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Д О К Л А Д  
№ 1 от 15.03.2021 година 

 на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 67, ал. 6 от ППЗОП и чл. 60, ал. 1 

от ППЗОП за дейността на комисията, назначена със заповед № 59 от 09.03.2021 година на 

директора ТП ДГС „Върбица” – гр. Върбица, за разглеждане на офертите и провеждане на 

преговори с участниците, получили покани за участие в процедура – ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ 

  
Наименование на поръчката: “Абонаментно правно обслужване - текуща правна 

помощ  по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски 

възнаграждения на ТП „Държавно горско стопанство Върбица“, съгласно Решение по 

чл. 22, ал.1 от ЗОП с изх. №135/23.02.2021 г. на директора на ТП ДГС Върбица, за 

откриване на процедурата. 
 

   Присъстват всички членове на комисията. 

Идентификационният номер на обществената поръчка в Регистъра на ЦАИС ЕОП е 

02711-2021-0024; 

На 15.03.2021 г. от 16:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ТП 

„ДГС Върбица“ – гр. Върбица, комисията, определена да проведе горепосочената 

обществена поръчка, предвид получените резултати от крайната обща оценка на офертите на 

участниците, резултатите от проведените преговори поотделно с всеки един участник и 

методиката за оценка на офертите, а именно: „икономически най-изгодна оферта“ по чл. 70 

от ЗОП и при критерий за възлагане„оптимално отношение – качество (професионална 

компетентност)/цена“, продължи своята работа в състав:  

           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Тюркян Ахмедова - Йълмаз – юрисконсулт при ТП „ДГС Върбица“   

         ЧЛЕНОВЕ:1. Светлана Желева – технически сътрудник при ТП „ДГС Върбица“   

                            2.  инж. Росен Русинов  – зам. Директор на ТП „ДГС Върбица“, 

със задача да проведе процедура за обществена поръчка чрез пряко договаряне, като състави 

доклад за резултатите от работата по провеждането на поръчката с обект – услуга, и 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 ТП 

„ДГС Върбица“ .         П        

Първото заседание на комисията по провеждане на горецитираната обществена 

поръчка започна на 09.03.2021 г. от 14:00 часа. 

          Присъстваха всички членове на комисията.  

          Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, 

изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата,съгласно 

документациятаза участие.  

           Комисията установи, че са спазени изискванията на закона, относно сроковете за 

изпращане на Решението за откриване на процедурата до Агенциятаза обществени поръчки и 

същитеса публикувани по надлежния ред в електронния регистър.  



Членовете на комисията подписаха декларации, съгласно чл. 51, ал. 8 от ППЗОП.  

След вход в системата на адрес: https://app.eop.bg/today/113895, комисията в раздел 

„Хранилище“ установи, че са постъпили оферти и от тримата поканени участници.  

  Комисията счита, че са налице условия за провеждане на процедурата.  

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи график за работата на комисията, съобразно с предварително обявената 

дата и час за договаряне в поканата и заповед № 59/09.03.2021 г. на директора на ТП „ДГС 

Върбица“, след което незабавно пристъпи към декриптиране на офертите на кандидатите по 

реда на тяхното постъпване в 14:02 часа на 09.03.2021 г., като оповести пред членовете на 

комисията приложените документи от участниците.  

В определения срок са подадени оферти за участие от тримата поканени кандидати в 

следната последователност: 

1. Кандидат № 1 - адв. Галина Бонева - офертата е подадена в ЦАИС на 02.03.2021г. в 

20:37:54 часа; 

2. Кандидат № 2 – адв. Светозар Петков - офертата е подадена в ЦАИС на 04.03.2021г. 

в 13:24:17 часа; 

3. Кандидат № 3: Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ чрез адв. Снежка 

Иванова Янкова - офертата е подадена в ЦАИС на 08.03.2021г. в 10:43:52 часа; 

Тримата поканени кандидати са декриптирали офертите си в срок: 

1. Кандидат № 1 - адв. Галина Бонева, на 05 март 2021 (пет), в 6:11:01 часа; 

2. Кандидат № 2 – адв. Светозар Петков, на 05 мар 2021 (пет), в 6:37:55 часа; 

3. Кандидат № 3: Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ на 09 март 2021 (вто), в 

9:00:56 часа;  

Комисията пристъпи към преглед на подадените оферти, съгласно поредността, в 

която са регистрирани в електронната платформа за обществени поръчки, и установи: 

За кандидат № 1:  адв. Галина Бонева, са приложени, следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  – 1 екземпляр; 

2. Техническо предложение –  1 екземпляр. 

