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1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за „Организиране и провеждане на 

специализирани обучения на служители от Министерство на културата по проекти 

по Оперативна програма „Административен капацитет”, обучения на бенефициенти 

по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” по две обособени 

позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”   

2. ЦЕЛИ  

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури необходимата подкрепа на 

Министерство на културата (Програмен оператор по Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“) за обучения на бенефициенти във връзка със 

сключените договори по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, 

съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

(2009-2014).  

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ е одобрена от Комитета на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) на 21.05.2013 

г. На 15.10.2013 г. е подписано Споразумение за изпълнение на програмата от страна на 

ръководителя на Националното координационно звено по ФМ на ЕИП в България и 

министъра на културата на България. Програма БГ08 включва мерки, касаещи 

приоритетни дейности в областта на консервацията на културното наследство и 

насърчаването на многообразието в изкуството и културата.  

 

Програмата е разделена на четири тематични мерки: 

“Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”, насочена към 

реновиране, рехабилитиране и възстановяване на сгради от културното наследство, 

обновяване чрез интерактивни технологии на изложбени пространства и платформи, 

дейности за предпазване на пространства от културното наследство и превръщането им в 

музеи на открито. Общият бюджет по мярката е в размер на 7 106 470 евро.  

“Документиране на културната история”, насочена към проектни идеи за конвертиране на 

обекти с културна стойност в дигитален формат за първи път, създаване на дигитални 

центрове за културното наследство в институти в областта на културата или 

университети. Общият бюджет по мярката е в размер на 2 935 000 евро.  

“Достъпност на културното наследство за обществеността”, насочена към улесняване на 

достъпността до музеи и културни центрове, отваряне за посетители на сгради с културна 

стойност, създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта на културното 

наследство. Общият бюджет по мярката е в размер на 1 594 412 евро.  

Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на 

съвременното изкуство и култура”, насочена към реализиране на нови изложби и събития, 

свързани със съвременното изкуство. Общият бюджет е в размер на 788 235 евро.  

В програмата е предвиден предварително дефиниран проект. Проектът е с наименование 

„Фаза 2 за развитието на Музея за съвременно изкуство“. Той е на обща стойност до 2 500 

000 евро. Бенефициент е НМБИИ.  
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В допълнение е създаден Фонд за двустранни взаимоотношения, който има за цел да 

подпомага търсенето на партньори при подготовката на проектно предложение за 

кандидатстване по програмата, развитието на партньорства, участие в срещи, 

конференции, семинари, подготовка на проектни предложения, работа в мрежа, обмен на 

знания, технологии, опит и добри практики между лица, разработващи проекти в 

държавите-донори. 

 

3. ПРАВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

� Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014, заедно с приложенията към него; 

� Протокол 38В на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014; 

� Меморандум за разбирателство за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП 

2009-2014; 

� Системи за управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и на НФМ 

(2009-2014) за България; 

� Стратегия за управление на риска по отношение на ФМ на ЕИП и на НФМ (2009-

2014); 

� Ромско включване в ЕИП и Норвежкото финансиране; 

� Наръчник за комуникации; 
� Закон за обществените поръчки; 

� ПМС № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от 

страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд 

за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, 

Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм;  

� Ръководство за изпълнение на проектите по финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство; 

� Вътрешни правила за оценка на проекти по програма BG 08: „Културно наследство 

и съвременни изкуства”, финансирана чрез Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014. 

 

4. ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

4.1 Обхват и описание на предмета на поръчката 

В рамките на изпълнение на предмета на поръчката е предвидено Разработване, 
организиране и провеждане на обучение за бенефициенти за изпълнение на проекти 

по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” 
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• Укрепване на капацитета на бенефициентите на Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства” при изпълнението на проекти по Програма 

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” 

Специфичните цели на тази обществена поръчка са както следва: 

• Разработване на програма за обучение, която да предложи подходящи интервенции 

с цел придобиване на знания и умения на бенефициентите на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства” за ефективно управление на 

средствата, отпуснати по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства”; 

• Провеждане на обучения-3 на брой, за служителите на бенефициентите в областта 

на управление и изпълнение на проекти по ФМ на ЕИП. 

