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ВХ. № 01-04-1086/18.07.2015 Г. 

 

 

УТВЪРДИЛ: ЗАЛИЧЕН ПОДПИС НА ОСН. ЧЛ. 2 ЗЗЛД 

ДАМЯН ДАМЯНОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР”      

   

  

Д  О  К  Л  А  Д 

  

оотт  2288  ююллии  22001155  гг..  

  

от работата на Комисия, назначена със Заповед № 139/27.07.2015 г. на 

изпълнителния директор на БСТ, във връзка с провеждането на процедура на 

договаряне без обявление, открита с Решение № 125/09.07.2015 г. на 

Изпълнителния директор на ДП “Български спортен тотализатор” и на основание 

на чл. 90, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: 

„Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта на 

обществените поръчки“ 
 

Настоящият Доклад е съставен на основание чл. 92а, ал. 5 ЗОП, като неразделна негова 

част са: 

Приложение № 1 –  Протокол №1 от 27.07.2015 г. от работата на комисията относно 

проверка съответствието на участника с изискванията за подбор, поставени от 

Възложителя както и съответствието на подадената оферта с изискванията на 

Възложителя за изпълнение на поръчката, поставени в Поканата за участие в 

настоящата процедура; 
Приложение № 2 – Протокол № 2 от 28.07.2015 г. от проведени преговори за 

договаряне с Участника Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“. 

Приложение № 3 – Протокол № 3 от 28.07.2015 г. от проведени преговори за 

договаряне с Участника Адвокатско дружество „Цолова и Симеонов“. 

Приложение № 4 – Протокол № 4 от 28.07.2015 г. от проведени преговори за 

договаряне с Участника Адвокатско дружество „Кишкова, Неделяков, Данаилов и 

съдружници“. 

 

 

Комисията, назначена със Заповед № 139/27.07.2015 г. на Изпълнителния директор на 

БСТ, на определената дата – 27.07.2015 г., проведе работата си в съответствие със 

задачите, определени в цитираната заповед и в посочения срок, в следния състав: 

Председател:  

1. Рада Гьонова – Директор ДПОП 

Членове:  

2. Десислава Стоянова – експерт обществени поръчки, отдел „Обществени поръчки“, 

ДПОП,  

3. Вяра Георгиева – юрисконсулт, отдел „Правен“, ДПОП 

 

 

Във връзка с изпратената от Възложителя, на основание чл. 92 ЗОП, писмена Покана с 

изх. № 02-01-1242/09.07.2015 г. за участие в договарянето до участниците, съгласно 



2 

 

Решение № 125/09.07.2015 г., в предварително определения срок - до 17:00 ч. на 

24.07.2015 г. бяха получени оферти, както следва: 

 

Участник 
Рег. номер 

на офертата 

Час на 

приемане 

Адвокатско дружество „ Токушев и 

съдружници“  
№ 02-01-1054/24.07.2015 г. 14:22 ч. 

Адвокатско дружество „Цолова и 

Симеоново“  
№ 02-01-1056/24.07.2015 г. 14:40 ч. 

Адвокатско дружество „Кишкова, 

Недялков, Данаилов и съдружници“ 
№ 02-01-1057/24.07.2015 г. 14:48 ч. 

 

Работата на Комисията протече при спазване на следния ред: 

 

Получените оферти бяха предадени от дирекция „Обща администрация“ на Комисията 

и същите, след подписване на декларации от членовете на комисията по чл. 92а, ал. 1 

вр. чл. 35 ЗОП, бяха отворени в 10:00 часа на 27.07.2015 г. по реда на тяхното 

постъпване. Подадените оферти бяха представени в съответствие с изискванията на 

ЗОП и Поканата за участие в договарянето, в запечатани, непрозрачни пликове и в 

срока, определен в нея.   

 

1. Проверка за наличието и редовността на представените документи в офертата 

на участника и съответствието им с изискванията посочени в Поканата за участие 

в договаряне, както и за липса на обстоятелствата, посочени в чл. 69, ал. 1 ЗОП: 

 

Извършен бе преглед на документите, съдържащи се в офертите на участниците: 

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“, Адвокатско дружество „Цолова 

и Симеонов“, Адвокатско дружество „Кишкова, Недялков, Данаилов и 

съдружници“. Комисията констатира, че всички документи, представени от 

участниците са налични, редовни и съответстват на изискванията, посочени от 

Възложителя в Поканата за участие в договарянето и същото може да се проведе на 

първата посочена дата – 28.07.2015 г., 10:00 часа. За извършените действия и направени 

констатации бе изготвен Протокол № 1 - неразделна част към настоящия доклад, а 

участниците в процедурата бяха уведомени с писмо, изпратено по електронната поща 

до всеки от тях. 