3. Заявление за участие по чл. 39  от ППЗОП – 1 екземпляр. 

- Кандидатът притежава общ професионален опит с предмет на изпълнение идентичен 

с предмета на поръчка от 0 г. 0 м.; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие за обработване на лични данни - 1 

екземпляр. 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - 1 екземпляр. 

6. Ценово предложение на кандидата – 1 екземпляр.  

Председателят оповести предлаганата цена, която е за един месец, без ДДС – равна на 

максималната прогнозна стойност от 1 000,00 лв., без ДДС на месец. Предложението е 

попълнено, съгласно образеца към документацията.  

Приложените документи са попълнени, като са подписани електронно с валиден 

електронен подпис при подаване на офертата в 20:37 часа на 02 март 2021 (вторник); 

За кандидат № 2: адв. Светозар Петков, са приложени, следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  – 1 екземпляр; 

2. Техническо предложение – 1 екземпляр; 

3. Заявление за участие по чл. 39  от ППЗОП – 1 екземпляр; 

-Кандидатът притежава общ професионален опит с предмет на изпълнение идентичен 

с предмета на поръчка от 0г. 0м.; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие за обработване на лични данни- 1 

екземпляр; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – 1 екземпляр; 

6. Ценово предложение на кандидата – 1 екземпляр.  

Председателят оповести предлаганата цена, която е за един месец, без ДДС – равна на 

максималната прогнозна стойност от 1 000,00 лв., без ДДС на месец. Предложението е 

попълнено, съгласно образеца към документацията.  

https://app.eop.bg/today/113895


Приложените документи са попълнени, като са подписани електронно с валиден 

електронен подпис при подаване на офертата в 13:24 часа на 04 март 2021 (четвъртък);  

За кандидат № 3: Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ чрез адв. Снежка 

Иванова Янкова, са приложени, следните документи: 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)  – представено в 

оригинал и електронно подписано кандидата – 1 екземпляр; 

2. Техническо предложение – 1 екземпляр. 

3. Заявление за участие по чл. 39  от ППЗОП – 1 екземпляр. 

-Кандидатът притежава общ професионален опит с предмет на изпълнение идентичен 

с предмета на поръчка от 16 г. 6 м.; 

4. ДЕКЛАРАЦИЯ за информираност и съгласие за обработване на лични данни - 1 

екземпляр; 

5. ДЕКЛАРАЦИЯ за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - 1 екземпляр; 

6. Ценово предложение на кандидата – 1 екземпляр.  

Председателят оповести предлаганата цена, която е за един месец, без ДДС – под 

прага на максималната прогнозна стойност от 1000 лв., без ДДС на месец. Предложението е 

попълнено, съгласно образеца към документацията.  

Приложените документи са попълнени, като са подписани електронно с валиден 

електронен подпис при подаване на офертата в 10:43 часа на 08 март 2021 (понеделник);  

В 14:20 часа на 09.03.2021 г. приключи публична част на заседанието на комисията.  

Съгласно предварителния график за работа на комисията, в закрито заседание, което 

започна в 14:30 часа на 09.03.2021г. същата премина към обстоен преглед на приложените 

документи за допустимост.  

Комисията установи, че Кандидат № 1 - адв. Галина Бонева и Кандидат № 2 – адв. 

Светозар Петков, са приложили и попълнили по образец всички изискуеми документи.  

Относно офертата на Кандидат № 3 - Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ 

чрез адв. Снежка Иванова Янкова, комисията установи грешки и непълноти в приложения 

ЕЕДОП и предвид това обстоятелство, единодушно взе протоколно решение№1, като на 

основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл.104, ал.4 от ЗОП даде на Кандидат № 3 - 

Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ срок за представяне на нов ЕЕДОП в 

електронен вариант с надлежно попълнени раздели и подписан с електронните подписи на 

лицата и членовете на дружеството, представляващи кандидата. 

 

Комисията продължи работата си по провеждане на процедурата за избор на 

изпълнител на поръчката с обект – услуга, и 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 ТП „ДГС Върбица“ в ново заседание на 

15.03.2021 г. от 13:20 часа. 

Присъстваха всички членове на комисията. 

