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Изх. №: 158/31.07.2014 год. 

 

           

 

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  

 
за участие в процедура за избор на подизпълнител за предоставяне на правно консултиране и 

процесуално представителство на клиенти, жертви на домашно насилие в „Центъра за 

социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие” 

към „Асоциация НАЯ”. 

 

  

В изпълнение на проект „Достойнство – живот без насилие”, с финансовата подкрепа 

на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по ФМ на ЕИП, 

Сдружение с нестопанска цел „Асоциация НАЯ” отправя покана за участие в процедура за 

избор на подизпълнител за предоставяне на правно консултиране и процесуално 

представителство на клиенти, жертви на домашно насилие в „Центъра за социална 

рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие” към „Асоциация НАЯ”. 

 

І. Предмет на поканата 

 

Предмет на настоящата покана е предоставяне на правно консултиране и процесуално 

представителство по Закона за защита от домашно насилие на клиенти, жертви на домашно 

насилие към „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно 

насилие“ към „Асоциация НАЯ”.  

 

 ІІ.Описание на услугата 
 

Предоставянето на правни услуги и текущото правно обслужване, включват следните 

дейности: 

- Извършване на правни консултации на жертви на домашно насилие, клиенти на 

„Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие” 

към „Асоциация НАЯ”; 

- Подготвяне на преписки за пред Полиция, Прокуратура и Съд по Закона за защита от 

домашното насилие;  

- Осъществяване на консултиране и процесуално представителство в качеството си на 

адвокат на клиенти на „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на 

домашно насилие”; 

- Водене на подробна документация и отчетност на извършената работа. 
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ІІІ. Изисквания към изпълнението на услугата 

 

 - Да представлява и защитава правата и законните интереси на клиентите, жертви на 

домашно насилие в „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно 

насилие” към „Асоциация НАЯ” пред всички държавни и обществени институции; 

 - Да спазва нормите на действащото законодателство, да използва всички предвидени в 

закона средства и способи за защита правата и законните интереси на клиентите, жертви на 

домашно насилие в „Центъра за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно 

насилие” към „Асоциация НАЯ”; 

 - Изпълнителят да не възлага изпълнението на услугите на трети лица; 

- Изпълнителят е длъжен да положи необходимата грижа за качествено извършване на 

услугите, като се стреми те да бъдат извършени по най-високите стандарти на професионална 

компетентност, етичност и почтеност. 

 

ІV. Място на изпълнение на услугата 

 

 Правните консултации, подготвяне на преписки за пред Полиция, Прокуратура и Съд 

по Закона за защита срещу домашното насилие следва да се изпълняват в офиса на 

„Асоциация НАЯ” на адрес: гр. Търговище, ул. „Антим І” № 37.   

 Процесуалното представителство следва да се осъществява на територията на РС 

Търговище, РС Попово, РС Омуртаг и ОС Търговище. Пътните разходи за осъществяване на 

процесуалното представителство са за сметка на „Асоциация НАЯ“. 

 

 V.Срок за изпълнение на услугата 

 

 Срокът за изпълнение на услугата е от 15 Август 2014 година до 28 Януари 2016 

година. 

 

 VІ.Изисквания към участниците в процедурата, свързани с изпълнение на 

услугата 

 

Участници в процедурата могат да бъдат всички лица, както и техни обединения, 

които отговарят на следните изисквания: 

- Участниците да имат регистрация за осъществяване на адвокатски услуги; 

- Участниците трябва да притежават опит в предоставянето на правни услуги на жертви 

на домашно насилие и да имат опит в прилагането на Закона за защита от домашното 

насилие; 

- Участие на кандидатите в обучения, семинари и конференции по темата „домашно 

насилие“. 
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VІІ. Изисквания към офертите 

1. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

2. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя по 

образеца, приложен в документацията, попълнена ясно и четливо, подписана от 

кандидата или законния представител (съгласно Приложение 1). 

3. За юридическите лица – удостоверение за актуално състояние, както и картон за 

регистрация по БУЛСТАТ, представени като преписи със заверка от кандидата за 

верността им; 

4. Удостоверение за регистрация за осъществяване на адвокатски услуги или адвокатска 

карта – заверено от кандидата копие; 

5. Копие от удостоверение за регистрация на участника по ЗДДС или декларация, че 

няма такава регистрация; 

6. Декларация, потвърждаваща опита на кандидата в предоставянето на правни услуги на 

жертви на домашно насилие и опит в прилагането на Закона за защита от домашното 

насилие, както и потвърждаваща участието на кандидата в обучения, семинари, 

конференции и др., във връзка с темата „домашно насилие - подписана и подпечатана 

от участника (съгласно Приложение 2); 

7. Удостоверения, сертификати или др. документи, удостоверяващи, че кандидатът е 

преминал през обучения, семинари и конференции на тема „домашно насилие” (ако е 

приложимо). 

8. Ценово предложение (съгласно Приложение № 1) съобразено с нормативната уредба 

на Наредба № 1 от 09 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения. Ценовото предложение не следва да надхвърля определените в 

Наредбата минимални размери за адвокатските възнаграждения; 

9. Ангажиране на кандидата за изпълнение на услугата в периода от 15.08.2014 – 

28.01.2016 г.; 

10. Образец на декларация на кандидата по чл.22, ал.2, т.1 от ПМС № 118/20.05.2014 г. 

