
   
 

П Р О Т О К О Л    

№ 3-1/15.04.2020 г. 

 

На основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП от дейността на комисията по разглеждане 

на офертите и провеждане на преговори с участниците, получили покани за участие в 

процедура - ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, назначена със Заповед № 104/15.04.2020г. на 

Директора на ТП ДГС Върбица 

Наименование на поръчката: “Абонаментно правно обслужване - текуща правна 

помощ  по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски 

възнаграждения на ТП „Държавно горско стопанство Върбица“ за срока до 

31.12.2020г.“, съгласно Решение № 4/31.03.2020 г., на директора на ТП ДГС Върбица, за 

откриване на процедурата. 

В залата присъстваха всички членове на комисията адвокат Галина Бонева - 

Шуменска адвокатска колегия. Участникът потвърди пред комисията параметрите на 

подадената от него оферта за участие. Комисията пристъпи към провеждане на преговори с 

участника относно изискванията на процедурата и проекта на договора, определени в 

поканата за участие и се договориха следното: 

1. Участникът приема условията заложени в проекта на договора за обществена 

поръчка; 

2. На отправен въпрос от страна на комисията, дали участника би намалил 

предлаганата от него месечна цена за услугата, същия отговори, че представеното ценово 

предложение предвид естеството на клаузите по проектодоговора, посочената времева 

ангажираност  не  подлежи на промяна, доколкото същото е съобразено с изискванията на 

Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения от ( 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 

28.04.2014 г. … посл. Изм. и доп., бр. 84 от 25.10.2016 г.) и посочването на  по-ниска 

стойност би довело до нарушение на разпоредбите на същата. 

3. Участникът предлага ежемесечното му възнаграждение да бъде заплащано до 10-то 

число на месеца, следващ извършената от изпълнителя абонаментно-правна услуга. 

Преговорите с участника приключиха в 14.20 часа на 15.04.2020 година. 

Отпечатано в 1 (един) екземпляр, съдържащ 1 (една) страница и представлява 

неразделна част от процедурното досие. 

 

Участник в преговорите: адв. Галина Бонева 

(собствено и фамилно имена и подпис)      

                                                                                                                     ………П……… 

 

Комисия:  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ….чл.59 от ЗЗЛД…. ………П………   

                      ЧЛЕНОВЕ:1. ….чл.59 от ЗЗЛД…- ………П…………   

                      2. ….чл.59 от ЗЗЛД… -  …………П……….. 

     

 

       

 

 


