernet 10/100Base-

TX/ 

15.  Памет Минимум 128 МБ 

16. Многократно копиране През стъпка от 1 до 999 копия наведнъж 

17. Драйвери за печат PCL или GDI  

18. Комплектация 

Захранващ кабел, интерфейсен кабел, 

документация на български език, 

декларация за произход, носител с драйвери 

и ръководство на потребителя 

19. Консуматив Машината да бъде доставена с тонер за 
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отпечатване на минимум 10 000 копия 

20. Гаранция 
Минимум 12 месеца на място при 

клиента 

21. Поддържани операционни 

системи 

Наличие на драйвери минимум за 

Windows 10 (32 и 64 бита), Windows 8.1(32 

и 64 бита); Windows 8 (32 и 64 бита); 

Microsoft Windows 7, Windows Vista, 

Windows XP Professional, Windows Server 

2003, Windows Server 2008, Windows Server 

2012 

 

14. Компонент „ЧЕРНО-БЯЛ МОНОХРОМЕН ПРИНТЕР 60 БРОЯ  

1. Производител Да се специфицира 

2. Серия и Модел Да се специфицира 

3. Технология Лазерна 

4. Подържан формат на хартията Формат А4, пликове 

5. Скорост на принтиране 
Минимум 38 стр./мин. в А4 

формат 

6. Двустранен печат Автоматичен 

7. Разделителна способност при печат Мин. 1200 х 1200 dpi 

8. Памет Минимум  128 МБ 

9. Процесор Минимум 600 Mhz 

10. Входящ капацитет на хартията Минимум 250 листа 

11. Изходящ капацитет на хартията Минимум 50 листа 

13. Комуникационни портове 
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 

Base-TX network 

15. Поддържани езици PCL, Postscript 

16. Месечно натоварване, A4 Минимум 50 000 страници 

17. Поддържани операционни 

системи 

Наличие на драйвери минимум за 

Windows  

18. Комплектация 

Захранващ кабел, интерфейсен 

кабел, документация на български 

език, декларация за произход, 

носител с драйвери и ръководство на 

потребителя 

19. Консуматив 

Машината да бъде доставена с 

тонер за отпечатване на минимум 6 

000 копия 

20. Тегло на хартията мин. от 60 до 200 гр. кв. м. 
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21. Гаранция 
Минимум 12 месеца на място при 

клиента 

 

15. Критерий за възлагане на поръчката:  

Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка чрез определяне на 

икономически най-изгодната оферта при критерий НАЙ-НИСКА ЦЕНА, съгласно чл. 70, 

ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

1. Класиране на офертите 

На първо място по съответната обособена позиция се класира участникът, предложил 

най-ниска обща цена за доставка по обособената позиция. 

2. Ред за класиране при наличие на две или повече оферти с предложена най-

ниска цена 

В случай, че най-ниската цена по съответната обособена позиция е предложена в две 

или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител 

между  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   В случай, че в техническата спецификация, изискванията на възложителя или друг 

документ от настоящата документация е посочен конкретен модел, източник, процес, 

търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се чете и разбира „или 

еквивалентно“. 
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Приложение 1 

№ 
Поделения 

на АВ 
Адрес 

1 Айтос ул."Цар Освободител" № 3А 

2 Ардино ул."Републиканска" № 6 

3 Асеновград ул."Цар Иван Асен ІІ" № 6 

4 Балчик ул."Стара планина" № 2 ет.2 

5 Белоградчик ул."Княз Борис І" № 45 

6 Берковица пл."Славейков" № 2 

7 Благоевград ул."Даме Груев" № 38, пк 2700 

8 Благоевград пл."Васил Левски" № 1 

9 Ботевград ул. Свобода № 3 

10 Брезник ул."Радослав Григоров" № 7 

11 Бургас Пл. Жени Патева № 1 

12 Бяла Слатина ул. “Димитър Благоев" № 85, стая 105 

13 Бяла ул .Хаджи Димитър I" № 6 

14 Варна бул.” Осми Приморски Полк” № 54 

15 
Велики 

Преслав 
ул."Б. Спиров" № 80 

16 
Велико 

Търново 
ул."Цанко Церковски" № 40 

17 Велинград ул."Хан Аспарух" № 3 

18 Видин пл."Бдинци" № 1 

19 Враца ул. „Ал. Стамболийски” №7 

20 Габрово ул. „Лазар Донков” 5 

21 
Генерал 

Тошево 
ул."Опълченска" №1 

22 
Горна 

Оряховица 
ул."Христо Ботев" № 2 
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23 Гоце Делчев ул."Отец Паисий" № 25 