 

2. Провеждане на договаряне с представители на участниците: 

 

Съгласно посоченото в т. 19 от Поканата за участие, проведе се договаряне с 

поканените участници на първата определена дата, като преговорите протекоха 

последователно с всеки от представляващите участниците, по реда на подадените от 

тях оферти. 

В съответствие с изискването на чл. 92а, ал. 3 вр. ал. 2 ЗОП, по време на проведените 

преговори на 28.07.2015 г., направените предложения и постигнатите договорености с 

участниците, са отразени в отделни протоколи, двустранно подписани от членовете на 

Комисията и от съответен представител на участниците. За извършените действия и 

направени предложения бяха изготвени Протокол № 2, Протокол № 3 и Протокол № 4 - 

неразделна част към настоящия доклад. 
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В процеса на преговорите с участник Адвокатско дружество „Токушев и 

съдружници“ :  

 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация и е съгласно 

първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че предложеният от него 

срок за изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на 

Възложителя, посочени в Поканата, и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че приема условията на 

проекта на договор за изпълнение предмета на поръчката, приложен към Поканата за 

участие и няма предложения за промени в него, което е видно и от първоначалната му 

оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на предмета на поръчката, която е в размер на 

30 000 / тридесет хиляди/ лева без ДДС. Представителят на участника заяви, че 

предложената от него цена реално отразява пълното, навременно и качествено 

изпълнение на предмета на поръчката, като напълно съответства на прогнозните 

стойности на поръчката, като ценовото предложение е с 20 000 /двадесет хиляди/ лева 

по-ниско от посочената от възложителя прогнозна стойност. В духа на добрите 

търговски взаимоотношения между страните и при условията на максимално 

оптимизиране на възможното изпълнение на дейностите, представителят на участника 

заяви, че извършва намаление на първаночално предложената цена  с 5 000 /пет хиляди/ 

лева.     

След извършеното договаряне, окончателната обща цена за пълното и точно 

изпълнение на предмета на настоящата поръчка „Предоставяне на специализирани 

юридически услуги в областта на обществените поръчки“ е в размер на 25 000 

/двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС. Тази цена е крайна, включва всички разходи на 

участника за изпълнение на поръчката и няма да подлежи на увеличаване. 

 

В процеса на преговорите с участник Адвокатско дружество „Цолова и 

Симеонов“:  

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация и е съгласно 

първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че предложеният от него 

срок за изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в Поканата и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че приема условията на 
проекта на договор за изпълнение предмета на поръчката, приложен към Поканата за 

участие и няма предложения за промени в него, което е видно и от първоначалната му 
оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на предмета на поръчката – 39 000 /тридесет 
и девет хиляди/ лева. Представителят на участника заяви, че предложената от него цена 

реално отразява пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета на 
поръчката, като напълно съответства на прогнозните стойности на поръчката, като 
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ценовото предложение е с 11 000 /единадесет хиляди/ лева по-ниско от посочената от 
възложителя прогнозна стойност. В духа на добрите търговски взаимоотношения 

между страните и при условията на максимално оптимизиране на възможното 
изпълнение на дейностите, представителят на участника заяви, че извършва намаление 
на предложената цена с 11 000 /единадесет хиляди/ лева.     

 

След извършеното договаряне, окончателната обща цена за пълното и точно изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка „Предоставяне на специализирани юридически услуги в 

областта на обществените поръчки“ е в размер на 28 000 /двадесет и осем хиляди/ лева без 

ДДС. Тази цена е крайна, включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката 

и няма да подлежи на увеличаване. 

