
 

 
 

ДОКЛАД (препис) 

По чл.92а, ал.5, т.1 от ЗОП 

В настоящия доклад-препис са заличени личните данни на субектите на процедурата за 

възлагане на поръчката (по смисъла на чл. 6 от ЗОП), съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във 

връзка с чл. 22б, ал. 3, последно изречение от ЗОП. 
На основание чл. 92а, ал. 5, т. 1 от ЗОП, във връзка с проведената процедура за избор на изпълнител 

по реда на чл. 91 и сл. от ЗОП, проведена от комисия назначена със Заповед №379/12.09.2015г.  за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка с обект – услуга, и с предмет на изпълнение: 

„Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните адвокатски 

възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.;……посл. изм. ДВ бр.28 от 28.03.2014г;) на 

„Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен офис Варна до 31.12.2015 г.“, съгласно 

Решение № 19/03.09.2015 г. на директора на „СИДП“ ДП Шумен 

КОМИСИЯТА ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ 

Единственият допуснат кандидат до участие в обявената процедура за избор на изпълнител на 

обществена поръчка с предмет:  „Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за 

минималните адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.;……посл. изм. ДВ 

бр.28 от 28.03.2014г;) на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен офис Варна до 

31.12.2015 г. , а именно: Адвокатско дружество ”Диан Иванов и съдружници” гр.Варна, със седалище 

и адрес на управление: гр. Варна , бул. „Мария Луиза” № 21А, офис:2, БУЛСТАТ:176221874, вписано 

под № 319/04.11.2011г. към регистъра на адвокатските дружества при Варненски окръжен съд, 

представлявано от адв. Диан Маринов Иванов, отговаря на поставените от Възложителя условия. 

 Кандидата е представил всички необходими документи в доказателство на това, че същият има 

право за извършване на съответната услуга. 

 Предложената месечна крайна цена за изпълнение на услугата не надхвърля допустимият финансов 

праг (в лева без ДДС). 

 Професионалният опит на кандидата напълно покрива изискванията на Възложителя. Същият е 

представил 1 брой положителна референция по приключили договори за сходни услуги в системата на 

горите. 

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО 

Комисията предлага на Директора на  „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен да 

сключи договор за „Абонаментно правно обслужване по смисъла на Наредба № 1 за минималните 

адвокатски възнаграждения от (Обн. - ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г.;……посл. изм. ДВ бр.28 от 

28.03.2014г;) на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен офис Варна до 31.12.2015 г  
с Адвокатско дружество ”Диан Иванов и съдружници” гр.Варна, със седалище и адрес на 

управление: гр. Варна , бул. „…….” № …., офис:…, БУЛСТАТ:176221874, вписано под № 

319/04.11.2011г. към регистъра на адвокатските дружества при Варненски окръжен съд, представлявано от 

адв. Диан Маринов Иванов   по параметрите на представената от същия окончателна оферта отразена 

подробно в протокола от 12.09.2015г от които неразделна част е настоящия доклад. 

Комисия:   1. ……(заличено и подписано) 

 

              (заличено и подписано)   2. ………(заличено и подписано) 

 

                                                      3..……(заличено и подписано) 

    

                   4……(заличено и подписано) 

Дата: 12.09.2015г.               5……(заличено о подписно) 

     