24 Гълъбово ул. Стефан Стамболов 2 

25 Девин  ул."Ал. Костов" № 8 

26 Девня ул."Строител" № 12 

27 
Димитровгра

д 
бул."Раковски" № 13 

28 Добрич ул."Независимост" №12 

29 Дряново ул."Бачо Киро" № 21 

30 Дулово ул."Васил Левски" № 12 

31 Дупница ул."Николаевска" № 15 

32 Елена ул."Йеромонах Йосиф Брадати" № 2 

33 Елин Пелин ул."Владимир Заимов" № 1 

34 Елхово ул."Пирот" № 2 

35 Етрополе бул."Руски" № 105 

36 Златоград бул."България" № 120 

37 Ивайловград ул."Г. Димитров" № 42 

38 Исперих ул."Дунав" № 2 

39 Ихтиман ул."Иван Вазов" № 1 

40 Каварна ул."Дончо Стойков" № 8 

41 Казанлък ул."Отец Паисий Хилендарски" № 16 

42 Карлово ул."Димитър Събев" № 4 

43 Карнобат ул."Г. Димитров" № 2 

44 Кнежа ул."Марин Боев" № 71 

45 Козлодуй ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 3 

46 Костинброд ул."Патриарх Евтимий №1 

47 Котел ул."Раковски" № 58 

48 Крумовград пл."България" № 17 
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49 Кубрат ул."Цар Иван Асен" № 4 

50 Кула ул."Иван Кръстев" № 48 

51 Кърджали бул."Беломорски" № 48 

52 Кюстендил ул."Гороцветна", 29А 

53 Левски гр. Левски, ул. "България" № 58 

54 Ловеч ул."Търговска" № 41 

55 Лом пл."Свобода" № 8 

56 Луковит ул."Милин Камък" №2 

57 Мадан бул."Обединение" № 8 

58 
Малко 

Търново 
ул."Райна Княгиня" № 3, ет. 1, ст. 11 

59 Мездра ул."Св. Св. Кирил и Методий" № 21 

60 Момчилград ул."Петър Мирчев" № 2 

61 Монтана ул. "арх. Младен Кръстев" 1 

62 Монтана ул."Граф Игнатиев" № 4 

63 Несебър ул."Иван Вазов" № 23 

64 Никопол ул."Европа" №14 

65 Нова Загора ул."Преславска" №60 

66 Нови пазар ул."Цар Освободител" № 31 

67 Омуртаг пл "Независимост", п.код. 7900 

68 Оряхово ул."Арх. Цолов" № 47 

69 Павликени ул."Атанас Хаджиславчев" № 8 

70 Пазарджик ул."К.Величков" 20, пк 4400 

71 Пазарджик ул."Хан Крум" № 3 

72 Панагюрище ул."Петко Мачев" № 2 

73 Перник Пл. „Свети Иван Рилски” № 1Б 

74 Перник ул."Търговска" № 37 
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75 Петрич ул."Цар Борис ІІІ" № 28 

76 Пещера бул."Васил Левски"№ 2А 

77 Пирдоп ул."Цар Освободител" № 47 

78 Плевен ул."Хаджи Димитър" № 2 

79 Пловдив бул. „6-ти Септември” 152 

80 Поморие ул."Цар Калоян" № 1 

81 Попово ул."Александър Стамболийски" № 1 

82 Преслав ул."Борис Спиров" № 80 

83 Провадия ул."Ал. Стамболийски" № 23 

84 Първомай ул."Хр. Ботев" № 13 

85 Раднево ул."Тачо Даскалов" № 1 

86 Радомир ул."Евтим Рангелов" № 12 

87 Разград 
ул. Никола Вапцаров №4, (бивш магазин 

Ален Мак) 

88 Разград пл."Независимост" №2 

89 Разлог ул."Иларион Макариополски" № 23 

90 Русе ул."Църковна независимост" №16 ет.3 и ет.5 

91 Самоков ул."Бачо Киро" № 1 

92 Сандански ул."Македония" № 57 

93 Свиленград ул."Г. Бенковски" № 12 

94 Свищов ул."Димитър Анев" № 2 

95 Своге 
ул. „Александър Вутимски” №9, ет.2, стая 

202 

96 Севлиево ул."Стефан Пешев" № 6 

97 Силистра ул. „Хр. Смирненски”№ 2, ет.2 

98 Сливен бул."Цар Освободител" №4 

99 Сливен пл."Хаджи Димитър" № 2 
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100 Сливница пл."Съединение" № 1 

101 Смолян бул."България" № 14 ет.1 

102 София ул.”Елисавета Багряна” №20 

103 Средец пл."Георги Димитров" № 2 

104 Стара Загора Бул. „Цар Симеон Велики”№108 партер 

105 Тервел ул. Св. Св. Кирил и Методий №2 

106 Тетевен ул."Хр. Ботев" № 3 

107 Тополовград ул."Ив Вазов" № 2 

108 Троян пл."Възраждане" № 1 

109 Трън ул."Г. Димитров" № 7 

110 Трявна ул."Бачо Киро" №1 

111 Тутракан ул."Трансмариска" № 6 

112 Търговище пл."Свобода" № 2 

113 Харманли ул."Янко Сакъзов" № 1 

114 Хасково бул."Враня" № 1 

115 Царево ул."Крайморска" № 26 

116 Чепеларе ул."Беломорска" № 48 

117 Червен бряг ул."Екзарх Йосиф" № 6 

118 Чирпан ул. "Г. Димитров" № 28 

119 Шумен ул."Съединение" № 107 

120 Ямбол ул."Жорж Папазов" № 1 

 

Забележка: Агенция по вписванията може да променя по всяко време броя и 

адресите на описаните в приложението точки. Промяната се извършва с писмено 

волеизявление до Сервизната организация. 

 

 

Изготвил: Васил Жбантов – младши експерт в дирекция „ИОТ“ 

 