Съобщено бе, че са валидни разпоредбите на Закона за обществените поръчки, 

изискванията на възложителя и условията за провеждане на процедурата, съгласно 

документацията за участие. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 51, ал. 4, т. 1 от ППЗОП, председателят на 

комисията определи нов график за работата на комисията. 

Комисията установи, че в рамките на срока, посочен в протокол №1 от 09.03.2021 г. е 

представен нов ЕЕДОП от Кандидат № 3: Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“. След 

подробен преглед на същия, комисията установи, че ЕЕДОП е представен по образеца, 

приложен към процедурата, попълнен и подписан с електронните подписи на двамата 

управители.  

В 13:35 часа на 15.03.2021 г. приключи публична част на заседанието.  

Съгласно предварителния график за работа на комисията, в закрито заседание, което 

започна в 13:50 часа на 15.03.2021 г. комисията премина към обстоен преглед на 

приложените документи за допустимост.  



Установи се, че кандидатите са приложили и попълнили по образец всички изискуеми 

документи. Не се установиха липси, непълноти или несъответствия на информацията, 

включително нередовности или фактически грешки, или несъответствия с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, които възложителят е поставил.  

Работата на комисията по преглед на приложените документи приключи в 14:15 часа 

на 15.03.2021 г. 

Предвид горните обстоятелства, комисията единодушно взе протоколно решение, с 

което участниците бяха допуснати до участие в следващите етапи от процедурата, а именно - 

оценка на техническите предложения по съответните показатели, съгласно предварително 

утвърдената методика за оценка. 

В 14:30 часа на 15.03.2021 година комисията премина към оценка на офертите на 

участниците, по предварително обявената и одобрената методика, въз основа на 

„икономически най-изгодна оферта“ по чл. 70 от ЗОП - при критерий за възлагане: 

„оптимално отношение – качество (професионална компетентност)/цена“, съгласно 

следната формула:  
К1,2,3... = Ооп1,2,3....         х 60 + Цк1,2,3....мин    х 40  

                  Ооп,1,2,3…мах.            Цк1,2,3.... 

Максималният брой точки, които всеки участник може да получи, като крайна оценка 

на своята оферта, е 100 точки.  

Комисията премина към оценка по всеки от показателите, представляващо и оценка 

на техническото предложение за изпълнение. 

Оценката по показател „Ооп“, представляващ „доказан опит в правно обслужване на 

ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ“, е по следната формула:  

Ооп1,2,3... = Ооп1,2,3....        х 60 

                      Ооп,1,2,3…мах  
Където: 

Ооп1,2,3.... е доказаният опит в правно обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 

от ЗГ и др. структури на ИАГ от съответния оценяван кандидат, изразен в пълни години и 

пълни месеци, като:  

- без доказан опит и при доказан опит до 1 година, включително в правното 

обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ – кандидатът 

получава – 5 т.  

- при доказан опит от 1 год. и 1месец до 3години, включително в правното 

обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ – кандидатът 

получава – 10 т.  

- при доказан опит от 3години и 1 месец до 5 години, включително в правното 

обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 163 от ЗГ и др. структури на ИАГ – кандидатът 

получава – 35 т.  

- при доказан опит над 5 години в правно обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП по чл. 

163 от ЗГ и др. структури на ИАГ - кандидатът получава – 75 т.  

Коефициент на тежест на показателя в общата крайна оценка на офертата е 60%. 

Максималният брой точки, които може да получи един участник по този показател е 60 т.  

Оценката по показател „Ооп“ съгласно горната формула и предложенията на 

участниците по този показател е както следва: 

Участник № 1 – адв. Галина Бонева с опит в правното обслужване на 

ДГС/ДЛС/РДГ/ДП, съгласно техническото ѝ предложение, от 0 г. 0 м  получава 5 точки, 

съгласно методиката за оценка на офертите, посочена в поканата за участие.  

Комисията пристъпи към изчисляване на точките на участника по този показател: 

5 точки / 75 точки  х 60 = 4 точки; 

Участник № 2 – адв. Светозар Петков с опит в правното обслужване на 

ДГС/ДЛС/РДГ/ДП, съгласно техническото му предложение, от 0 г. 0 м  получава 5 точки 

съгласно методиката за оценка на офертите, посочена в поканата за участие.  

