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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Е Н   С Ъ Д – П Л Е В Е Н 

5800 гр. Плевен тел.: 064/899 900; тел./факс: 064/807 638; E-mail: mail@ac-pleven.org 

ул. «П.Р.Славейков» 21     
 

З А П О В Е Д 

 

№ 15 / 12.11.2013 г. 

 

На основание чл.91, ал.1 и чл.93 от Закона за съдебната власт и   чл. 101а от Закона за 

обществените поръчки  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

        1. Да се открие обществена поръчка  за определяне на изпълнител чрез публична покана 

по реда на глава 8а от ЗОП с предмет:    „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ”, както следва:  

Обучение по „Счетоводство и одит”-следдипломна квалификация-8 участника; Обучение по 

„Финансов контрол”-следдипломна квалификация-1 участник;  Обучение по „Управление на 

човешките ресурси“-следдипломна квалификация-2 участника; Обучение по 

„Информационни технологии“-следдипломна квалификация-8 участника», по проект с 

рег.№12-24-1/01.08.2013 г. с наименование : „Компетентна съдебна система и ефективно 

управление на човешките ресурси в Административен съд –град Плевен и Административен 

съд-град Габрово”, която  се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд.  

 

2. Вид на процедурата – чрез публична покана. 

 

3. Критерий за оценка на офертите – “Най-ниска цена” 

 

4. Стойността на услугата не може да надвишава 14 440 лева (четиринадесет хиляди 

четиристотин и четиридесет лева). Това е максималната прогнозна стойност на 

обществената поръчка, над която не могат да се правят оферти; 

 

5. Срокът за цялостно изпълнение на дейностите -Обучение по „Счетоводство и 

одит”-следдипломна квалификация за 8 (осем) участника, „Финансов контрол”-

следдипломна квалификация  за 1 участник, „Управление на човешките ресурси“ -

следдипломна квалификация за 2 участника и „Информационни технологии“ -следдипломна 

квалификация  за 8 участника,   е  до 12 /дванадесет/ календарни месеца, считано от датата на 

подписване на договор за възлагане на обществена поръчка с избрания за изпълнител . 

Продължителността на обученията по всяка от посочените 4 /четири/ специалности е от 6 

/шест/ месеца до 1 /една/ година в горните времеви рамки. 
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6. Краен срок за приемане на предложенията – Желаещите да участват в обществената 

поръчка подават лично или чрез упълномощено лице своите оферти, или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка, при техническия сътрудник на проекта Милена 

Кръстева, находяща се в стая „Секретар-протоколисти”, на ІІ етаж на Административен съд-

град Плевен, ул „П.Р.Славейков”№21, до 17.00 часа на 25.11.2013 год. включително. 

7. Дата и място за отваряне на офертите – 26.11.2013 г.  от 11,00 часа в съвещателната 

зала на Административен съд –град Плевен. 

 

8. Утвърждавам съдържанието на публичната покана и документацията за участие в 

процедурата. 

 

9. Публичната покана да бъде качена в сайта на АОП на 12.11.2013 год.. 

Документацията за участие в процедурата  да бъде качена в сайта на Административен съд-

град Плевен на 12.11.2013 год. 

 

10. Определям следните длъжностни лица, които да получат,  разгледат и оценят 

получените оферти в настоящата обществена поръчка за определяне на изпълнител чрез 

публична покана по ЗОП с предмет:  „Осигуряване на обучения“, както следва:  Обучение по 

„Счетоводство и одит”-следдипломна квалификация-8 участника; Обучение по „Финансов 

контрол”-следдипломна квалификация-1 участник;  Обучение по „Управление на човешките 

ресурси“-следдипломна квалификация-2 участника; Обучение по „Информационни 

технологии“-следдипломна квалификация-8 участника»,  по проект с рег.№12-24-

1/01.08.2013 год. с наименование: „Компетентна съдебна система и ефективно управление на 

човешките ресурси в Административен съд –град Плевен и Административен съд-град 

Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд: 

  

 Цветелина Александрова Кънева- съдия в Административен съд Плевен 

 

 Калина Иванова Пецова- съдия в Административен съд Плевен 

  

 Снежина Мойнова Иванова-съдия в Административен съд Плевен 

 

11. „Длъжностните лица” подписват декларация за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2 и 

т.3 от ЗОП след получаване на списъка с участниците. 

 

12. „Длъжностните лица” съставят по реда на чл.101 г, ал.3 от ЗОП протокол за 

резултатите  от работата си. „Длъжностните лица” разглеждат и оценяват офертите, 

ръководейки се от разпоредбите на ЗОП, приложими за провеждане на обществена поръчка 

по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. 

 

13. „Длъжностните лица” класират участниците въз основа на получените оценки на 

офертите по критерий „Най-ниска цена”. 
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14.Сключване на договор с определения Изпълнител – след представяне на документи 

съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП. 

 

Настоящата заповед да се качи на сайта на Административен съд Плевен и да се връчи 

срещу подпис на длъжностните лица за сведение и изпълнение. 

 

ПОЛИНА БОГДАНОВА - КУЧЕВА  

И.Ф. АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ПЛЕВЕН съгласно  

Решение на ВСС по протокол №37/26.09.2013 год. 


