
 
(П Р Е П И С) 

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                         № 30 

                                       гр. Шумен, 12.12.2018 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 № 

480/11.12.2018г. 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 „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. 

Шумен за срока от една година считано от датата на сключване на договор, съгласно с Решение 

№ 29/30.11.2018г. на директора на СИДП ДП – гр. Шумен, за откриване на процедурата, в две 

обособени позиции: Позиция № 1 – За едно (1) лице притежаващо юридическа правоспособност и 

вписано в съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в 

Централно управление на СИДП ДП – гр. Шумен за срок от една година, считано от датата на 

сключване на договора и Позиция № 2 – За едно (1) лице притежаващо юридическа 

правоспособност и вписано в съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното 

обслужване в Централно управление на СИДП ДП – гр. Шумен, за срок от една година, считано 

от датата на сключване на договорa“, открита с Решение 29/30.11.2018г., на директора на СИДП 

ДП – гр. Шумен, 

ОБЯВЯВАМ: 

Следното класиране на участниците за изпълнител на обществената поръчка, както 

следва: 

За Позиция № 1 – За едно (1) лице притежаващо юридическа правоспособност и 

вписано в съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в 

Централно управление на СИДП ДП – гр. Шумен за срок от една година, считано от датата 

на сключване на договора 

І.На първо място, класирам: 

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

1600005097 , адрес на упражняване на дейността: гр. Шумен,  ул. Димитър Благоев  №7, ет.2, офис 

№1, с комплексната оценка на офертата – 100 точки, и при следните  условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 600,00 лв. ( хиляда и 

шестстотин лева), без ДДС и 19 200,00лв (деветнадесет хиляди и двеста 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 Григор Борисов Григоров - Шуменска адвокатска колегия, с адрес:  гр. 

Шумен, ул. Димитър Благоев  №7, ет.2, офис №1 - ЛП № 1800003697с комплексната оценка на 

офертата, - 98,79 точки, и при следните условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 650,00 лв. ( хиляда 

шестстотин и петдесет лева), без ДДС и 19 800,00лв (деветнадесет хиляди и осемстотин 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: 

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 Янкова-  адвокат при Шуменска адвокатска колегия  - 

ЛП № 1400013497, с комплексната оценка на офертата - 98,55  точки, и при следните  условия: 



 
- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 660,00 лв. ( хиляда 

шестстотин и шестдесет лева), без ДДС; и 19 920,00 лв. (деветнадесет хиляди дветстотин и 

двадесет 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. 

            За Позиция № 2 – За едно (1) лице притежаващо юридическа правоспособност и 

вписано в съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в 

Централно управление на СИДП ДП – гр. Шумен, за срок от една година, считано от датата 

на сключване на договорa. 

             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 Янкова-  адвокат при Шуменска адвокатска колегия  - 

ЛП № 1400013497, с комплексната оценка на офертата - 100 точки, и при следните  условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 600,00 лв. ( хиляда и 

шестстотин лева), без ДДС; и 19 200,00 лв. (деветнадесет хиляди и двеста 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 Григор Борисов Григоров - Шуменска адвокатска колегия, с адрес:  гр. 

Шумен, ул. Димитър Благоев  №7, ет.2, офис №1 - ЛП № 1800003697с комплексната оценка на 

офертата, - 98,79 точки, и при следните условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 650,00 лв. ( хиляда 

шестстотин и петдесет лева), без ДДС и 19 800,00лв (деветнадесет хиляди и осемстотин 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 Евгени Ганев Гандев - адвокат при Шуменска адвокатска колегия  - ЛП № 

1600005097 , адрес на упражняване на дейността: гр. Шумен,  ул. Димитър Благоев  №7, ет.2, офис 

№1, с комплексната оценка на офертата – 98,55  точки, и при следните  условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 660,00 лв. ( хиляда 

шестстотин и шестдесет лева), без ДДС; и 19 920,00 лв. (деветнадесет хиляди дветстотин и 

двадесет 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. 

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 „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен за срока от една година считано 

от датата на сключване на договор, съгласно с Решение № 29/30.11.2018г. на директора на 

СИДП ДП – гр. Шумен, за откриване на процедурата, в две обособени позиции: Позиция № 1 – 

За едно (1) лице притежаващо юридическа правоспособност и вписано в съответната 

адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в Централно управление на 

СИДП ДП – гр. Шумен за срок от една година, считано от датата на сключване на договора 

и Позиция № 2 – За едно (1) лице притежаващо юридическа правоспособност и вписано в 

съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в Централно 

управление на СИДП ДП – гр. Шумен, за срок от една година, считано от датата на 

сключване на договорa“, открита с Решение 29/30.11.2018г., на директора на СИДП ДП – гр. 

Шумен, 

 



 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

За Позиция № 1 – За едно (1) лице притежаващо юридическа правоспособност и 

вписано в съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в 

Централно управление на СИДП ДП – гр. Шумен за срок от една година, считано от датата 

на сключване на договора: 

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

1600005097 , адрес на упражняване на дейността: гр. Шумен,  ул. Димитър Благоев  №7, ет.2, офис 

№1, с комплексната оценка на офертата – 100 точки, и при следните  условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 600,00 лв. ( хиляда и 

шестстотин лева), без ДДС и 19 200,00лв (деветнадесет хиляди и двеста 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  

Позиция № 2 – За едно (1) лице притежаващо юридическа правоспособност и вписано в 

съответната адвокатска колегия за осъществяване на правното обслужване в Централно 

управление на СИДП ДП – гр. Шумен, за срок от една година, считано от датата на 

сключване на договорa: 

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 Янкова-  адвокат при Шуменска адвокатска колегия  - 

ЛП № 1400013497, с комплексната оценка на офертата - 100 точки, и при следните  условия: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 600,00 лв. ( хиляда и 

шестстотин лева), без ДДС; и 19 200,00 лв. (деветнадесет хиляди и двеста 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 

Договорите да се сключиха с определените за изпълнители участници при условията и  

изискванията  на 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 от ЦУ на СИДП ДП 

Шумен, за сведение и изпълнение. 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на .....чл 2 от ЗЗЛД....../П/........– зам. 

Директор на СИДП ДП – гр. Шумен и .....чл 2 от ЗЗЛД....../П/........– ръководител на „Финансов 

отдел” и гл. счетоводител на СИДП ДП – Шумен. 

 

 

 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ....../П/........ 

Директор на СИДП ДП – гр. Шумен 

 

 

 

 

 