Комисията пристъпи към изчисляване на точките на участника по този показател: 

5 точки / 75 точки  х 60 = 4 точки; 

 



Участник № 3 – Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ чрез адв. Снежка 

Иванова Янкова с опит в правното обслужване на ДГС/ДЛС/РДГ/ДП, съгласно техническото 

ѝ предложение, от 16 г. 6 м  получава 75 точки съгласно методиката за оценка на офертите, 

посочена в поканата за участие.  

Комисията пристъпи към изчисляване на точките на участника по този показател: 

75 точки / 75 точки  х 60 = 60 точки; 

Работата на комисията продължи с оценка на офертите по показател „Цк“, 

представляващ ценовото предложение на всеки един кандидат, съгласно утвърдената 

методиката, което се осъществява по следната формула:  

Цк = Цк1,2,3....мин   х 40,  

           Цк1,2,3....             

Където:  

Цк1,2,3... е цената предложена от оценявания участник;  

Цк1,2,3....мин е минималната от всички предложени цени за извършване на услугата.  

Коефициент на тежест на показателя в общата крайна оценка на офертата е 40%. 

Максималният брой точки, които може да получи един участник по този показател 

е 40 т. 

Участниците предлагат месечни цени, без ДДС за изпълнение на услугата, съответно 

по показател Цк, както следва: 

Участник № 1 – 1000,00 лв. за един месец и 12 000,00 лв. без вкл. ДДС за една година; 

Участник № 2 – 1000,00 лв. за един месец и 12 000,00 лв. без вкл. ДДС за една година;  

Участник № 3 – 1000,00 лв. за един месец и 12 000,00 лв. без вкл. ДДС за една година;  

 

            Комисията единодушно реши, че може да се пристъпи към етап на провеждане на 

отделни преговори чрез платформата на ЦАИС ЕОП на процедурата, като прие поредното 

протоколно решение, с което определи реда за провеждане на отделни преговори с всеки 

един от участниците, начин на извършване на индивидуалните преговори, съставяне и 

подписване на индивидуалните протоколи; 

Проведените преговори са удостоверени съответно в: 

ПРОТОКОЛ № 2 - 1 с адв. Галина Бонева; 

ПРОТОКОЛ № 2 - 2 с адв. Светозар Петков; 

ПРОТОКОЛ № 2 - 3 с Адвокатско дружество „Иванова , Табаков“ - адв. Снежка 

Иванова; 

След изясняване на окончателните ценови предложения на участниците, комисията 

пристъпи към изчисляване на оценките на всеки един от тях по този показател, както следва:  

Участник № 1 – 1 000,00 лв. като  съгласно горната формула участникът получава 40 

точки, изчислени по следния начин: 1000,00 лв. /1000,00лв х 40 = 40 точки 

Участник № 2 – 1 000,00 лв. като  съгласно горната формула участникът получава 40 

точки, изчислени по следния начин: 1000,00 лв. /1000,00лв х 40 = 40 точки 

Участник № 3 – 1 000,00 лв. като  съгласно горната формула участникът получава 40 

точки, изчислени по следния начин: 1000,00 лв. /1000,00лв х 40 = 40 точки 

 

Комисията премина към оценка на общата оферта на всеки един кандидат и 

извършване на крайно класиране.  

Общата крайна оценка (Ко) на офертата се извършва по следната формула, съгласно 

методиката:  

К1,2,3... = Ооп1,2,3....         х 60 + Цк1,2,3....мин    х 40  

                  Ооп,1,2,3…мах.            Цк1,2,3.... 

Максималният брой точки, които всеки участник може да получи като крайна 

оценка на своята оферта, е 100 точки.  

Комисията премина към оценка на общата оферта на всеки един кандидат и 

извършване на крайно класиране. 

Резултатите от общата крайна оценка на офертите на участниците „К1,2,3“ е 

следната: 



Участник № 1 (К1) – адв. Галина Бонева - 44 точки;  

Участник № 2 (К2) – адв. Светозар Петков - 44 точки;  

Участник № 3 (К3) – Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ чрез адв.  

Снежка Янкова – 100 точки; 

 

От процедурата няма отстранени участници, което отговаря на изискването на чл. 182, 

ал.5 от ЗОП, относно законосъобразното приключване на процедурата. 

Комплексната оценка на офертите на всички участници приключи в 16:00 часа на 

15.03.2021 г.  

Няма член на комисията, който да е изразил особено мнение.  

