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П Р О Т О К О Л 
№.1 

Настоящия Протокол отразява дейността на комисията, назначена по реда на чл.103, 

ал.1 от ЗОП  със Заповед № РД-06-1/03.01.2017г. на Директора на ТП ДГС Генерал Тошево 

при СИДП ДП Шумен, натоварена да разгледа, оцени и класира офертите получени за 

участие в процедура ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ с определени лица (чл.18, ал.1, т.13, вр.с чл.182, 

ал.1, т.5 от ЗОП) за възлагане на обществена поръчка за “Абонаментно правно 

обслужване”, открита с Решение №10/23.12.2016г.  и със следните поканени от директора на 

ДГС Генерал Тошево ТП на СИДП ДП лица: 

1. Адвокатско дружество "Георгиев и Георгиева", съгласно Покана с изх. №РД-

04-2607/23.12.2016г., получена лично на същата дата от представляващия дружеството адв. 

Цветан Василев чл.4 от ЗЗЛД . 

2. адв.Павлина Димитрова чл.4 от ЗЗЛД от АК гр.Добрич, съгласно Покана с изх. 

№РД-04-2606/23.12.2016г., получена лично на същата дата. 

1. адв.Георги Тенев чл.4 от ЗЗЛД от АК Добрич, съгласно Покана с изх. №РД-04-

2605/23.12.2016г., получена лично на същата дата. 

 

В публично заседание от 11.30 ч.на 04.01.20176 г., комисията започна своята работа 

съгласно раздел VIII от ППЗОП, в състав: 

Председател: 
1. Златан Денчев, р-л счет.отдел на ТП"ДГС-Ген.Тошево" 

Членове:  

2. Станка Лазарова, счетоводител при ТП „ ДГС Генерал Тошево” 

3.  инж.Цветомир Колев, лесничей в ТП ДГС Ген.Тошво 

 

Комисията констатира, че на заседанието присъстват поканените за 

договарянето участници, както следва: 

Адвокатско дружество "Георгиев и Георгиева" представлявано от адв. Цветан 

Василев чл.4 от ЗЗЛД  

адв.Павлина Димитрова чл.4 от ЗЗЛД от АК гр.Добрич 

адв.Георги Тенев чл.4 от ЗЗЛД от АК Добрич 

 

ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ 

I. Комисията обяви следният дневен ред на заседанието, съгласно изискванията 

на ЗОП и ППЗОП: 

1. Получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, и 

подписване на  декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на обстоятелствата по 

чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията. 

2.Проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с изискванията на 

ЗОП и предварително обявените условия от външна страна. 

3. Отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпването им, и проверка за 

наличието в тях на отделен запечатан плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

устно оповестяване на останалите документи от офертата. Проверка на представените 

документи и вземане на решение за допускане или отсраняване на участниците за следващия 

етап на процедурата. 

4. Провеждане на жребий съгласно чл.67, ал.1 от ППЗОП, за определяне на 

поредността и датата и часовете на провеждането на преговорите с всеки от участниците по 

отделно. 

5.Закриване на заседанието и подписване на протокола. 

 

II. Действия на комисията съгласно обявеният дневен ред. 

По точка 1. Получаване на представените оферти и протокола по чл.48, ал.6 от 

ППЗОП, и подписване на  декларации по чл.51, ал.8 от ППЗОП за деклариране на 

обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП от членовете на комисията. 
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1. Съгласно представените от председателя на комисията оферти и протокола за 

приемането им, комисията констатира следното: 

1.1. Оферти са получени от следните лица: 

Адвокатско дружество "Георгиев и Георгиева" с ЕИК чл.4 от ЗЗЛД, седалище и 

адрес на управление гр.Добрич 9300, ул."Методи Кусевич"4, тел.0887 605200, 

law.consult.bg@gmail.com, представлявано от адв. Цветан Василев чл.4 от ЗЗЛД , с вх.номер на 

офертата РД-04-2656/30.12.2016г. 

 

адв.Павлина Димитрова чл.4 от ЗЗЛД от АК гр.Добрич с ЕИК чл.4 от ЗЗЛД седалище и 

адрес на управление 9600; област: Добрич; община: Балчик; град: гр. Балчик; ул. "Черно 

море" 26, ет. 2, представлявано от Павлина Димитрова чл.4 от ЗЗЛД , с вх.номер на офертата 

РД-04-2657/30.12.2016г. 