 

В процеса на преговорите с участник Адвокатско дружество „Кишкова, Недялков,   

Данаилов и съдружници“: 

 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация и е съгласно 

първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че предложеният от него 

срок за изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в Поканата и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че приема условията на 

проекта на договор за изпълнение предмета на поръчката, приложен към Поканата за 
участие и няма предложения за промени в него, което е видно и от първоначалната му 

оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира 

предложената от него цена за изпълнение на предмета на поръчката – 37 000 /тридесет 
и седем хиляди/ лева без ДДС. Представителят на участника заяви, че предложената от 
него цена реално отразява пълното, навременно и качествено изпълнение на предмета 

на поръчката, като напълно съответства на прогнозните стойности на поръчката, като 
ценовото предложение е с 13 000 /тринадесет хиляди/ лева по-ниско от посочената от 
възложителя прогнозна стойност. В духа на добрите търговски взаимоотношения 

между страните и при условията на максимално оптимизиране на възможното 
изпълнение на дейностите, представителят на участника заяви, че извършва намаление 
на предложената цена с 10 000 /десет хиляди/ лева.     

След извършеното договаряне, окончателната обща цена за пълното и точно изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка „Предоставяне на специализирани юридически услуги в 

областта на обществените поръчки“ е в размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лева 

без ДДС. Тази цена е крайна, включва всички разходи на участника за изпълнение на 

поръчката и няма да подлежи на увеличаване. 

 

3. Оценка на получените оферти 

 

Възложителят, в т.18. от Поканата за участие, е посочил, че критерият за оценка на 

представените оферти е най-ниска предложена цена. Постигнатите по време на 

договарянето ценови предложения за пълно изпълнение предмета на поръчката, 



5 

 

отразени в подписаните и приложени към настоящия доклад Протоколи с № 2, № 3 и № 

4 от 28.07.2015 г., са както следва: 

Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ – 25 000 /двадесет и пет хиляди/ 

лева без ДДС.  

Адвокатско дружество „Цолова и Симеонов“ – 28 000 /двадесет и осем хиляди/ лева 

без ДДС. 

Адвокатско дружество „Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници“ – 27 000 

/двадесет и седем хиляди/ лева без ДДС. 

 

Предвид постигнатите по време на договарянето ценови предложения, които съобразно 

заложеният от Възложителя критерий за оценка, са подлежащият на оценка показател, 

Комисията установи, че не е налице основание за прилагане на чл. 92а, ал. 4 вр. чл. 70 

ЗОП. 

 

Комисията, на основание чл. 92а, ал.5, т.2 ЗОП, с настоящия доклад, съгласно критерия 

за оценка – най-ниска предлагана цена, предлага на Възложителя следното класиране 

на участниците: 

 

1. Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“ –  предложена най-ниска цена, в 

размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС. 

2. Адвокатско дружество „Кишкова, Недялков,  Данаилов и съдружници“ – предложена 

цена, в размер на  27 000 (двадесет и седем хиляди) лева без ДДС. 

3. Адвокатско дружество „Цолова и Симеонов“ – предложена цена, в размер на 28 000 

/двадесет и осем хиляди/ лева без ДДС. 

Настоящият Доклад, Протокол № 1 от 27.07.2015 г., Протокол № 2 от 28.07.2015 г., 

Протокол № 3 от 28.07.2015 г., Протокол № 4 от 28.07.2015 г., оферта вх. № 02-01-1054 

от 24.07.2015 г., оферта вх. № 02-01-1056 от 24.07.2015 г., оферта вх. № 02-01-1057 от 

24.07.2015 г.,  декларации по чл. 35 ЗОП- 3 броя, както и всички документи във връзка с 

обществената поръчка, се предават на Възложителя на 28.07.2015 г. 

 

 

Настоящият Доклад, състоящ се от общо 5 /пет/ страници се подписа от членовете на 

Комисията без забележки и изразени особени мнения, както следва: 

 

 

1. Рада Гьонова – заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

2. Десислава Стоянова – заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

3. Вяра Георгиева - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 



1 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

Комисия, назначена със Заповед № 139/27.07.2015 г., във връзка с провеждането на 

процедура на договаряне без обявление, открита с Решение № 125/09.07.2015 г. на 

Изпълнителния директор на БСТ  и на основание на чл. 90, ал. 1, т. 13 от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), с предмет: „Предоставяне на специализирани 

юридически услуги в областта на обществените поръчки“  
В състав: 

Председател:  

1. Рада Гьонова – Директор ДПОП 

Членове:  

2. Десислава Стоянова – експерт обществени поръчки, отдел „Обществени поръчки, 

ДПОП,  

3. Вяра Георгиева – юрисконсулт, отдел „Правен“, ДПОП, 

 

се събра на 27.07.2015 г. в 10.00 часа да провери съответствие на участниците, 

поканени за участие в процедурата и подали оферти за това, с изискванията за подбор, 

поставени от Възложителя както и съответствието на подадените оферти с 

изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката, поставени в Поканата за 

участие и състави настоящия протокол. 

