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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА ДЕЙНОСТ 

За периода 05.05.2020 – 31.12.2020 г. 

 

През отчетния период от АПО бяха извършени следните дейности: 

1. 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. 

2. Юридическа консултация при изработването на нов Правилник  за 
дейността, организацията и структурата на студентски съвет при НХА. 
Изработване на проект на договор за наем на студентско общежитие. 

3. Юридическа консултация и техническа помощ при изготвяне на нови 
Вътрешни правила за работната заплата и Правилник за учебната и 
допълнителна натовареност в НХА, юридическа консултация при 
изработване на нов Правилник за дейността на НХА. 

4. Правно становище за изменение на Договор за защита на данните и 
изработване на Анекс към него. 

5. Правно становище по сливането на катедра Керамика и катедра Дизайн на 
порцелан и стъкло. 

6. Дейност по приемане от Приемателна комисия на новата сграда на НХА. В 
резултат е издадено Разрешение за ползване № СТ–05–591/07.08.2020 г. от 
началника на ДНСК. 

7. Изготвяне на заповеди за комисии и други административни заповеди 
8. Юридическа консултация и техническа помощ при изготвяне на нов КТД. 
9. Юридическа консултация и съдействие във връзка с процедурата по 

верификацията на изплатените от НХА средства за строителството на новата 
сграда на НХА и съответното им възстановяване от УО на ОПРР. 

10. Писма до МОН, МРРБ, ЧСИ. 
11. Становища до ЧСИ по запори върху трудово възнаграждение на някои 

служители на НХА. 
12. Изработване на документация по обществени поръчки и администриране 

на дейността в ЦАИС ЕОП (качване на документация, решения, обявления, 
договори, отговори на въпроси и др.) 

13. В системата на ЦАИС ЕОП бяха обявени три обществени поръчки: 
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А) „Извършване на строително-ремонтни дейности в сгради, собственост на 
НХА“ – публично състезание. След спиране по чл. 203 от ЗОП , поради подадена 
жалба, процедурата е възобновена с влизане в сила на Определение на КЗК № 
975/19.11.2020 г. 

Б) „Доставка и монтаж на кухненски шкафове, легла, гардероби, скринове, 
бюра, столове и стенни закачалки“ в Студентско общежитие на Национална 
художествена академия,  бл. 28 в  Студентски град , гр. София“ – публично 
състезание. Процедурата е приключила. Сключен е договор предстои 
изпълнение. 

В) „Доставка на течни горива за нуждите на НХА“ – договаряне без 
предварително обявление.  

14. Дейност по изработвани на тръжна документация за провеждане на  
процедура по ЗДС и ППЗДС за отдаване под наем на помещение за магазин за 
художествени материали за нуждите на НХА. Дейност по провеждане на 
процедурата, изготвяне на протоколи и Решение за избор на изпълнител и 
договор за наем. 

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

– адм.д. №12786/2018 г. АССГ, образувано по жалба на НХА срещу Решение № 
РД–02–36–1412/01.112018 г. на заместник министъра на МРРБ и Ръководител 
на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 
г. (финансова корекция) 

– гр. дело №54409/2020 г., 163 състав. СРС по Искова молба на Консорциум 
„Нова Академия 2017“ 

– Частна жалба до СГС срещу Определение №20259467/24.11.2020 г. за 
издаване на Обезпечителна заповед от 15.12.2020 г. 

– Частна жалба до СГС срещу Определение от 20.07.2020 г. по гр. Д 
№31812/2020 г. по описа на СРС, 127 състав, I г.о. 

– Становище до Комисия за защита на конкуренцията по образувана преписка 
/дело пред КЗК № КЗК–789/2020 г., заедно с комплектоване на цялата преписка 
по обществената поръчка. В резултат с Определение № 975/19.11.2020 г. КЗК 
оставя без уважение искането за налагане на временна мярка „спиране“ по 
чл.203 от ЗОП., Определението на КЗК е потвърдено с Определение на ВАС № 
15868/21.11.2020 г. по адм. Д. № 13268/2020 г., IV отделение. 
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– Становище/Отговор до Върховен административен съд по адм. Дело № 
13268/2020г. 

– Заявление по чл. 410 от Гражданско-процесуалния кодекс – Въз основа на 
подаденото Заявление е издадена Заповед за изпълнение на парично 
задължение на Софийски районен съд, 128 състав , гр. д. №57647/2020 г. 

 