В резултат на горепосочените действия, факти и обстоятелства, комисията на 

основание чл. 60, ал. 1, т. 3 от ППЗОП и чл. 177 от ЗОП, съгласно „икономически най-

изгодна оферта“ по смисъла на чл. 70 от ЗОП и при критерий за възлагане „оптимално 

отношение – качество (професионална компетентност)/цена“, извършва следното класиране:  

На първо място класира:  

Участник № 3 – Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ - Шуменска 

адвокатска колегия, ЕИК: 176430201, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. 

Съединение № 68, вх. 2, ет. 1, ап. 20, представлявано от адвокат Снежка Иванова Янкова - 

адвокат при Шуменска адвокатска колегия - ЛН №1400013497, 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 1 000,00 лв. /хиляда 

лева/ без ДДС; и обща цена от 12 000,00 лв. /дванадесет хиляди лева/ без ДДС; 

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

- приети условия на проекта на договора за обществена поръчка; 

 

На второ място, след проведен жребий на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, 

класира:  
Участник № 1 – адв. Галина Пенчева Бонева - адвокат при Шуменска адвокатска 

колегия - ЛН №1600002797, адрес на упражняване на дейността: гр. Шумен, пл. 

„Освобождение“ 12, ет. 3; с общ брой точки от комплексната оценка на офертата, а именно 

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

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 000,00 лв. /хиляда 

лева/ без ДДС; и обща цена от 12 000,00 лв. /дванадесет хиляди лева/ без ДДС; 

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

- приети условия на проекта на договора за обществена поръчка; 

 

На трето място, след проведен жребий на основание чл. 58, ал. 3 от ППЗОП, 

класира:  
Участник № 2 - адв. Светозар Георгиев Петков - адвокат при Шуменска адвокатска 

колегия - ЛН №1100012897, адрес на упражняване на дейността: гр. Шумен, ул. 

„Съединение“ 68, вх. Б, ап. 20, ет. 1; с общ брой точки от комплексната оценка на офертата, а 

именно 44 точки, и при следните стойности и условия за извършване на услугата:  

- обща цена за извършване на услугата за един месец в размер от 1 000,00 лв. /хиляда 

лева/ без ДДС; и обща цена от 12 000,00 лв. /дванадесет хиляди лева/ без ДДС; 

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

- приети условия на проекта на договора за обществена поръчка; 

 

Поради обстоятелството, че са изпълнени изискванията на чл. 182, ал. 5 от ЗОП, 

комисията предлага на Възложителя да сключи договор за изпълнение на услугата с 

предмет: “Абонаментно правно обслужване - текуща правна помощ  по смисъла на чл. 

6, ал. 1, т. 11 от Наредба № 1 за минималните адвокатски възнаграждения на ТП 

„Държавно горско стопанство Върбица“ с Участник № 3 – Адвокатско дружество 

„Иванова - Табаков“ - Шуменска адвокатска колегия, ЕИК: 176430201, със седалище и 



адрес на управление: гр. Шумен, ул. Съединение № 68, вх. 2, ап. 20, представлявано от 

адвокат Снежка Иванова Янкова - адвокат при Шуменска адвокатска колегия - ЛН 

№1400013497, 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 1 000,00 лв. /хиляда 

лева/ без ДДС; и обща цена от 12 000,00 лв. /дванадесет хиляди лева/ без ДДС; 

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

- приети условия на проекта на договора за обществена поръчка; 

              

Настоящият доклад се състави и предаде на възложителя на 15.03.2021 г., ведно с 

цялата документация по процедурата, за вземане на решение за избор на изпълнител по реда 

на ЗОП и ППЗОП. 

Неразделна част от доклада са: 

1. Протокол № 1 от 09.03.2021 г. – удостоверяващ работата на комисията по отваряне 

на офертите, преглед на приложените документи и даден срок за отстраняване на 

нередовности в представения ЕЕДОП на участник №3; 

2. Протокол № 2 от 15.03.2021 г. с приложени протоколи № 2-1, 2-2 и 2-3 от 

15.03.2021 г., удостоверяващи проведените преговори поотделно с всеки участник.  

3. Разпечатки от регистъра на българската адвокатура – 3бр.; 

 

Настоящият доклад е отпечатан в 1 (един) екземпляр и съдържа 7 (седем) страници.  

 

 

Комисия: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   …чл. 59 от ЗЗЛД… – ….П…. 

         ЧЛЕНОВЕ:1. …чл. 59 от ЗЗЛД… – ….П…. 

                            2. …чл. 59 от ЗЗЛД… – ….П…. 

 