Съгласно Решение № 125 от 09 юли 2015 г. на Изпълнителния директор на ДП 

„Български спортен тотализатор“ покани за участие в процедурата са изпратени до 

следните лица:  

- Адвокатско дружество "Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници"; гр. 

София, п.к. 1606,бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен" № 71-73, ет. 1, офис 1; 

електронен адрес: v.danailov@knd-law.com; 

- Адвокатско дружество „Токушев и Съдружници” гр. София, ул. Аксаков № 7а, 

ет. 4; електронен адрес: antov@tokushev-lawoffice.com; 

- Адвокатско дружество "Цолова и Симеонов" гр. София, ул. Христо Белчев" № 

45а, ет. 2; електронен адрес: ltsolova@nts-law.com; 

 

В определения срок, в деловодството на ДП „Български спортен тотализатор“ са 

постъпили 3 оферти за участие. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на 

подадените оферти по реда на тяхното постъпване. 

 

I.Комисията констатира, че участникът Адвокатско дружество „Токушев и 

съдружници“ е представил първоначална оферта с рег. № 02-01-1054/24.07.2015 г., 

депозирана от Стилиян Недев на 24.07.2015 г. в 14:22 ч. Офертата е подадена в 

посочения в Поканата за участие срок. 

 

Офертата на участника съдържа всички изискуеми от Закона за обществените поръчки 

документи и посочените такива в поканата за участие, а именно: 

1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата на Адвокатско 

дружество „Токушев и съдружници“, (оригинал, съобразно приложения образец), 

подписано от представляващите участника. 

2. Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписано от 

представляващите участника и съдържащо данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 

ЗОП. 

mailto:v.danailov@knd-law.com
mailto:antov@tokushev-lawoffice.com
mailto:ltsolova@nts-law.com
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3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), 

подписана от представляващите участника. 

4. Документ по чл. 51, ал. 1, т. 7 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), 

подписан от представляващите участника. 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – за местни лица (оригинал, 

съгласно приложен образец), подписан от представляващите участника.  

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо срок за 

изпълнение, ведно с приложения – оригинал, съгласно приложения образец, подписано 

от представляващите. 

7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, съгласно приложения 

образец, подписано от представляващите. 

 

При извършения преглед на офертата на този участник, комисията не установи 

липсващи документи, а представените такива - са редовни от формална страна и 

съдържат изискуемите се данни и информация. 

 

II.Комисията констатира, че участникът Адвокатско дружество „Цолова и 

Симеонов“ е представил първоначална оферта с рег. № 02-01-1056/24.07.2015 г., 

депозирана от Кристина Чакърова на 24.07.2015 г. в 14:40 ч. Офертата е подадена в 

посочения в Поканата за участие срок. 

 

Офертата на участника съдържа всички изискуеми от Закона за обществените поръчки 

документи и посочените такива в поканата за участие, а именно: 

1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата на Адвокатско 

дружество „Цолова и Сименов“, (оригинал, съобразно приложения образец), подписано от 

представляващите участника. 

2. Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписано от 

представляващите участника и съдържащо данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 ЗОП. 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), 

подписана от представляващите участника. 

4. Документ по чл. 51, ал. 1, т. 7 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), подписан 

от представляващите участника. 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици – за местни лица (оригинал, съгласно 

приложен образец), подписан от представляващите участника. 

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо срок за изпълнение, 

ведно с приложения – оригинал, съгласно приложения образец, подписано от 

представляващите. 

7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, съгласно приложения 

образец, подписано от представляващите. 

   

При извършения преглед на офертата на този участник, комисията не установи 

липсващи документи, а представените такива - са редовни от формална страна и 

съдържат изискуемите се данни и информация. 

