
 
ПРОТОКОЛ № 1    

Днес, 09.03.2021 г. в 14:00 часа в заседателната зала на административната сграда на 

ТП „ДГС Върбица“, комисията, назначена със заповед № 59/09.03.2021г. на директора ТП 

ДГС Върбица в състав: 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ….чл. 59 от ЗЗЛД… – юрисконсулт при ТП ДГС Върбица,   

       ЧЛЕНОВЕ:1. ….чл. 59 от ЗЗЛД… – технически сътрудник приДГС Върбица,   

                           2. ….чл. 59 от ЗЗЛД… – зам. Директор на ДГС Върбица, 

в изпълнение на горепосочената заповед се събра на заседание от 14:00 часа в 

заседателната зала на административната сграда на ТП „ДГС Върбица“, за да проведе 

процедура за избор на изпълнител по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП - чрез пряко 

договаряне с определени лица за определяне на изпълнител на следната обществена 

поръчка: 

“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“ за срока от една година“, 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. 

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. 

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

изпращане на Решението за откриване на процедурата до Агенцията за обществени поръчки 

и същите са публикувани по надлежния ред в ЦАИС. 

Председателят и членовете на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от 

ЗОП във връзка с чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Председателят декриптира съдържанието на постъпилите оферти в ЦАИС, след което 

се установи, че оферти за участие в определения срок са подали тримата поканени кандидати 

в следната последователност: 

1. Кандидат № 1 - адв. Г.Б., като офертата е подадена в ЦАИС на 02.03.2021г. в 

20:37:54 часа; 

2. Кандидат № 2 – адв. С.П., като офертата е подадена в ЦАИС на 04.03.2021г. в 

13:24:17 часа; 

3. Кандидат № 3: Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ чрез адв. С.И.Я. като 

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

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

комисията определи график за работата на комисията, , а именно: 

- откриване на заседанието от 14:00 часа на 09.03.2021г.,  

- в същия работен ден комисията ще проведе закрито заседание, в което ще разгледа 

документите, относно личното състояние на кандидата и критериите за подбор, съгласно 

ЗОП, ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя; 

- отново в същия работен ден при обективна възможност – когато няма отстранен 

кандидат или допълнителни действия на комисията по събиране на доказателства, относно 

допустимостта за участие, но не по-късно от 17,00 часа, комисията ще извърши оценка на 

офертите, съгласно предварително обявената и одобрена методика; 

- отново в същия работен ден при обективна възможност, но не по-късно от 17,00 

часа, комисията ще поиска през ЦАИС потвърждение на предложената цена от всеки един от 

кандидатите и след това ще допусне започване и провеждане на индивидуално договаряне с 

всеки един от допуснатите кандидати, като постигнатите договорености ще се удостоверят с 

отделни протоколи за всеки един от участниците, които ще бъдат изпратени до тях през 

ЦАИС и съответно потвърдени, чрез електронното им подписване, като параметрите на 

постигнатите уговорки с конкретен кандидат ще останат неизвестни за останалите; 



- докладът за работата на комисията ще се изготви на 09.03.2021г. и ще бъде 

представен на възложителя на 09.03.2021г. с цялата документация, в случаи, че комисията не 

установи непълноти в офертите на кандидатите. 

Тримата поканени кандидати са декриптирали офертите си в срок: 

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

2. Кандидат № 2 – адв. С.П., 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. Г.Б., 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.  

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. С.П., 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.  

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. С.И.Я., 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 приключи публична част на заседанието. Съгласно предварителния 

график за работа на комисията, в закрито заседание, което започва в 14:30 часа на 

09.03.2021г. същата премина към обстоен преглед на приложените документи за 

допустимост.  

Установи се, че Кандидат № 1 - адв. Г.Б. и Кандидат № 2 – адв. С.П., са приложили и 

попълнили по образец всички изискуеми документи.  

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

чрез адв. С.И.Я., комисията установи непълнота в приложения ЕЕДОП. 

 

Предвид посочените обстоятелства, комисията единодушно взе следното 

 

ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ № 1: 

 

На основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП във връзка с чл.104, ал.4 от ЗОП Указва на 

Кандидат № 3 - Адвокатско дружество „Иванова - Табаков“ чрез адв. С.И.Я., че в рамките 

на ТРИ РАБОТНИ ДНИ, считано от датата на изпращане на настоящия протокол, чрез 

раздел „съобщения“ на електронната платформа на ЦАИС ЕОП, следва да представи в 

електронния сайт на поръчката, находящ се в електронната платформата по чл. 39а, ал. 1 от 

ЗОП на следната  интернет страница: https://app.eop.bg/   нов  ЕЕДОП в електронен вариант, 

подписан с електронните подписи на лицата и членовете на дружеството, представляващи 

кандидата, в който да бъдат надлежно попълнени съответните раздели. 

Работата на комисията, на този етап от процедурата завърши. 

Настоящият протокол се състои от 3 (три) страници и се подписа от членовете на 

комисията. 

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

Настоящият протокол е неразделна част от доклада за работата на комисията, 

съставен на основание чл. 67, ал. 6 от ППЗОП. 

 

Комисия: 

 

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

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

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

https://app.eop.bg/

