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З А П О В Е Д 
 

№РД-14-78/19.03.2020 г. 
 

Настоящата заповед издавам във връзка с постановление с изх. № 7552/2019г. от 

29.01.2019г. по ДП № 19/2020г. на следствен отдел на Специализираната прокуратура и 

съгласно Заповед № РД09-110/29.01.2020г. на Министъра на културата, с които на  

Националната галерия е възложено приемането и временното съхранение на иззети 

предмети-произведения на изкуството и приложното изкуство, както и във връзка с 

Протокол  рег. № 229р-3148 от 31.01.2020г., с които е  извършено охранително обследване 

на обособени помещения в „Квадрат 500“ от органите на Министерство на вътрешните 

работи. 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

I. Във връзка с изпълнението на горепосочените актове, да бъде организирано 

възлагането на следните строителни дейности: 

Дейност № 1 – „Поставяне на охранителни решетки за прозорци и метални 

интериорни врати“.  

Дейност № 2 – „Изграждане на система за видеонаблюдение“. 

Дейност № 3 – „Изграждане на алармена система срещу проникване и нападение“. 

 

II. Възлагането на горе цитираните дейности да бъде извършено по реда на чл. 191, 

ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 96 и 97 от Правилника за прилагане на 

ЗОП, чрез изпращане на покана до определено лице. За прилагане на посочения ред за 

възлагане излагам следните мотиви: 

1. Фактически мотиви. 

С Прокурорско постановление изх. № 7552/2019г. от 29.01.2019г. по ДП № 

19/2020г. на следствен отдел на Специализираната прокуратура и Заповед № РД09-

110/29.01.2020г. на Министъра на културата на Националната галерия е възложено за 

временно съхранение иззети по реда на Наказателно - процесуалния кодекс предмети-

произведения на изобразителното и приложното изкуство. 

С протокол  рег. № 229р-3148 от 31.01.2020г. на Столична дирекция на 

Министерство на вътрешните работи, получен на 04.02.2020г. е извършено охранително 

обследване на помещенията, определени от органите на МВР за съхранение иззетите 

произведения на изкуството относно съответствието им с Решение № 608/22.08.2014г., № 

440/22.12.2014г. и № 156/26.06.2015г. на Министерски съвет за осигуряване на охрана на 

Националната галерия  - „Квадрат 500“, както и Инструкция № 8121з-1415 от 20.11.2015г. за 

реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 
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4 от ЗМВР и с Наредба № РД-02-20-6/19.12.2017г. за техническите изисквания за физическа 

сигурност на строежите, издадена от МРРБ.  

С цитирания протокол органите на МВР са задължили Националната галерия да 

извърши дейностите по раздел № I, така че да може да приеме за съхранение и пазене, 

иззетите съгласно прокурорското постановление произведения на изкуството. 

Към настоящия момент НГ не разполага с депа за съхранение на такъв брой 

произведения на изкуството, които помещения да отговарят на Наредба № РД-02-20-

6/19.12.2016г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите, по силата 

на която Националната галерия е обект от I-ви клас, т.е. с най-висока степен за риск за 

физическата сигурност. 

Протоколът на МВР за извършеното обследване е получен от Националната галерия 

04.02.2020г. Крайният срок, определен в него за изготвяне на проект за дейностите по раздел 

I, както и за реалното му изпълнение е 29.02.2020г., което означава, че изпълнението има 

незабавен характер. Проектът е одобрен от органите на Главна дирекция „Национална 

полиция“ на 28.02.2020г. Проектът е одобрен и финансиран от Министерство на културата 

на 11.03.2020г., по силата на Заповед № РД09-186/11.03.2020г. За посочените обстоятелства 

Националната галерия е уведомена на 12.03.2020г. 

Предвид възможността цитираните вещи, иззети от органите на Прокуратурата да се 

окажат предмет на престъпление, от една страна Националната галерия е длъжна да 

съдейства на органите на прокуратурата, а от друга страна в случай че иззетите вещи се 

окажат движими културни ценности и национално богатство, то правилното им 

съхранение, съобразно нормативните изисквания е от значим обществен интерес и е част 

от функциите на Националната галерия. 

 

2. Правни мотиви. 

Прогнозната стойност на за изпълнение на дейностите по раздел I e в размер на 245 

142,13 лева без ДДС, определена в резултат на изготвена количествено-стойностна сметка 

към проекта за извършването им, утвърден и одобрен от органите на Главна дирекция 

„Национална полиция“ на 28.02.2020г 28.02.2020г и финансиран посредством Заповед № 

РД09-186/11.03.2020г. на Министъра на културата. 