 

адв.Георги Тенев чл.4 от ЗЗЛД от АК Добрич с ЕИК чл.4 от ЗЗЛД, седалище и адрес на 

управление 9300; област: Добрич; община: Добрич; град: гр. Добрич; ул. "Д-р Константин 

Стоилов" № 5, ет. 1, офис. 4, представлявано от Георги Тенев чл.4 от ЗЗЛД , с вх.номер на 

офертата РД-04-2658/30.12.2016г. 

 

 2. Членовете на комисията подписаха декларация по чл.51, ал.8 от ППЗОП за 

деклариране на обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

По точка 2. Проверка на опаковките съдържащи офертите за съответствие с 

изискванията на ЗОП и предварително обявените условия от външна страна. 

Комисията констатира че не са налице несъответствия с изискванията на ЗОП и 

предварително обявените условия. 

 

По точка 3. Отваряне на опаковките с офертите по реда на постъпването им, проверка 

за наличието в тях на отделен запечатан плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

устно оповестяване на останалите документи от офертата.  

Комисията констатира че офертите съдържат плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, и оповести останалите документите представени с офертата както следва: 
 

 
 

                               Участник 

 
 

 

Наименование на документа 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО 

"ГЕОРГИЕВ И ГЕОРГИЕВА" 
 

 

АДВ.ПАВЛИНА 

ДИМИТРОВА чл.4 от 

ЗЗЛД ОТ АК ГР.ДОБРИЧ 

 

АДВ.ГЕОРГИ ТЕНЕВ чл.4 от 

ЗЗЛД ОТ АК ДОБРИЧ 

 

Опис на представените документи 

(по образец) 

 

От номер 1 
До номер 1 

 

От номер 1 
До номер 1 

 

От номер 1 
До номер 1 

 

ЕЕДОП (по образец) 

 

 

От номер 2 
До номер 20 

 

От номер 2 
До номер 20 

 

От номер 2 
До номер 20 

документ за упълномощаване, когато 

лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника; 

не е приложимо не е приложимо не е приложимо 

Техническо предложение с 

приложени към него: 

От номер 21 

До номер 22 
 

От номер 21 

До номер 22 
 

От номер 21 

До номер 22 

декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор 

От номер 23 

До номер 23 
 

От номер 23 

До номер 23 
 

От номер 23 

До номер 23 

декларация за срока на валидност на 

офертата; 

От номер 24 

До номер 24 

 

От номер 24 

До номер 24 

 

От номер 24 

До номер 24 

Декларация по чл. 102 от ЗОП, когато 

е приложимо (по образец) 

 

не е приложимо не е приложимо не е приложимо 

Ценово предложение От номер 25 
До номер 25 

 

От номер 25 
До номер 25 

 

От номер 25 
До номер 25 
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След като оповести документите от офертите на участниците, Комисията ги 

провери и констатира, че същите отговарят на изискванията на ЗОП, ППЗОП и 

изискванията на възложителя и взе единодушно решение с което ДОПУСКА до 

следващия етап на процедурата всички участници. 

 

По точка 4. Комисията, съвместно с участниците проведе жребий за определяне на 

поредността на провеждане на преговорите с всеки от участниците поотделно, и обяви 

следната поредност, дата и час за провеждане на преговорите: 

1. Адвокатско дружество "Георгиев и Георгиева" от 10.15ч. на 05.01.2017г. 

2. адв.Павлина Димитрова чл.4 от ЗЗЛД от АК гр.Добрич от 10.30ч. на 05.01.2017г. 

3. Георги Тенев чл.4 от ЗЗЛД , от 10.45ч. на 05.01.2017г. 

 

По точка 5. След изчерпване на дневния ред публичното заседание бе закрито и 

протокола бе подписан както следва: 

 

 

КОМИСИЯ: 

 

1.  ...............п...........................      2..............п.............................  3...................п...................... 

 

 

 УЧАСТНИЦИ:  

Адвокатско дружество "Георгиев и Георгиева" представлявано от адв. Цветан 

Василев чл.4 от ЗЗЛД ев……………п……………. 

 

адв.Павлина Димитрова чл.4 от ЗЗЛД от АК гр.Добрич…………п………….. 

 

адв.Георги Тенев чл.4 от ЗЗЛД от АК Добрич……………п…………………. 
 

 


