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Препис! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 183 

с. Венец, 06.04.2020 година 

 

На основание чл. 181, ал. 6 от ЗОП, резултатите от проведените преговори и  

класация по реда на чл. 66- 67, от ППЗОП, осъществена от комисията назначена със 

Заповед № 180/31.03.2020г. за определяне на изпълнител за следната услуга: 

“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 

ловно стопанство Паламара“ с. Венец за срока от една година считано от датата на 

сключване на договор.“, съгласно Решение № 141/18.03.2020 г., на директора на ТП 

ДЛС Паламара – с. Венец, за откриване на процедурата. 

 

ОБЯВЯВАМ: 

Следното класиране на участниците за изпълнител на обществената поръчка, 

както следва: 

І.На първо място, класирам: 

Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“  - Шуменска адвокатска колегия ЕИК-

176430201, със седалище и адрес на управление:  гр. Шумен, ул. Съединение  №68, вх.2, 

ап.20, представлявано от адвокат Снежка Иванова -  адвокат при Шуменска адвокатска 

колегия  - ЛП № заличено съгласно чл. 59 от ЗЗЛД, с комплексната оценка на офертата - 100 

точки, и при следните  условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1200 лв. (хиляда и 

двеста лева), без ДДС; и 14 400 лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лева) без вкл. 

ДДС за целия срок на действие на договора 

- продължителност на услугата: една година от датата на сключване на договора. 

- други условия – съгласно посочените в проектодоговора 

ІІ.На второ място, класирам: 

адвокат Евгени Гандев - адвокат при Шуменска адвокатска колегия  - ЛП № 

заличено съгласно чл. 59  , адрес на упражняване на дейността: гр. Шумен, ул. Димитър 

Благоев  №7, ет.2, офис №1, с комплексната оценка на офертата – 99.02 точки, и при 

следните  условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1230 лв. (хиляда 

двеста и тридесет лева) без ДДС и 14 760 лв (четиринадесет хиляди седемстотин и 

шестдесет лева)  без вкл. ДДС за целия срок на действие на договора; 

- продължителност на услугата: една година от датата на сключване на договора. 

- други условия – съгласно посочените в проектодоговора 

ІІІ.На трето място, класирам: 

Адвокат Григор Григоров - Шуменска адвокатска колегия, с адрес:  гр. Шумен, 

ул. Димитър Благоев  №7, ет.2, офис №1 - ЛП № заличено съгласно чл. 59 с комплексната 

оценка на офертата, 98.71 точки, и при следните условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1240 лв.(хиляда 

двеста и четиридесет лева), без ДДС и 14 880 лв (четиринадесет хиляди осемстотин и 

осемдесет лева)  без вкл. ДДС за целия срок на действие на договора; 

- продължителност на услугата: една година от датата на сключване на договора. 

- други условия – съгласно посочените в проектодоговора 
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За изпълнител за извършване на обществена поръчка по реда на чл. 91 и сл. от 

ЗОП  с обект – услуга и с предмет на изпълнение: “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 ловно стопанство Паламара“ с. Венец за 

срока от една година считано от датата на сключване на договор.“, съгласно Решение 

№ 141/18.03.2020 г., на директора на ТП ДЛС Паламара – с. Венец, за откриване на 

процедурата. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“  - Шуменска адвокатска колегия ЕИК-

176430201, със седалище и адрес на управление:  гр. Шумен, ул. Съединение  №68, вх.2, 

ап.20, представлявано от адвокат Снежка Иванова -  адвокат при Шуменска адвокатска 

колегия  - ЛП № заличено съгласно чл. 59, с комплексната оценка на офертата - 100 точки, и 

при следните  условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1200 лв. (хиляда и 

двеста лева), без ДДС; и 14 400 лв. (четиринадесет хиляди и четиристотин лева) без вкл. 

ДДС за целия срок на действие на договора 

- продължителност на услугата: една година от датата на сключване на договора. 

- други условия – съгласно посочените в проектодоговора 

 

Договорът да се сключи с определения за изпълнител участник при условията  

изискванията  по чл. 183 от ЗОП.  

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП в тридневен срок от издаване на настоящото 

решение, същото да се изпрати на участниците в процедурата и в деня на изпращането, 

заедно с доклада и протоколите от работата на комисията по чл. 103 от ЗОП, да се публикува 

в  профила на купувача. 

Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 – 

дневен срок от получаването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП. 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица ТП ДЛС 

Паламара, за сведение и изпълнение. 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на Валя Димова – ръководител 

счетоводен отдел – главен счетоводител при ТП ДЛС „Паламара” – с. Венец 

 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ: (П) – Заличено чл. 59 от ЗЗЛД 

директор на ТП ДЛС Паламара – с. Венец 
 

 

 