 

III.Комисията констатира, че участникът Адвокатско дружество „Кишкова, 

Недялков, Данаилов и съдружници“ е представил първоначална оферта с рег. № 
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02-01-1057/24.07.2015 г., депозирана от Снежана Лазарова на 24.07.2015 г. в 14:48 ч.  

Офертата е подадена в посочения в Поканата за участие срок. 

 

Офертата на участника съдържа всички изискуеми от Закона за обществените поръчки 

документи и посочените такива в поканата за участие, а именно: 

1. Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата на Адвокатско 

дружество „Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници“, (оригинал, съобразно 

приложения образец), подписано от представляващите участника. 

2. Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписано от 

представляващите участника и съдържащо данни и информация по чл. 56, ал. 1, т. 1 

ЗОП. 

3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), 

подписана от представляващите участника. 

4. Документ по чл. 51, ал. 1, т. 7 ЗОП (оригинал, съгласно приложения образец), 

подписан от представляващите участника. 

5. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици – за местни лица (оригинал, 

съгласно приложен образец), подписан от представляващите участника. 

6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо срок за 

изпълнение, ведно с приложения – оригинал, съгласно приложения образец, подписано 

от представляващите. 

7. Ценово предложение за изпълнение на поръчката – оригинал, съгласно приложения 

образец, подписано от представляващите. 

 

При извършения преглед на офертата на този участник, комисията не установи 

липсващи документи, а представените такива - са редовни от формална страна и 

съдържат изискуемите се данни и информация. 

 

 

Предвид отразените по-горе констатации, че няма липсващи документи или 

нередовности в офертите на участниците Адвокатско дружество „Токушев и 

съдружници“, Адвокатско дружество „Цолова и Симеонов“ и Адвокатско дружество 

„Кишкова, Недялков, Данаилов и съдружници“, Комисията ще проведе договарянето в 

указаните в т. 19 от Поканата за участие ден, срок и място – 28.07.2015 г.; 10:00 часа; 

гр. София – 1618; ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – ЦУ на БСТ. 

 

Членовете на комисията възлагат на Вяра Георгиева – член на комисията, да подпише и 

да организира изпращане на писмо до участниците в процедурата, със следното 

съдържание:  

 „Уведомяваме Ви, че комисията, назначена със заповед № 139/27.07.2015 г. на 

Изпълнителния директор на ДП „Български спортен тотализатор“ за провеждане на 

процедура с предмет: „Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта 

на обществените поръчки“, открита с решение № 125 от 09.07.2015 г. на изпълнителния 

директор на ДП „Български спортен тотализатор“, на проведено свое закрито 

заседание, констатира, че няма липсващи документи или нередовности в офертите на 

участниците Адвокатско дружество „Токушев и съдружници“, Адвокатско дружество 

„Цолова и Симеонов“ и Адвокатско дружество „Кишкова, Недялков, Данаилов и 

съдружници“. С оглед на гореизложеното, комисията ще проведе договарянето в 



4 

 

указаните в т. 19 от Поканата за участие ден, срок и място – 28.07.2015 г.; 10:00 часа; 

гр. София – 1618; ул. „Хайдушко изворче“ № 28 – ЦУ на БСТ.“  

 

Комисията приключи заседанието си в 11:30 часа на 27.07.2015 г. с подписването на 

настоящия протокол, състоящ се от общо четири страници.  

 

 

1. Рада Гьонова – заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

2. Десислава Стоянова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

     

3.  Вяра Георгиева – заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 



ПРОТОКОЛ №2 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

  

 

Предмет на поръчката: 
„Предоставяне на специализирани юридически услуги 

в областта на обществените поръчки“ 

Място, дата и час на 

провеждане на  

преговорите 

Централно управление на БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, 28.07.2015 г., 10:00 часа 

Преговорите се 

извършват между: 

 

Възложител: ДП  „Български спортен тотализатор” 

 

Участник: Адвокатско дружество “Токушев и 

съдружници” 

 

Представители от страна 

на Адвокатско дружество 

“Токушев и съдружници” 

Стилиян Недев – представляващ Адвокатско 

дружество “Токушев и съдружници” 

Представители от страна 

на Възложителя: 

Комисия, назначена със заповед № 139/27.07.2015г., в 

състав: Рада Гьонова, Десислава Стоянова, Вяра 

Георгиева 

 