4.2 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на 

проекти по програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства”–  до 01.02.2016 

година 

4.3 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ 2: Провеждане на специализирано обучение ”Управление на проекти по 

програма БГ08 ”Културно наследство и съвременни изкуства” 

Ръководител екип  

Квалификация - Магистърска степен в областта на правото, икономика, социология, 

антропология и/или култура;  

Образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна, Минимум три 

години трудов стаж на ръководна/управленска длъжност или участие в минимум два 

успешно изпълнени проекта или договора, в рамките на които лицето е заемало позиция 

„Ръководител на екип”, участие като ключов експерт в най-малко един проект или 

обществена поръчка или друг договор, в рамките на които лицето е осъществявало 

дейности, свързани с обучение на възрастни лица. 

 

Координатор на дейностите по обученията, отговарящ на следните изисквания: 

висше образование (бакалавърска степен) от области на висше образование: 

Педагогически науки и/или Социални, стопански и правни науки, или еквивалентна 

образователна степен в области еквивалентни на посочените, минимум 2 (две)  години 

опит (считано до крайния срок за подаване на оферти) в подготовката, организирането и 

провеждането на обучения, семинари, курсове  и мероприятия. 

Екип от ключови експерти за провеждане на обученията, включващ не по - 

малко от 2 (двама) обучители/лектори, със съответни теоретични познания и 

практически опит в съответната област. Обучителният екип трябва да отговаря на 

следните изисквания: 

Обучителят/ите следва да притежават минимален 4-годишен опит като преподаватели 

или лектори по конкретната тема и/или в разработване на обучителни програми и 

материали, свързани с организиране и провеждане на обучения във връзка с изпълнението 

на проекти 

Параметри на организирането и провеждането на обученията: Обученията трябва да 

бъдат организирани и изпълнявани от персонал и преподаватели - специалисти в 

съответните области.   

Залите на обученията трябва да бъдат комуникационно достъпни, да разполагат с 

работеща климатизация и близък санитарен възел.  
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Участникът, определен за изпълнител, отчита извършената работа за срока на изпълнение 

на договора чрез доклад за всяко проведено и приключило мероприятие, които се изготвят 

на български език и внасят при възложителя на 1 (един) хартиен и на електронен носител.  

Изготвянето на цялостната документация за провеждане на дискусионните форуми и 

семинари е ангажимент на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

За отчитане на цялостното изпълнение по договора, изпълнителят представя на 

Възложителя окончателен доклад. Окончателният доклад се представя на Възложителя в 

срок от 3 (три) дни след окончателното изпълнение на заложените в договора дейности. 

Докладът трябва да съдържа пълен анализ и оценка на изпълнените дейности, оценка на 

постигнатата ефективност от проведените обучения, степен на съответствие с поставените 

цели, съответствие между планираните и постигнатите резултати, описание на срещнатите 

трудности в процеса на работа, приложения подход и корективни мерки за 

преодоляването им. Докладът се придружава с всички подкрепящи документи, доказващи 

изпълнението на дейността по настоящата обособена позиция и постигнатите резултати.  

Окончателното приемане на работата се извършва чрез подписване на приемо-

предавателен протокол, подписан от Възложителя, без забележки.  

Участниците следва да предложат концепция за провеждане и организация на обученията, 

предмет на настоящата поръчка и изпълнение на дейностите на поръчката, която следва да 

включва:  

•  Методология за провеждане на обученията: описание на целите, модулите и средствата 

за провеждане, организиране и изпълнение на поръчката (за всяко едно обучение), като се 

отчита спецификата на всяка от планираните дейности, ориентирана към постигането на 

очакваните от Възложителя резултати.Описание на броя и методите за провеждане на 

обученията. Описание на методите за встъпително, междинно и финално изпитване. 

Разпределяне на отговорностите по изпълнение на дейността.  

•  План за извършване на дейностите (Организация и план за изпълнението): детайлно 

описание на дейностите за изпълнение на поръчката. (описват се всички етапи, стъпки, 

методи и действия на участника по изпълнение на дейностите, капацитета и техническата 

обезпеченост на залата и оборудването за всяко едно обучение).  

•  Идентифициране и управление на риска: определяне, анализ и оценка на рисковете по 

изпълнение на конкретната поръчка. Предлагане на мерки за предотвратяване и 

преодоляване на дефинираните рискове. 

