
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ДП „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ШУМЕН с ЕИК 201617412 

„ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО БАЛЧИК” ТП 
гр.Балчик, обл.Добрич, ул. „ Черно море“ № 9, тел. 0579/73223,  факс 0579/72039 e-mail: dlsbalchik@gmail.com 

 

 

изх.№ И-68/19.03.2021г. 

 

 

 

ДО ЕВГЕНИ ГАНЕВ ГАНДЕВ 
адвокат, вписан в АК Шумен, ЛН 1600005097 

сл.адрес: гр. Шумен, ул. „ Добри Войников” № 9-13, кантора № 19, e-mail: evgeni_gandev@abv.bg  

 

ДО ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА 

адвокат вписан в АК гр. Добрич, ЛН 1000020393,  

сл. адрес: гр. Балчик, ул. " Черно море" № 26, ет.2, e-mail: poli.georgieva@gmail.com 

 

ДО ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ 

адвокат вписан в АК гр. Добрич, ЛН 1300020593 

сл. адрес: гр. Добрич 9300, ул. „ Райко Даскалов” № 4, ел. поща: law.consult.bg@gmail.com 

 

 

 
П О К А Н А 

на основание чл.64, ал.3 от ППЗОП за участие в процедура чрез пряко договаряне за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП 

 

 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
На основание чл. 18, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5, чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона 

за обществените поръчки (ЗОП), чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки и Решение на Директора на „ ДЛС Балчик“ ТП на СИДП ДП е 
открита процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка 
с предмет „Абонаментно правно обслужване на ТП ДЛС Балчик““ 

Отправяме Ви настоящата покана, при желание от Ваша страна да подадете оферта в 
системата на ЦАИС ЕОП в срок до 23:59ч. на  31.03.2021г. и да вземете участие в договарянето, 
което ще се проведе от 13.30ч. на 01.04.2021г.,  в системата на ЦАИС ЕОП, чрез използване на 
модула съобщения.  

 
І. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРАТА: 

Възложителят възлага обществената поръчка по облекчените правила на чл.182, ал.1, 
т.5 от ЗОП, тъй като услугата попада в обхвата на Приложение № 2 от ЗОП „Правни услуги, 
неизключени съгласно чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗОП” със СРV код - 79110000 по Класификатора на 

обществени поръчки и е на обща стойност до 175600,00 лв. без ДДС, т.е. стойността на 
поръчката е в рамките на стойностите определени в чл. 20, ал.2, т.2 от ЗОП за публични 
възложители от 70 000,00лв.без ДДС до 1 000 000,00лв.без ДДС. Във връзка с горното, , „ ДЛС 
Балчик“ ТП на СИДП ДП има право да приложи процедурата пряко договаряне, съобразно 
одобрените му потребности в размер до 21000,00лв. без ДДС съобразявайки се с общата 
стойност на поръчката и делегираните му правомощия, съгласно Заповед № 425/17.12.2020г. 
на Директора на СИДП ДП - Шумен, при условията на чл.7 от ЗОП. 
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ІІ. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Услуга по Приложение № 2 от ЗОП 
„Правни услуги, неизключени съгласно чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗОП” с СРV код - 79100000 по 
Класификатора на обществени поръчки.  

 

ІІІ. ПРАВНО И ФАКТИЧЕСКО ОСНОВАНИЕ – чл.182, ал. 1 т. 5 от ЗОП в изпълнение 
указанията, обективирани в Заповед № 425/17.12.2020г. на Директора на „СИДП”ДП гр. 
Шумен. 

 

ІV. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: “Абонаментно правно обслужване” 
при със следната ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Текущо правно обслужване по смисъла на чл.6, т.11 от Наредба №1/2004г. за 
минималните адвокатски възнаграждения свързано с дейността на Възложителя, 
включително по  специфични въпроси от областта на обществените поръчки, търговско, 
вещно,  облигационно, административно и трудово право и специализираното 
законодателство в областта на горите и ловната дейност,  на абонаментен принцип 
(постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано ежемесечно), 
както и изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, 
договори и други документи и книжа свързани с дейността на Възложителя.  

 
V. СРОК  И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

1. Срок за изпълнение на обществената поръчка: 11/единадесет/ месеца, считано от 
дата на сключване на договора.  

2. Срок на валидност на предложението – 90 ( деветдесет) календарни дни, считано от 
крайният срок за депозиране на оферти. 

3. Място за изпълнение: гр. Балчик, ул. „ Черно море” № 9 и/или на e-mail адрес на 
Възложителя. 

 
VІ. ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ: 

1. Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 175600,00 без ДДС за ДП „ 
СИДП” Шумен, като общата прогнозна стойност на частта от поръчката за ДГС Добрич ТП 
на СИДП ДП се определя в български лева и е в прогнозен размер на 21000.00лв. без вкл. 
ДДС. 

2. Цената на услугата се формира в лева, без ДДС на равни абонаментни вноски. 
3. Факторите, които следва да влияят при разумното определяне на предложеното 

възнаграждението за услугата, са следните: 
-Материалният интерес и постигнатият резултат; 
-Времето и трудът, които ще се изискват за постигане на резултата; 
-Уникалността и трудността на поставените въпроси, както и уменията, необходими за 

предоставяне на правните услуги; 
- Времевите ограничения в зависимост от конкретните обстоятелства. 
4. Финансирането е  от стопанската дейност на стопанството 
5. Условия и начин на плащане: Стойността на услугата се заплаща в левове по 

банков път с платежно нареждане, съгласно условията на договора след издаване на фактура 
или договор за правна защита и съдействия по ЗАдвокатурата от Изпълнителя на услугата. 

 
VIІ . КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА - обществената поръчка се 

възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за възлагане „най-
ниска цена”. 

 

VIІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 
1. Лично състояние на участниците – съгласно чл.54, ал.1 от ЗОП. 

2. Критерии за подбор:  Годност за упражняване на професионална дейност: 
На основание чл.60 от ЗОП, Възложителят изисква участникът да е вписан като 

адвокат/адвокатско дружество в съответната адвокатска колегия.  
3. Икономическо и финансово състояние: Възложителят няма поставени изисквания 

по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.  



4. Технически и професионални способности: Възложителят няма поставени 
изисквания по отношение на техническите и професионални способности на участниците. 

 

 
 
 
Възложител: .................................... 
Директор на „ ДЛС Балчик“ ТП на СИДП ДП  
/инж. Калинка Тодорова/ 
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