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От 17.12.2014 г. на Комисията по чл. 92а, ал. 1, във връзка с чл. 34, ал. 1 от ЗОП, 
назначена със заповед № РД 22-2052/16.12.2014 г., за провеждане на процедура на договаряне 
без обявление с предмет: „Предоставяне на юридически услуги в областта на 
териториалното устройство”.

С Решение № РД 24-79/05.12.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново беше 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление. 
Съгласно заповед № РД 22-2052/16.12.2014 г. на Кмета на Община Велико Търново на 
16.12.2014 г. в 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, Комисията започна 
разглеждането на офертата, постъпила във връзка с участие в обществена поръчка, чрез 
провеждане на договаряне без обявление с предмет: „Предоставяне на юридически услуги 
в областта на териториалното устройство”.

За участие в договарянето беше изпратена покана с изх. № 94-НН-2922/05.12.2014 г. 
на: адвокат Николина Красимирова Митева - вписана във ВТАК.

Оферта подаде адвокат Николина Красимирова Митева - вписана във ВТАК, 
служебен адрес: град Велико Търново, ул. „Възрожденска”, № 1А, телефон: 0878 664504, 
факс 062/ 630 537, e-mail: nickygia@abv.bg с вх. № 94-НН-2953/12.12.2014 г.

След приключване на договарянето с участника за определяне на условията на 
договора за изпълнение на обществена поръчка, чрез договаряне без обявление с предмет: 
„Предоставяне на юридически услуги в областта на териториалното устройство” и въз
основа на констатациите, отразени в протоколите на Комисията от 16.12.2014 г. от 11:00 ч. и 
от 17.12.2014 г. от15:00 ч., Комисията

Р Е Ш И  :

Предлага на Кмета на Община Велико Търново сключване на договор с единствения 
участник за обществена поръчка, проведена чрез договаряне без обявление с предмет: 
„Предоставяне на юридически услуги в областта на териториалното устройство”, както 
следва:

Оферта с вх. № 94-НН-2953/12.12.2014 г. от 15:19 часа на адвокат Николина 
Красимирова Митева - вписана във ВТАК, служебен адрес: град Велико Търново, ул. 
„Възрожденска”, № 1А, телефон: 0878 664504, факс 062/ 630 537, e-mail: nickygia@abv.bg.
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Мотиви: съгласно отразените в протоколите от работата на комисията

Настоящият доклад с протоколите и цялата документация в процедурата се предава на 
Възложителя за вземане на решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП.

КОМИСИЯ в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инжАв^ентина Миткова -  Началник отдел „Териториално развитие” в 
Община Велико Търново

И ЧЛЕНОВЕ:

..........................................j • j / - •).........................................................................

1. Десислава Й ^ко ва  -  Директор дирекция „Правна” в Община Велико Търново 

 •’••/*£/'“*  .
2. Грета Маринова -  Старши експерт в отдел ОП в Община Велико Търново
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД.




