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ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН ОТДЕЛ  

НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ за  2021 г. 

 

*Дейност по ЗДС и ППЗДС за отдаване под наем на помещения за художествено 
творческа дейност в сградата на НХА, находяща се на бул. „Дондуков“ № 56. Проведени 
са два търга, като първият е прекратен, поради отказ на класираните на първо 
място участници да сключат договори. При проведения втори търг, с класираните на 
първо място участници, НХА е сключила договори за наем. При осъществяване на 
задачата по организиране и провеждане на търговете по ЗДС и ППЗДС, са извършени 
от РАПО следните дейности: 

– дейност по изработване на тръжна документация за провеждане на търговете. 

– дейност по разглеждане и оценка на офертите 

– дейност по изготвяне на протоколите 

– дейност по изготвяне на Решение  за избор на изпълнители. 

– дейност по уведомяване на класираните на първо място и сключване на договорите за 
наем. 

 

*Дейност по изготвяне на юридически становища и процесуално 
представителство по следните дела: 

– гр. дело №54409/2020г., 163 състав. СРС по Искова молба на Консорциум „Нова 
Академия 2017“ – спечелено на първа инстанция, обжалвано  от Консорциум „Нова 
Академия 2017“ пред СГС. Изработено от РАПО Отговор (писмено становище) пред 
въззивната инстанция. Делото е насрочено на 21.10.2022 г. 

– гр.дело № 2397/2020 г., СГС, ТО – проведени две съдебни заседания и осъществено 
процесуално представителство. Изготвена една съдебна експертиза, приета от съда. 
Поискана повторна експертиза и назначена такава от съда. Делото е насрочено на 
23.02.2022 г. 

– гр. дело № 25102/21 г., СРС. Изготвена от РАПО Въззивна жалба на 16.12.2021 г. 

 

* В системата на ЦАИС ЕОП бяха обявени и предприети действия по следните 
обществени поръчки: 

По обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-ремонтни дейности в 
сгради собственост на НХА“, открита с Решение № D65628 /13.10.2020 г. , публично 
състезание, от РАПО са извършени следните действия:  

– преглед и анализ на ЕЕДОП, технически и ценови оферти 
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– изготвяне на протокол № 1  от 23.02.2021 г.  

– изготвяне на окончателен протокол о23.02.2021 г. 

– изготвяне на протокол от 22.06.2021 г. 

– изготвяне на решение за определяне на изпълнител – 22.06.2021 в ЦАИС ЕОП 

– преписка № КЗК-235/2021, образувана в Комисия за защита на конкуренцията преписка 
по жалба срещу Решение № D4259314/23.02.2021 г. на Ректора на Национална 
художествена академия за класиране на участниците и определяне на изпълнител в 
процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-
ремонтни дейности в сгради собственост на НХА“, открита с Решение № D65628 
/13.10.2020 г. на възложителя: 

– от процесуалният представител на НХА (РАПО) са предприетr и извършени следните 
действия: Комплектоване на цялата документация по обществената поръчка, като в 
съответствие с чл. 200, ал. 2 от ЗОП е изпратена в изискуемият тридневен срок, считано от 
уведомлението на КPU по чл. 220, ал. 1 ЗОП. В посочения срок е изготвено Становище по 
жалбата.  

– осъществяване на процесуално представителство в открито съдебно заседание в КЗК на 
22.04.2021 г.  

– предприети действия съгласно чл. 202 от ЗОП във връзка с чл. 209 от ЗОП- издаване на 
Решение № 0068-0/25.03.2021 г. за отмяна от възложителя на обжалваното пред КЗК 
Решение № D4259314/23.02.2021 г.  

– предприети действия по обявяване на Решение № 0068-0/25.03.2021г. в ЦАИС ЕОП. 

– предприети действия по възобновяване на обществената поръчка „Извършване на 
строително-ремонтни дейности в сгради собственост на НХА“. 

– изготвяне па протокол от работата на комисията по обществената поръчка – 27.06.2021 
г. 

– изготвяне на Решение № D9383745 от 29 09.202г. 

По обществена поръчка Доставка и монтаж на кухненски шкафове, легла, гардероби, 
скринове, бюра, столове и стенни закачалки за нуждите на НХА, публично състезание 
са предприети  от РАПО следните действия: 

– действия в ЦАИС ЕОП по сключване на Договор с избрания на първо място участник – на 
06.01.2021г. 

По обществена поръчка „Доставка на течни горива за нуждите на НХА с две обособени 
позиции“ от РАПО са извършени следните дейности: 

– изработване и публикуване в системата на Обявление за възложена поръчка 13.02.2021 
г. 

– публикуване на Договори – 12 февруари 2021 г. 
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По обществена поръчка „Извършване на охрана в обекти собственост на Национална 
художествена академия“ пряко договаряне – предприети действия от РАПО: 

– изготвяне на документация по обществената поръчка и публикуване в ЦАИС ЕОП 

– изготвяне на Покана и публикуване на 08 март 2021  

– изготвяне на протокол 1 и публикуване на 22 март 2021 

– изготвяне на Решение за определяне на изпълнител и публикуване на 07 април 2021  

– изготвяне на Доклад и публикуване на 07 април 2021  

– изготвяне на Протокол от провеждане на преговори с Груп-7 ЕООД и публикуване на 07 
април 2021  

– изготвяне на Протокол от провеждане на преговори с Гард ЕООД и публикуване на 07 
април 2021  

– изготвяне на Протокол от провеждане на преговори с Асо-Трезор – 2М ЕООД и 
публикуване на 07 април 2021 

– изготвяне на ПРОТОКОЛ от 23.07.2021 г. и публикуване на 23 юли 2021  

– изготвяне на Решение за прекратяване на процедура и публикуване на 23 юли 2021  

По образувано производство пред КЗК №379/29.04.2021 г., РАПО е извършил следната 
дейност: 

– комплектовка на доказателства в изпълнение на чл. 200 от ЗОП 

– изготвяне на Становище пред КЗК по образуваното производство 

– процесуално представителство в открито съдебно заседание пред КЗК. 

