
 
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес: гр. Нови пазар, ПК 9900, ул. „Цар Освободител“ № 44, , e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 4 

гр. Нови пазар 11.03.2020 година 

 

На основание, резултатите от проведените преговори и  класация по реда на чл.67, от ППЗОП, 

осъществена от комисията назначена със Заповед № 34/11.03.2020 г. 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 „ДГС 

„Нови пазар“ ТП на „Североизточно държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една 

година считано от датата на сключване на договора.“,, открита с Решение № 2/27.02.2020 

година на директора на ТП „ДГС Нови пазар“, отразени като  констатациите на комисията по 

Доклад по чл. 67, ал.6 от ППЗОП от 11.03.2020 г. 

ОБЯВЯВАМ: 

Следното класиране на участниците за изпълнител на обществената поръчка: 

 

На първо място класирам: 

Участник № 1: адв. Евгени Ганев Гандев - адвокат при Шуменска адвокатска колегия  

- ЛП № 1600005097 , адрес на упражняване на дейността: гр. Шумен,  ул .  „Дим итър  

Благ оев “  № 7 ,  е т .  2 ,  офис  1 , с максимален брой точки от комплексната оценка на офертата, 

а именно 100 точки, и при следните стойности и условия за извършване на услугата: 

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

лева), без ДДС; 

- продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора. 

- приети условия да проектодоговора. 

 

На второ място класирам: 

Участник № 3: адв. Цветан Василев Георгиев - адвокат при Добричка адвокатска колегия  

- ЛП № 1300020593, адрес на упражняване на дейността:  гр. Добрич, ул. Райко Даскалов  №4, с 

брой точки от комплексната оценка на офертата, а именно 97,50 точки, и при следните стойности 

и условия за извършване на услугата: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 640,00 лв. (шестстотин и 

четиридесет лева), без ДДС; 

- продължителност на услугата: една  година от сключването на договора. 

- приети условия да проектодоговора. 

 

На трето място класирам: 

Участник № 2: адвокат Павлина Димитрова Георгиева - адвокат при Добричка 

адвокатска колегия  - ЛП № 1000020393, адрес на упражняване на дейността: гр. Балчик, ул. 

Черно море №26, ет.2,с брой точки от комплексната оценка на офертата 66,70 точки, и при 

следните стойности и условия за извършване на услугата: 

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 620,00 лв. (шестстотин и 

двадесет лева), без ДДС; 

- продължителност на услугата: една година от сключването на договора. 

- приети условия да проектодоговора. 
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ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-НОВИ ПАЗАР” 

Адрес: гр. Нови пазар, ПК 9900, ул. „Цар Освободител“ № 44, , e-mail: dgs.novi_pazar@dpshumen.bg 

За изпълнител за извършване на обществена поръчка по реда на чл. 91 и сл. от ЗОП извършена 

от комисията назначена със Заповед № 34/11.03.2020г.  за определяне на изпълнител за 

обществена поръчка, 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 „ДГС „Нови пазар“ ТП на „Североизточно 

държавно предприятие“ ДП Шумен за срок от една година считано от датата на сключване 

на договора.“,, открита с Решение № 2/27.02.2020 година на директора на ТП „ДГС Нови 

пазар“. 

 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

адв. Евгени Ганев Гандев - адвокат при Шуменска адвокатска колегия  - ЛП № 

1600005097 , адрес на упражняване на дейността: гр. Шумен,  ул .  „Дим итър  Благ оев “  № 

7 ,  ет .  2 ,  офи с  1 , с максимален брой точки от комплексната оценка на офертата, а именно 100 

точки, и при следните стойности и условия за извършване на услугата: 

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

лева), без ДДС; 

- продължителност на услугата:  една  година от сключването на договора. 

- приети условия да проектодоговора. 

 

Договорът да се сключи с определения за изпълнител участник при условията  изискванията  

по чл. 183 от ЗОП,. 

 

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица от ТП „ДГС Нови 

пазар“  за сведение и изпълнение. 

 

Контрола по изпълнението на същата възлагам на инж. чл.59 от ЗЗЛД  – зам.-директор на 

ТП „ДГС Нови пазар“. 

 

 

ИНЖ. ПАВЛИНКА ХИНЕВА  …..П… .  
Дире ктор  н а  ТП „ДГ С Нови  п аз ар ”  
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