(Приложение № 3). 

 

Оферти, които не съдържат един или няколко от изискуемите документи не подлежат на 

разглеждане и класиране. 

 

 VІІІ. Представяне и приемане на офертите 

 

 Офертите трябва да бъдат представени на български език и получени преди крайния срок 

за получаване на оферти. 

  

 Офертите се подават в срок от 7 (седем) работни дни от датата на получаване / 

публикуване на поканата до 17:30 часа на 11.08.2014 г. в офиса на „Асоциация НАЯ”, 

намиращ се на адрес: гр. Търговище, ул. „Антим І” № 37. Телефон за контакти: 0601/6 28 89, 

e-mail: naia_s@abv.bg, www.naia-tg.com 

 Офертите се подават в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът следва да 

посочи предмета на поръчката, фирмата /участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 
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възможност факс и електронен адрес, както и следния надпис „Да не се отваря, преди 

сесията по отваряне на офертите”.  

Пликът с офертата трябва да е надписан както следва: 

До „Асоциация НАЯ” Търговище, ул. „Антим І” № 37 

Оферта за избор на подизпълнител за предоставяне на правно консултиране и процесуално 

представителство на клиенти, жертви на домашно насилие в „Центъра за социална 

рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие” към „Асоциация НАЯ”. 

 

При приемане на офертите върху плика се отбелязва поредният входящ номер, датата 

и часа на получаване. 

 

До 4 работни дни преди изтичане на срока за подаване на офертите, кандидатите могат 

да поискат писмено разяснения по поканата от Възложителя.  

 

ІХ. Отваряне и оценка на офертите 

 Офертите ще бъдат отворени, разгледани и оценени от комисия на Възложителя на 

12.08.2014 г. от 14:00 часа в офиса на „Асоциация НАЯ”, намиращ се на адрес: гр. 

Търговище, ул. „Антим І” № 37. 

 

 Участниците ще получат писмено уведомление от приключване на заседанието на 

оценителната комисия за извършеното класиране. 

 

 Офертите на участниците ще се оценяват и класират по критерий „икономически най-

изгодната оферта”, въз основа на следните 3 комплексни показатели, като максималният брой 

точки е 10: 

1. Опит в предоставянето на правни консултации и процесуално представителство по 

Закона за защита от домашното насилие на жертви на домашно насилие от 01 януари 

2012 г. до 30 юни 2014 – максимален брой точки 4; 

2. Цена за правни консултации и за процесуално представителство, съгласно  Наредба № 

1 от 09 юли 2004 г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г. за минималните размери 

на адвокатските възнаграждения – максимален брой точки 4. 

3. Участия в обучения, семинари и конференции по темата „домашно насилие” -

максимален брой точки 2. 

 

Скала на оценяване по първи показател: Опит в предоставянето на правни консултации и 

процесуално представителство по Закона за защита от домашното насилие на жертви на 

домашно насилие от 01 януари 2012 г. до 30 юни 2014 г.  – брой заведени дела: 

0 точки – никакъв опит 

1 точка – минимален опит /до 10 заведени дела по ЗЗДН/ 

2 точки – среден опит /от10 до 20 заведени дела по ЗЗДН/ 

3 точки – добър опит /от 20 до 30 заведени дела по ЗЗДН/ 

4 точки – голям опит /над 30 заведени дела по ЗЗДН/ 
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Скала за оценяване на втори показател: Цена за правни консултации и процесуално 

представителство. 

0 точки – посочената цена е над минималните цени, заложени в Наредба № 1 от 09 юли 2004 

г. изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014 г. за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения; 

4 точки – посочената цена е съгласно заложените минимални цени в Наредба № 1 от 09 юли 

2004 г. изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014 г. за минималните размери на адвокатските 

възнаграждения. 

 

Скала за оценяване на трети показател: Участия в обучения, семинари и конференции по 

темата „домашно насилие”: 

0 точки – липса на участия в обучения, семинари и конференции по темата „домашно 

насилие“; 

1 точки – до 3 участия в обучения, семинари и конференции по темата „домашно насилие“; 

2 точки – участие в над 3обучения, семинари и конференции по темата „домашно насилие“.  

 

При събиране от кандидатите на еднакъв брой точки, с предимство е този, който има по-

високи точки на първия показател. 

 

 

Х. Сключване на договор 

 

Поръчката ще бъде възложена с Договор, съгласно Приложение № 4, след 

определения за изпълнител участник от Оценителната комисия. 

 

XI. Приложения: 

 Приложение № 1 – Образец на Оферта 

 Приложение № 2 – Образец на Декларация за удостоверяване опита на кандидата 

Приложение № 3 – Образец на Декларация на кандидата по чл. 22, ал. 2, т. 1 от ПМС 

№ 118/20.05.2014 г. 

Приложение № 4 – Проект на Договор за възлагане 

  

 

 

СВЕТЛА СИВЧЕВА – Председател на “Асоциация НАЯ” 

 

 

----------------------------- 

 

         /подпис/ 
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