В процеса на преговорите се дискутираха:  
1. Предложението за изпълнение на поръчката; 

2. Срока на изпълнение на поръчката; 

3. Клаузите на проектодоговора; 

4. Предложената цена за изпълнение на дейностите, както и начин на 

плащане; 
 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация и е съгласно първоначалната 

му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че предложеният от него срок 
за изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Поканата, но и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че приема условията на 

проекта на договор за изпълнение предмета на поръчката, приложен към Поканата за 
участие и няма предложения за промени в него, което е видно и от първоначалната му 
оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира предложената 
от него цена за изпълнение на предмета на поръчката. Представителят на участника заяви, 

че предложената от него цена реално отразява пълното, навременно и качествено 
изпълнение на предмета на поръчката, като напълно съответства на прогнозните 
стойности на поръчката, като ценовото предложение е с 20 000 /двадесет хиляди/ лева по-

ниско от посочената от възложителя прогнозна стойност. В духа на добрите търговски 
взаимоотношения между страните и при условията на максимално оптимизиране на 
възможното изпълнение на дейностите, представителят на участника заяви, че извършва 

намаление на предложената цена с 5 000 /пет хиляди/ лева.     

 



След извършеното договаряне, окончателната обща цена за пълното и точно изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка „Предоставяне на специализирани юридически услуги в 

областта на обществените поръчки“ е в размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без 

ДДС. Тази цена е крайна, включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката и 

няма да подлежи на увеличаване. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от 

проведените на 28.07.2015 г. от 10.00 часа преговори между двете страни - Комисията, 

назначена от Възложителя по процедурата и представителя на Участника – Адвокатско 

дружество “Токушев и съдружници”. 

 

Настоящият Протокол се състои от 2 (две) страници и се подписва в 2 (два) еднообразни 

екземпляра - по един за Възложителя и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                    За УЧАСТНИКА: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

 

1.Рада Гьонова  - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД  Стилиян Недев – заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

2.Десислава Стоянова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

3.Вяра Георгиева - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 



ПРОТОКОЛ №3 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

 

 

Предмет на поръчката: 
„Предоставяне на специализирани юридически услуги 

в областта на обществените поръчки“ 

Място, дата и час на 

провеждане на  

преговорите 

Централно управление на БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, 28.07.2015 г., 10:20 часа 

Преговорите се 

извършват между: 

 

Възложител: ДП  „Български спортен тотализатор” 

 

Участник: Адвокатско дружество „Цолова и 

Симеонов“ 

Представители от страна 

на Адвокатско дружество 

„Цолова и Симеонов“  

Кристина Чакърова – представляващ Адвокатско 

дружество „Цолова и Симеонов“ 

Представители от страна 

на Възложителя: 

Комисия, назначена със заповед № 139/27.07.2015г., в 

състав: Рада Гьонова, Десислава Стоянова, Вяра 

Георгиева 

 

В процеса на преговорите се дискутираха:  

1. Предложението за изпълнение на поръчката; 

2. Срока на изпълнение на поръчката; 

3. Клаузите на проектодоговора; 

4. Предложената цена за изпълнение на дейностите, както и начин на 

плащане; 
 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че предложеният от него срок за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 
Поканата и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че приема условията на проекта 

на договор за изпълнение предмета на поръчката, приложен към Поканата за участие и няма 
предложения за промени в него, което е видно и от първоначалната му оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира предложената от 
него цена за изпълнение на предмета на поръчката – 39 000 лева. Представителят на участника 

заяви, че предложената от него цена реално отразява пълното, навременно и качествено 
изпълнение на предмета на поръчката, като напълно съответства на прогнозните стойности на 

поръчката, като ценовото предложение е с 11 000 /единадесет хиляди/ лева по-ниско от 



посочената от възложителя прогнозна стойност. В духа на добрите търговски 
взаимоотношения между страните и при условията на максимално оптимизиране на 

възможното изпълнение на дейностите, представителят на участника заяви, че извършва 
намаление на предложената цена с 11 000 /единадесет хиляди/ лева.     