Публикуване на 30.03.2021 г. в ЦАИС ЕОП в съответната форма и в законоустановения 
срок на Обобщена информация по чл. 230 ал.1 т. 7 от ЗОП. 

По обществена поръчка „Доставка чрез финансов лизинг на един брой фабрично нов и 
неупотребяван лек автомобил 8 (осем) плюс 1 (едно) места за нуждите на НХА.“, 
събиране на оферти с обява, РАПО е извършил следните дейности: 

– изработване на документацията по обществената поръчка  

– изработване и публикуване на Обявление за възлагане на обществена поръчка на 
стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП – Обява за събиране на оферти 

– изработване и публикуване на Обява за събиране на оферти на  29 април 2021 

– изработване на Протокол и публикуване на 19 май 2021 

– дейност по сключване на договор с класирания на първо място участник  и 
публикуването му в ЦАИС ЕОП – 03 юни 2021  

По обществена поръчка „Печатни услуги за нуждите на Национална художествена 
академия“, събиране на оферти с обява, от РАПО са предприети следните дейности: 
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– изготвяне на документация по обществена поръчка  
– изработване и публикуване на Обявление за възлагане на обществена поръчка  
– изработване и публикуване на Обява за събиране на оферти 
– изготвяне на  протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране и 
публикуване: на 27 юли 2021  
– изготвяне на Протокол 3 и публикуване на 27 юли 2021  
– изготвяне на Протокол 2 и публикуване на  21 юли 2021  
– изготвяне на Протокол 1 и публикуване на 14 юли 2021  
– разяснения по поставени въпроси и публикуване: 27 юни 2021 
– разяснения по поставени въпроси и публикуване на 18 юни 2021 
– разяснения по поставени въпрос и публикуване: 17 юни 2021 
– дейност по сключване на договор с  класирания на първо място участник и публикуване 
на 16 август 2021 г. 
– изготвяне  и публикуване на обявление за възложена обществена поръчка. 

По обществена поръчка „Доставка на компютри, мултифункционални устройства, 
мрежови устройства, визуална и презентационна техника и външна памет за 
съхранение за нуждите на Национална художествена академия (НХА)“ по обособени 
позиции, събиране на оферти с обява от РАПО са предприети следните действия. 

– изготвяне на документацията по обществената поръчка  

– изработване и публикувани на Обявление за възлагане на обществена поръчка  

– изработване и публикуване на Обява за събиране на оферти 

– изготвяне на Протокол 1 и публикуване на  28 юни 2021 

– изготвяне на протокол 2 и публикуване на 02 юли 2021  

– изготвяне на протокол по чл. 192 , ал. 4 от ЗОП и публикуване на 02 юли 2021  

– изготвяне на съобщение и публикуване на 13 юли 2021  

– изготвяне на договор по обособена позиция 1 и публикуване: на 24 юли 2021  

– изготвяне на договор обособена позиция 2 и  публикуване: 24.07.2021  

– изготвяне и публикуване на обявление за възложена обществена поръчка 

– изготвяне на Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, 
публикувано в РОП на 01.10.2021  

– изготвяне на Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, 
публикувано в РОП на  02.09.2021  

 

По обществена поръчка „Извършване на охрана в обекти собственост на Национална 
художествена академия“, РАПО е предприел следните действия: 

– изготвяне на документацията по обществената поръчка 
– изготвяне решение за определяне на изпълнител и публикуване на 19.08. 2021  
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– изготвяне на Доклад и публикуване на 19.08.2021г. 
– изготвяне на Протоколи от провеждане на преговори с участниците  и публикуване на  
19.08.2021  
– изготвяне на Обявление за възложена поръчка, РОП и публикуване на  18.10.2021 
– дейност по сключване на договор с класирания на първо място участник  и  публикуване 
на 18. 10. 2021 

По обществена поръчка „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В 
СГРАДИ НА НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ (НХА)“, публично състезание 

– изготвяне на документацията по обществената поръчка – Обявление за поръчка – 
публикувано на 13.12.2021, Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП, публикувано на 13.12.2021 г. 
 

*Изготвяне на договори за дарение, договори за съвместно сътрудничество, договори 
за отдаване под наем по ЗДС, договори за възлагане по процедури по ЗОП, договори по 
чл. 20, ал. 4 от ЗОП, договори с хонорувани преподаватели, анекси по сключени договори 
за отдаване под наем по ЗДС, обявления  по ЗОП, решения по ЗОП. 

 

*Изготвяне на заповеди за комисии и други административни заповеди 

 

*Писма до МОН, МРРБ, ЧСИ, Полиция 

 

*Становища до ЧСИ по запори върху трудово възнаграждение на някои служители на 
НХА 

 

 
Нели Тодорова, 

ръководител АПО 
 