Възложителят дефинира следните рискове за изпълнение на поръчката: 

• Недобра комуникация между Възложител и Изпълнител в процеса на съгласуване и 

подготовка на обученията; 

• Проблеми в логистиката по отношение на провеждането на обученията; 

•  Пропуски при докладването за потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в 

хода на изпълнение на дейностите; 

• Невъзможност да бъдат осигурени подходящи лектори (обучители); 

• Непостигане на необходимото качество на изпълнение на обучителните дейности; 

Участникът може да идентифицира и други рискове, като посочи мерки и за тяхното 

преодоляване. 

Участникът следва да разгледа аспектите на проявление на описаните рискове в този 

раздел и степента на въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 
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риска; В тази връзка следва да бъдат предложени мерки за минимизиране на риска и 

мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

ДОКЛАДВАНЕ/ОТЧИТАНЕ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Участникът, определен за изпълнител, следва да подготви встъпителен доклад, в който да 

бъде предложени актуализиран (при необходимост) график за провеждане на обученията, 

както и лектори за всяко от четирите обучения. Възложителят трябва да одобри 

встъпителния доклад, включително предложените график за провеждане на обучения и 

лектори. 

Като приложение към встъпителния доклад следва да бъдат представени и 

професионални автобиографии на лекторите (обучителите). 

Встъпителният доклад следва да се представи най-късно до 15 работни дни от датата на 

подписване на договор с Изпълнителя. Възложителят трябва да се произнесе по 

представения встъпителен доклад в рамките на не повече от 10 работни дни. 

В посочения срок Възложителят одобрява доклада или дава срок и указания на 

Изпълнителя за отстраняване на констатирани недостатъци и/или несъответствия.  

Участникът, определен за изпълнител по настоящата процедура, отчита извършената 

работа в рамките на срока на изпълнение на договора, чрез доклади за всяко проведено и 

приключило обучение, които се изготвят и предават на възложителя на български език в 1 

(един) екземпляр на хартиен и на електронен носител. Докладите се предават на 

Възложителя за одобрение с приемо-предавателен протокол. Всеки доклад трябва да има 

следните приложения, които са предварително съгласувани с Възложителя: 

- Анкетни карти и обобщена информация от тях; 

- присъствени списъци, програма от мероприятието; 

- Копие от размножени материали, предоставените на присъстващите за дадено 

събитие; 

- Снимков материал и/или видеоматериал; 

- Други приложими документи, вкл. съгласно посоченото в тази Техническа 

спецификация; 

В срок от 8 (осем) работни дни от представянето им Възложителят е длъжен да ги одобри 

или да даде указания за тяхната промяна. В случай, че Възложителят одобри документите 

се съставя констативен протокол за качественото изпълнение на конкретната дейност, 

подписан от оторизираните представители на страните по договора за обществена 

поръчка. 

Когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изработеното до 

отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в 

който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя (ако 

това е възможно). 

Подписването на констативен протокол за приемане на работата, относно изпълненото 

обучение е основание за извършване на плащане към Изпълнителя, в съответствие с 

предвиденото в Обявлението за обществена поръчка и проекта на договор. 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ Всеки участник следва да 

представи техническо предложение, съдържащо: - Концепция за организация и 

провеждане на обученията, отразяваща и съобразена с информацията и изискванията в т. 2 

– 3 от този раздел. В рамките на Концепцията задължително следва да бъде предложена: 

примерна програма за всяко от четирите обучения; обучителни методи; възможни места за 
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настаняване; условия за провеждане на обучението; времеви график и организация на 

работата; разпределение на отговорностите и задачите между ключовите и неключовите 

експерти (ако е предвидено участие на неключови експерти). - Анализ на рисковете, 

посочени от Възложителя. 

 

ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА:  

� Лектори – минимум двама; 

� Категория хотели – минимум 3 звезди в градовете София, Пловдив, Бургас; 

� Място на провеждане - подходяща зала в хотела, в който са настанени участниците, 

залата следва да бъде наета от Изпълнителя за 1 (един) ден; 

� Храна за участниците - закуска, обяд, една вечеря, минимум две кафе 

паузи; Участникът, определен за изпълнител по настоящата поръчка, трябва да 

осигури хранене за всички, включени в дискусионните форуми участници. Менюто 

за обяда трябва бъде минимум тристепенно (1 - супа или салата; 2 - основно месно 

или рибно ястие; 3 - десерт; безалкохолно и/или минерална вода). Трябва да бъдат 

подсигурени кафепаузи по време на обучението (минимум 2 броя за деня на 

съответното обучение). Менюто за вечерята следва да бъде минимум тристепенно 

(1 - салата; 2 - основно месно или рибно ястие; 3 - десерт; безалкохолно и/или 

минерална вода). В кафе-паузата следва да са предвидени: кафе, чай, безалкохолно, 

минерална вода, дребни сладки и/или соленки. 

