
ДОКЛАД 
от 12.02.2018 г. към Протокол от 

12.02.2018 година 

 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, във връзка с проведената процедура за 

избор на изпълнител по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки, проведена от 

комисия, назначена със Заповед №21/12.02.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена 

поръчка с обект - услуга,  и предмет на изпълнение: “Абонаментно правно обслужване по смисъла 

на Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; 

изм. и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г. 

..посл. изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.) на „ДГС Върбица“ ТП на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП Шумен за срок от една година, считано от датата на сключване на договора“. 

Комисията в състав: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……чл. 2 от ЗЗЛД….. - Зам.-директор при ТП  

 ЧЛЕНОВЕ: 1. ……чл. 2 от ЗЗЛД….. – Зам.-гл. счетоводител при ТП 

           2. ……чл. 2 от ЗЗЛД…..– счетоводител при ТП 

изготви настоящия доклад, като промени в хода на процедурата в състава на комисията не са 

извършвани. 

Кратко описание на работния процес: 

Комисията при откриване на заседанието установи, че са спазени изискванията на закона, 

относно сроковете за изпращане на Решението за откриване на процедурата до Агенцията за 

обществени поръчки и същите са публикувани по надлежния ред в електронния регистър. Процедурата 

е открита с Решение № 1/29.01.2018 г. на директора на ТП „ДГС Върбица". 

Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 

6 от ЗОП.  

Комисията установи, че офертите на кандидатите са подадени, съгласно изискванията на ЗОП и 

процедурните условия, а именно: пликът е с ненарушена цялост, непрозрачен е и върху него са 

отбелязани само изискуемите от закона данни за кандидата. 

Съгласно регистъра на офертите в ТП „ДГС Върбица", се установи, че оферти за участие в 

определения срок са подали следните кандидати, а именно: 

1. Кандидат № 1 - адв. И.М.И., като офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане на 

оферти с вх. № 192/08.02.2018 година и с час на постъпване на офертата - 11,08 часа; 

2. Кандидат № 2 - адв. С.Х.С., като офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане на 

оферти с вх. № 194/08.02.2018 година и с час на постъпване на офертата - 16,30 часа; 

3. Кандидат № 3 - адв. И.К.И., като офертата е подадена и вписана в Регистър за приемане на 

оферти с вх. № 198/09.02.2018 година и с час на постъпване на офертата - 10,30 часа. 

След отваряне на пликовете Комисията установи, че кандидатите са приложили всички 

изискуеми документи и същите са комплектувани, съгласно процедурните условия и разпоредбите на 

ЗОП.Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното Решение, че 

кандидатите са представили всички изискуеми документи и изпълняват изискванията за подбор, 

съгласно условията за провеждане на процедурата и разпоредбите на ЗОП и се допускат до участие в 

следващите етапи от процедурата. 

Членовете на комисията подписаха Ценовото предложение на тримата кандидати. 

Комисията оцени предложенията съгласно обявените критерии и предлага следното класиране:  

   На първо място със 100 точки, класира: 

Участник № 3 – И.К.И., ЕГН: ……чл. 2 от ЗЗЛД….., адвокатска карта № SHAK 0035, адвокат 

при Шуменска адвокатска колегия, при следните стойности и условия за извършване на услугата: обща 

цена за извършване на услугата за един (1) месец в размер от 700,00 лв. (седемстотин лева и нула 

стотинки), без ДДС и обща крайна цена от 8400,00 лева (осем хиляди и четиристотин лева) без 

ДДС, за едногодишния срок на действие на договора. 

   На второ място след жребий със 70 точки, класира: 

Участник № 1 – И.М.И. ЕГН: ……чл. 2 от ЗЗЛД….., адвокатска карта № SHAK 0134, адвокат 

при Шуменска адвокатска колегия, при следните стойности и условия за извършване на услугата: обща 

цена за извършване на услугата за един (1) месец в размер от 700,00 лв. (седемстотин лева и нула 



стотинки), без ДДС и обща крайна цена от 8400,00 лева (осем хиляди и четиристотин лева) без 

ДДС, за едногодишния срок на действие на договора. 

   На трето място след жребий със 70 точки, класира: 

Участник № 2 – С.Х.С., ЕГН: ……чл. 2 от ЗЗЛД….., адвокатска карта № SHAK 0067, адвокат 

при Шуменска адвокатска колегия, при следните стойности и условия за извършване на услугата: обща 

цена за извършване на услугата за един (1) месец в размер от 700,00 лв. (седемстотин лева и нула 

стотинки), без ДДС и обща крайна цена от 8400,00 лева (осем хиляди и четиристотин лева) без 

ДДС, за едногодишния срок на действие на договора. 

  КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ: 

Участниците в обявената процедура за избор на изпълнител отговарят на поставените от 

Възложителя условия, няма предложения за отстраняване на кандидати и доказателства за хипотеза на 

чл. 106, ал. 2 от ЗОП. 

Кандидатите представят всички изискуеми документи и изпълняват изискванията за подбор, 

съгласно условията за провеждане на процедурата и разпоредбите на ЗОП, както и че същите имат 

право за извършване на съответната услуга. 

Предложената месечна крайна цена за изпълнение на услугата не надхвърля допустимият 

финансов праг (в лева, без ДДС). 
 

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, 

   1. Комисията предлага на Директора на ТП „ДГС Върбица", в качеството си на възложител, с 

решение в срока по чл. 106, ал. 1 от ЗОП (до 10 дни от получаване доклада на комисията), ако утвърди 

доклада на комисията да издаде окончателно Решение за определяне изпълнител по реда на чл.108, т. 1 

от ЗОП и да обяви за изпълнител участник № 3 - адв. ……чл. 2 от ЗЗЛД….. на обществената поръчка 

с обект - услуга, и предмет на изпълнение: “Абонаментно правно обслужване по смисъла на 

Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.; изм. 

и доп., бр. 2 от 09.01.2009 г.; доп., бр. 43 от 08.06.2010 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г. ..посл. 

изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.) на „ДГС Върбица“ ТП на „Североизточно държавно 

предприятие“ ДП Шумен за срок от една година, считано от датата на сключване на договора“. 

   2. Предлага на директора на ТП „ДГС Върбица", в качеството си на възложител, на основание 

чл. 112, ал. 1 от ЗОП, след влизане в сила на решението, да сключи договор с класирания на първо 

място участник - адв. И.К.И., адвокатска карта № SHAK 0035, адвокат при Шуменска адвокатска 

колегия за срок от една година от датата на сключване на договора. 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОКЛАДА: цялата документация по процедурата и протокол от 

заседанието на комисията. 

 

 

 

 
Комисия: 

1. ……чл. 2 от ЗЗЛД….. 

2. ……чл. 2 от ЗЗЛД….. 

3. ……чл. 2 от ЗЗЛД….. 

 