 

След извършеното договаряне, окончателната обща цена за пълното и точно изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка „Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта 

на обществените поръчки“ е в размер на 28 000 /двадесет и осем хиляди/ лева без ДДС. Тази цена 

е крайна, включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката и няма да подлежи на 

увеличаване. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от проведените 

на 28.07.2015 г. от 10.20 часа преговори между двете страни - Комисията, назначена от Възложителя 

по процедурата и представителя на Участника – Адвокатско дружество „Цолова и Симеонов“. 

 

Настоящият Протокол се състои от 2 (две) страници и се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра 

- по един за Възложителя и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                    За УЧАСТНИКА: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

 

1. Рада Гьонова   - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД  Кристина Чакърова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

2. Десислава Стоянова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

3. Вяра Георгиева - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 



ПРОТОКОЛ №4 

 

ЗА ПРОВЕДЕНИ ПРЕГОВОРИ 

 

 

Предмет на поръчката: 
„Предоставяне на специализирани юридически услуги 

в областта на обществените поръчки“ 

Място, дата и час на 

провеждане на  

преговорите 

Централно управление на БСТ - град София, ул. 

“Хайдушко изворче” № 28, 28.07.2015 г., 10:40 часа 

Преговорите се 

извършват между: 

 

Възложител: ДП  „Български спортен тотализатор” 

 

Участник: Адвокатско дружество „Кишкова, 

Недялков, Данаилов и съдружници“ 

Представители от страна 

на Адвокатско дружество 

„Кишкова, Недялков, 

Данаилов и съдружници“ 

Васил Данаилов – представляващ Адвокатско 

дружество „Кишкова, Недялков, Данаилов и 

съдружници“ 

Представители от страна 

на Възложителя: 

Комисия, назначена със заповед № 139/27.07.2015г., в 

състав: Рада Гьонова, Десислава Стоянова, Вяра 

Георгиева 

 

В процеса на преговорите се дискутираха:  

1. Предложението за изпълнение на поръчката; 

2. Срока на изпълнение на поръчката; 

3. Клаузите на проектодоговора; 

4. Предложената цена за изпълнение на дейностите, както и начин на 

плащане; 
 

Комисията изиска и представителят на Участника потвърди, че предложението му за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 

Поканата, в т.ч. и на Техническата спецификация и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че предложеният от него срок за 

изпълнение на поръчката е в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в 
Поканата и е съгласно първоначалната му оферта. 

Комисията изиска и представителят на участника потвърди, че приема условията на проекта 

на договор за изпълнение предмета на поръчката, приложен към Поканата за участие и няма 
предложения за промени в него, което е видно и от първоначалната му оферта. 

Комисията изиска от представителя на участника да преразгледа и редуцира предложената от 
него цена за изпълнение на предмета на поръчката – 37 000 лева без ДДС. Представителят на 

участника заяви, че предложената от него цена реално отразява пълното, навременно и 
качествено изпълнение на предмета на поръчката, като напълно съответства на прогнозните 



стойности на поръчката, като ценовото предложение е с 13 000 /тринадесет хиляди/ лева по-
ниско от посочената от възложителя прогнозна стойност. В духа на добрите търговски 

взаимоотношения между страните и при условията на максимално оптимизиране на 
възможното изпълнение на дейностите, представителят на участника заяви, че извършва 
намаление на предложената цена с 10 000 лева.     

 

След извършеното договаряне, окончателната обща цена за пълното и точно изпълнение на 

предмета на настоящата поръчка „Предоставяне на специализирани юридически услуги в областта 

на обществените поръчки“ е в размер на 27 000 (двадесет и седем хиляди) лева без ДДС. Тази цена 

е крайна, включва всички разходи на участника за изпълнение на поръчката и няма да подлежи на 

увеличаване. 

 

Настоящият Протокол отразява постигнатите договорености и договорни условия от проведените 

на 28.07.2015 г. от 10.40 часа преговори между двете страни - Комисията, назначена от Възложителя 

по процедурата и представителя на Участника – Адвокатско дружество „Кишкова, Недялков, 

Данаилов и съдружници“. 

 

Настоящият Протокол се състои от 2 (две) страници и се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра 

- по един за Възложителя и Участника. 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                    За УЧАСТНИКА: 

Комисия за провеждане  

на процедурата 

 

1. Рада Гьонова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД Васил Данаилов – заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

2. Десислава Стоянова - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

3. Вяра Георгиева - заличен подпис на осн. чл. 2 ЗЗЛД 

 

 