� Наем зала - втори ден – 8 часа; Залата следва да бъде в хотела, в който са настанени 

лицата от целевата група и да разполага с:  екран, мултимедия, озвучителна 

техника, компютър/лаптоп, флип- чарт с маркери/пишещи пособия 

� Оборудване – екран, мултимедия, лаптоп, флип чарт; 

� Регистрация на участниците и лекторите в обучението 

� Пакет материали за участниците – 3 х 40 броя за участниците и  по 2 броя резерв за 

всеки един от дискусионните форуми; 

� Нощувки за участниците– една нощувка (за участниците, които са от населени 

места извън градовете, в които се провеждат дискусионните форуми) - в 

самостоятелна стая за всеки участник, в хотел най-малко с три звезди .  

� Участници: бенефициенти по Програма БГ08 

- София – от областите София-град, Софийска, Кюстендилска, Пернишка, 

Благоевградска,Врачанска, Монтанска, Видинска, Плевенска, Ловешка; 

40 представители на общински администрации, музеи, училища, читалища, НПО, 

библиотеки 

- Пловдив- от областите Пловдивска, Смолянска, Пазарджишка, Кърджали, 

Хасково, Стара Загора, Габрово, Велико Търново, Русе; 

40 представители на общински администрации, музеи, училища, читалища, НПО, 

библиотеки 

- Бургас– от областите Бургас, Ямбол, Сливен, Търговище, Цилистра, Добрич, 

Варна, Шумен , Разград; 

40 представители на общински администрации, музеи, училища, читалища, НПО, 

библиотеки 

 

o Подсигуряване на транспорт за обученията на територията на страната 

Изпълнителят ще заплати транспортните разходи на присъствалите участници и лектори. 
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Разходите за лекторите в обученията са за сметка на Изпълнителя. 

Разработване и провеждане на програмите за обучения на бенфициентите 

При разработване на програмите за обучения, изпълнителят трябва да вземе под внимание 

спецификите на различните мерки – 1,2,3 и Малка грантова схема Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства”. 
• Целевите групи са бенефициентите на Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства”  

Обученията трябва да са практически насочени, с цел укрепване и надграждане на 

капацитета на бенефициентите за ефективно управление на процесите на изпълнение и 

отчитане на проекта, а именно: обучения насочени към следните мерки: 

 

• Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” 

• Мярка 2 „Документиране на културната история” 

• Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” 

• Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на 

съвременното изкуство и култура” 

 

За всяко обучение, изпълнителят разработва модули, които отчитат спецификата на всяка 

мярка. Задължително е осигуряването на следните модули: 

• Техническо изпълнение на договори (включва задължително и изпълнението и 

отчитането на индикаторите) 

• Отчитане на ромското включване 
• Финансово изпълнение на договори 

• Постановление №118/2014 на МС и ЗОП 

• Администриране на нередности 
 

По всеки модул следва да се разработят обучителни материали и да се предложи график за 

провеждане на самите обучения.  

За ефективното изпълнение на обученията, избраният за изпълнител на договора следва: 

- да изготви план за провеждане на обученията 

- да посочи методика на обученията 

- да посочи основните акценти на съдържание на материалите за обучение 

- да предложи методи за оценка на ефективността от проведените обучения и 

степента на удовлетвореност на обучаемите 

-да предложи мерки за управление и вътрешен контрол на екипа, организиращ и 

провеждащ обученията 

Всяко обучение трябва да съдържа: 

• тема на обучението 
• цели,  

• компетенции, които обучаемите ще придобият 

• методи на обучение 

• очаквани резултати от обучението 

• целеви групи – принципи на подбор на целевите групи 

• продължителност и точно разписание  

• място (места) на провеждане на обучението и логистика  

• график на обучението 
• материали за обучение, които ще се разработят и използват в обучението 

