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ДОКЛАДЪТ С ЦЯЛАТА 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПРОТОКОЛИТЕ СА 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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ПРИЕЛ: заличено на осн.чл.36а ЗОП 

 

ДИРЕКТОР НА ТП ДГС СУВОРОВО 

 

Д О К Л А Д 
№1/17.01.2020г. 

по чл.103, ал.3 от ЗОП, във връзка с чл.67, ал.6 от ППЗОП във връзка с чл.60, 

ал.1 от ППЗОП  от дейността на комисията по разглеждане  на офертите и 

проведждане на преговори с участниците, получили покани за участие в 

процедура – ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, назначена със Заповед № 06/17.01.2020год. 

на Директора на ТП ДГС Суворово 

 

 

Наименование на поръчката: "Абонаментно правно обслужване по смисъла 

на Наредба №1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения за нуждите 

на ТП ДГС Суворово при "СИДП" ДП Шумен за 12 месеца" 

 

Идентификационен номер в Регистъра на АОП: 02711-2020-0001 
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На  17 януари 2020 г.  от 12,00 часа в Заседателна зала на ТП ДГС Суворово 

се събра,  

 

КОМИСИЯ в  състав: 

Председател: инж.Злати Димов, на длъжност – заместник директор на ТП 

ДГС Суворово, с квалификация: инженер лесовъд; 

Членове: 

1. Бонка Димитрова, на длъжност  - ръководител счетоводен отдел при ТП 

ДГС Суворово, с  квалификация: икономист; 

2. Здравка Николова, на длъжност – счетоводител при ТП ДГС Суворово, с 

квалификация: икономист; 

назначена със Заповед № 06/17.01.2020г. на Директора на ТП ДГС 

Суворово със задача: ДА СЪСТАВИ ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА, чрез  пряко договаряне с предмет:  "Абонаментно правно обслужване 

по смисъла на Наредба №1/2004г. за минималните адвокатски възнаграждения за 

нуждите на ТП ДГС Суворово при "СИДП" ДП Шумен за 12 месеца"   

В съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, комисията 

проведе  прякото договаряне по следния начин: 

На 17 януари 2020 г. от 11,00 ч., определената комисия, без настъпили 

промени в хода на работата й, извърши следното: 

Комисията  установи, че за участие в прякото договаряне  са се явили и са 

представили оферти и тримата поканени участника, а именно: 

1. Оферта от адв. Григор Григоров, гр.Шумен с вх.№ 182/17.01.2020год., 

10:16ч. 

2.Оферта от адв. Ганка Андонова, гр.Провадия с вх.№ 183/17.01.2020год., 

10:17ч. 

3.Оферта от адв.Евгени Гандев, гр.Шумен с вх.№ 184/17.01.2020год., 

10:18ч. 

 

 

В залата присъстваха и тримата поканени участници. Наблюдатели  и други 

външни лица неприсъстваха. 

След деловодното извеждане, офертите бяха представени от упълномощеното 

длъжностно лице на Председателя на комисията, по реда предвиден в чл.48, ал.6 от 

ППЗОП. 

Членовете на комисията попълниха и представиха попълнени декларации в 

съответствие с изискването на чл.51, ал.8 и ал.13 от ППЗОП във връзка с по чл.103, 

ал.2 от ЗОП.  
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Председателя на комисията провери самоличността на присъстващите, изчете 

съдържанието на Заповед № 06/17.01.2020г. и имената на поканените и подали 

оферти участници. 

На основание чл.67, ал.1 от ЗОП комисията проведе жребии, като всеки от 

паканените участници изтегли номер, определящ поредността на провеждане на 

преговорите. Съгласно проведения жребий бе определена следната поредност на 

преговорите: 

 

 

 

 

 

 

 

Участниците с жребийни № №2 и 3 бяха помолени да напуснат залата и да 

изчакат своя ред. 

 

За преговори в залата остана  участник под №1 от проведения жребий: 

В присъствието на участника -  адв.Григор Григоров, комисията отвори 

подадената оферта и разгледа представените от него документи.  

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение на 

участника. 

Установи се, че адв. Григор Григоров е представил оферта, която съответства 

в пълна степен на изискванията на Възложителя и отговаря на критериите за подбор 

и няма пречки за стартиране на преговори между страните. 

Участниците в договарянето, придържайки се към изискванията на 

процедурата и структурата на проекто договора, определени в поканата за участие се 

договориха следното: 

1. Участникът приема условията заложени в проекто договора за обществена 

поръчка; 

2. адв.Снежана Тошева предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

899,00лв. без ДДС месечно и обща цена  за 12 месеца  в размер на  10 788,00 лева без 

ДДС.  

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

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

ценово предложение не подлежи на промяна. 

Поредност на 

преговорите 

Участник 

Под №1 адв.Григор Григоров 

Под №2 адв. Ганка Андонова 

Под №3 адв.Евгени Гандев 
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3. Участникът предлага ежемесечното му възнаграждение да бъде заплащано 

авансово до 18 - то число на текущия месец, през който се осъществява 

обслужването. 