Посочената прогнозна стойност и обекта на поръчката – строителство, на основание 

чл. 20, ал. 3 от ЗОП налагат прилагане реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява 

или покана до определени лица 

Съгласно чл. 191, ал. 1, т. 3 от ЗОП в приложимата му редакция Възложителите могат 

да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице, когато е необходимо 

неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно 

спазването на сроковете по чл. 188, ал. 1 от ЗОП. Обстоятелствата, с които се обосновава 

наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя.  

Съгласно т. 17 от ДР на Закона за обществените поръчки "Изключителни 

обстоятелства" са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, 

като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, 

непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност 

за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната 

сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат 

нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. 
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Предвидените в Закона за обществените поръчки срокове за получаване, 

разглеждане, оценка и сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка правят 

невъзможно прилагане на реда за възлагане на обществената поръчка при условията на чл. 

186 и сл. от ЗОП чрез събиране на оферти с обява предвид неотложния характер на 

възлагането на съответните дейности. 

Прегледът на нормативно определените срокове в ЗОП, свързани с възлагането по 

реда на събиране на оферти с обява  водят до следните прогнозни срокове при провеждане 

на процедурата.  

• Съгласно чл. 188, ал. 1 от ЗОП срокът за получаване на оферти трябва да е 

съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък 

от 10 дни, от публикуването на обявата – т.е. приблизително до 01.04.2020г. 

• съгласно чл. 188, ал. 2  от ЗОП в приложимата регакция – Въложителите 

удължават срока по ал. 1 с най-малко три дни, когато в първоначалния дрок 

са получени по-малко от три оферти – т.е. до 04.04.2020г.(събота), т.е. до 

06.04.2020г. 

• Съгласно чл. 97, ал. 5 от ППЗОП когато установи липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително нередовност или 

фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява 

участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в 

срок 3 работни дни – предвид необходимостта от чисто физическо 

разглеждане на документите за подбор от назначената комисия, 

изпълнението на цитираната разпоредба обуславя прогнозен срок до 

14.04.2020г. 

• Съгласно чл. 194. (1) от ЗОП Възложителят сключва договор за обществена 

поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне 

на изпълнителя. В случаите по чл. 191, ал. 1, т. 3 договорът се сключва не по-

късно от 5 работни дни от датата на определяне на изпълнител – прилагането 

на цитираната разпоредба при оптимална бързина предполага сключване на 

договор около 30.04.2020г.  

Посочените срокове за провеждане на процедурата и изпълнение на договора 

предполагат реално изпълнение на договора за обществена поръчка около 20.05.2020г. 

В този смисъл указаните срокове за събиране на оферти, тяхното разглеждане и 

сключване на договор с избрания изпълнител поставят възложителя в обективна 

невъзможност да проведе, сключи договор и избрания изпълнител да реализира 

съответното изпълнение в рамките на указания от МВР срок.   

Причините за възникналата неотложност по никакъв начин не могат да се вменят 

във вина или да са резултат от поведението на възложителя, доколкото изпълнението на 

посочените дейности е разпоредено на Националната галерия изцяло от органите на 

Прокуратурата, МВР и Министерство на културата.  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националната 

галерия Националната галерия е държавен културен и научен институт с национално 

значение, който издирва, събира, документира, съхранява, изучава и популяризира културни 
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ценности в областта на българското и чуждестранното визуално изкуство с познавателна, 

образователна, научна и естетическа цел на територията на Република България. 

Липсата на помещения, отговарящи на изискванията за съхранение на произведения 

на изкуството, каквито са описаните предмети, препятства възложителя при осъществяване 

на функциите му свързани със съхранение на съответните предмети, което съхранение 

неминуемо следва да се изпълнява и при условията на Наредба № РД-02-20-6/19.12.2016г. 

за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите. 

 

III. Нареждам покана за възлагане на съответните дейности да бъде изпратена до 

„АЙТИЕСТИ“ ООД, ЕИК: 131486131. 

 

IV. Одобрявам поканата за участие в поръчката, ведно с всички приложение към нея. 

  

V. Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Владимир Томов. 

 

Заличено на осн. чл 

36а, ал. 3 от ЗОП 

Възложител: __________________ 

(Ярослава Игоревна Бубнова - директор на 

Национална галерия) 

 