• оценка на резултатите (тестове и др.), сертификати 
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• обратна връзка от обучаемите 
• обратна връзка към обучаемите 

• гарантиране на качеството и мониторинг 

 

� Брой на обученията – 3 обучения  

� Брой на участниците в едно обучение – до 40 души 

� Продължителност на едно обучение – 2 дни 

�  

Очаквани резултати от изпълнението на договора: 

• Изготвен план за провеждане на обученията 

• Разработена методика на обученията 
• Изработени методи за оценка на ефективността от проведените обучения и 

степента на удовлетвореност на обучаемите 

• Изработени програми за обучение на служителите на бенефициентите по 

различните мерки по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства” 
• Проведени 3 обучения 

• Обучени минимум 120 представители на бенефициентите 

• Изработено подробно съдържание на всеки модул в зависимост от съответната 

обучителна програма; 

• Изработени обучителни материали по съответните програми за обучение на 

служителите на бенефициентите по Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства”; 

• Изработен график за изпълнение на отделните обучения. 

• Логистично обезпечено провеждането на обученията на територията на Р България  

 

Изпълнителят следва да използва логото на ФМ на ЕИП. Във всички обяви или 

публикации, свързани с договора, както и на работни срещи и семинари, Изпълнителят е 

длъжен да оповести, че договорът е получил финансиране от ФМ на ЕИП чрез Програма 

БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”.  

Според вида на информационните материали те могат да съдържат: 

• Логото на ФМ на ЕИП и името на Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства”. 

• Изречението “Договорът се финансира от ФМ на ЕИП и от държавния бюджет 

на Република България” 
• Интернет сайта на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”  – 

www.culture-eea-bg.org  и Интернет сайта на ФМ на ЕИП – www.eeagrants.org  

• За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уебсайтове, 

електронни съобщения и т.н.) или чрез аудиовизуални материали, описаните мерки 

се прилагат аналогично. 

Изпълнителят трябва да осигури адекватна материална база и оборудване на експертите, 

като следва да покрие всички разходи за техническия персонал и за поддръжката. 

Изпълнителят следва да покрие разходите за цялото необходимо оборудване за екипа от 

експерти, включително персонални компютри, принтери, факс машини и други, 

свързаните с проекта телекомуникационни такси и разходите за поддръжка на офиси. 

Всички писмени материали, съгласно настоящето техническа спецификация трябва да 

бъдат изготвени и представени на български език, на книжен носител и в електронен 

вариант. 
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Възложителят приема окончателните резултати от изпълнението на договора като съставя 

приемно-предавателен протокол. 

В случаите, когато Възложителят установи, че представените от Изпълнителя междинни 

или крайни резултати не отговарят на изискванията на Техническата спецификация, 

Възложителят дава писмени предписания за поправките и допълненията, които 

Изпълнителят следва да направи до изтичане на определения му в предписанието срок. 

 

Изготвянето на цялостната документация за провеждане на обученията е ангажимент на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Забележка: Едно лице може да бъде предложено за изпълнение на две или повече от 

посочените по-горе дейности, при доказване на изискваната компетентност и не 
припокриване на различните дейности във времето. 

 

В срок от 2 работни дни след подписване на договора за възлагане на обществената 

поръчка, изпълнителят следва да представи на възложителя проект на примерен план-

график за провеждане на обученията съдържащ: дати на провеждане, с посочване на 

хотелите за настаняване,  както и примерна учебна програма по темата на обученията.   

Забележка: Едно лице може да бъде предложено за изпълнение на две или повече от 

посочените по-горе дейности, при доказване на изискваната компетентност и не 

припокриване на различните дейности във времето. 

 

План-графикът и програмите на обученията се одобряват от възложителя не по-късно от 2 

работни дни след получаването им, а в случай на допълнения или забележки от страна на 

възложителя в 2-дневен срок след отстраняването им от изпълнителя.  

 

Промени в план-графика по отношение на датите и мястото не се допускат; 

 

Списъците с участниците се представят от Възложителя на Изпълнителя до десет дни след 

сключване на договора. 

 

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа: 

7.1. Срок за изпълнение на поръчката; 

7.2. Предложение за настаняване в хотели; 

 

 

 

 

 