Комисията благодари на участника, състави Протокол №1/17.01.2020год. за 

проведените преговори, който бе представен за подпис и на него и го помоли да 

напусне залата. 

 

За преговори беше поканен участник под №2 от проведения жребий: 

В присъствието на участника -  адв. Ганка Андонова, комисията отвори 

подадената оферта и разгледа представените от нея документи.  

Всички членове на комисията подписаха техническото и ценово предложение 

на участника. 

Установи се, че адв. Ганка Андонова е представила оферта, която съответства 

в пълна степен на изискванията на Възложителя, отговаря на критериите за подбор и 

няма пречки за стартиране на преговори между страните. 

Участниците в договарянето, придържайки се към изискванията на 

процедурата и структурата на проекто договора, определени в поканата за участие се 

договориха следното: 

1. Участникът приема условията заложени в проекто договора за обществена 

поръчка; 

2. адв. Ганка Андонова предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

898,00лв. без ДДС месечно и обща цена  за 12 месеца  в размер на  10 776,00 лева без 

ДДС.  

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

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

ценово предложение не подлежи на промяна. 

3. Участникът предлага ежемесечното му възнаграждение да бъде заплащано 

авансово до 20 - то число на текущия месец, през който се осъществява 

обслужването. 

Комисията благодари на участника, състави Протокол №2/17.01.2020год. за 

проведените преговори, който бе представен за подпис и на него и го помоли да 

напусне залата. 

За преговори беше поканен участник под №3 от проведения жребий: 

В присъствието на участника -  адв.Евгени Гандев, комисията отвори 

подадената оферта и разгледа представените от него документи.  

Всички членове на комисията подписаха техническото и ценово предложение 

на участника. 
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Установи се, че адв.Евгени Гандев е представил оферта, която съответства в 

пълна степен на изискванията на Възложителя, отговаря на критериите за подбор и 

няма пречки за стартиране на преговори между страните. 

Участниците в договарянето, придържайки се към изискванията на 

процедурата и структурата на проекто договора, определени в поканата за участие се 

договориха следното: 

1. Участникът приема условията заложени в проекто договора за обществена 

поръчка; 

2. адв.Евгени Гандев предлага цена за изпълнение на услугата в размер на 

900,00лв. без ДДС месечно и обща цена  за 12 месеца  в размер на  10800,00 лева без 

ДДС.  

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

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

ценово предложение не подлежи на промяна. 

3. Участникът предлага ежемесечното му възнаграждение да бъде заплащано 

авансово до 15 - то число на текущия месец, през който се осъществява 

обслужването. 

Комисията благодари на участника, състави Протокол №3/17.01.2020год. за 

проведените преговори, който бе представен за подпис и на него и го помоли да 

напусне залата. 

 

Мотивите за допускане на всички участници и всички останали действия на 

комисията са отразени в Протоколи №№1, 2 и 3/17.01.2020год. 

 

Поради горното, комисията на основание чл.60, ал.1, т.6 от ППЗОП класира 

участниците, съгласно „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА”, по чл. 70 

от ЗОП, по критерий за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“, както следва: 

НА ПЪРВО МЯСТО: адв. Ганка Андонова с предлагана цена за изпълнение 

на услугата в размер на 898,00лв. без ДДС месечно и обща цена  за 12 месеца  в 

размер на  10 776,00 лева без ДДС.  

НА ВТОРО МЯСТО: адв. Григор Григоров с предлагана цена за изпълнение 

на услугата в размер на 899,00лв. без ДДС месечно и обща цена  за 12 месеца  в 

размер на  10 788,00 лева без ДДС.  

НА ТРЕТО МЯСТО: адв.Евгени Гандев с предлагана цена за изпълнение на 

услугата в размер на 900,00лв. без ДДС месечно и обща цена  за 12 месеца  в размер 

на  10 800,00 лева без ДДС.  

Поради обстоятелството, че са изпълнени изискванията на чл.66 от ППЗОП, 

комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на услуга с 
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предмет: "Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба №1/2004г. за 

минималните адвокатски възнаграждения за нуждите на ТП ДГС Суворово при 

"СИДП" ДП Шумен за 12 месеца"  с класирания на първо място участник - адв. 

Ганка Андонова с предлагана цена за изпълнение на услугата в размер на 898,00лв. 

без ДДС месечно и обща цена  за 12 месеца  в размер на  10 776,00 лева без ДДС.  

 

Настоящият доклад се състави на 17.01.2020г. и се предава на Възложителя с 

цялата документация по процедурата, за вземане на решение за избор на изпълнител 

по реда на ЗОП и ППЗОП.  

Неразделна част от доклада са Протоколи №№1, 2 и 3 от 17.01.2018г. 

Отпечатано в 1 /един/ екземпляр, съдържащ 6 листа. 

Разчет. 

1. екз. № 1 – за досието на обществената поръчка 

 

К О М И С И Я :  

 

Председател: инж.Злати Димов заличено на осн.чл.36а ЗОП 

 

                       Членове: 1.  Бонка Димитрова заличено на осн.чл.36а ЗОП  

      

 

2.  Здравка Николова заличено на осн.чл.36а ЗОП               

 


