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1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Предмет на поръчката: „Осъществяване на предварителен контрол върху процедури за 

избор на изпълнител при изпълнение на проекти, финансирани 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 Осъществяване на предварителен контрол върху 

процедури за избор на изпълнител при изпълнение на проекти, финансирани 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.  

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-

2014 има за цел да допринесе за намаляване на икономическите и социалните различия в 

рамките на Европейското икономическо пространство, както и да задълбочи двустранните 

отношения между страните донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – и страните, 

получаващи подкрепа, сред които е България. 

Програма БГ08 “Културно наследство и съвременни изкуства” е насочена към 

постигане по-широко участие на институциите и обществото в реставрирането, 

съживяването, дигитализацията и популяризирането на материалното и нематериалното 

културно наследство на България в европейския контекст на културните и творческите 

индустрии, културен обмен, културно многообразие и др. 

Основните приоритети на програмата са опазването и съживяването на културното 

наследство и насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на 

европейското културно наследство, съхраняването му за бъдещите поколения, 

осигуряване на широка обществена достъпност и културен диалог, които да подчертаят 

европейската идентичност и да насърчават културното многообразие.  

Основна цел на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, 

финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014, е възстановяване и опазване на културното 

наследство за бъдещите поколения, осигуряване на достъпност на културното наследство, 

документиране на културната история, представяне на съвременни изкуства и култура и 

принос към културното многообразие 

 

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, 
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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. Предварително дефиниран 

проект. Проектът е с наименование „Софийски Арсенал” Музей за съвременно изкуство” 

на Национален музеен комплекс.  

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. 

 

Основна цел на настоящата поръчка е осигуряване на ефективност, ефикасност и 

законосъобразност при изпълнение и управление на Програма БГ08 „Културно наследство 

и съвременни изкуства” в рамките на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 (ФМ на ЕИП). 

 

С оглед доброто управление на програмата Възложителят - Министерството на 

културата, в качеството си на Програмен Оператор за Програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства“, съфинансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (2009-2014), е идентифицирал нуждата от 

външна експертиза при предварителния контрол по процедури за избор на изпълнител при 

изпълнението на проекти по: 

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

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

2009-2014 цели да допринесе за намаляване на икономическите и социалните 

различия в ЕИП, както и за развитието на двустранните отношения между 

държавите-донори и държавата бенефициент чрез финансиране на проекти в 

различни области, сред които съхраняване на културното наследство и 

насърчаване на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на 

европейското културно наследство; 

- Мярка 2 „Документиране на културната история”: Дигитализацията на обекти 

на културното наследство е основа за укрепване на възможностите за по-добро 

представяне на българската култура, улесняване на достъпа до изкуство, 

споделяне на културна информация и повишаване на знанията в рамките на 

мултикултурния диалог. Мярка 2 „ Документиране на културната история“ на 
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програма БГ08 е разработена, за да допринесе за документирането и 

дигитализирането на обекти/предмети на културното наследство, както и за 

създаването на дигитални центрове в културни институти и университети; 

- Марка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността”: 

Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността“ по програма 

БГ08 е разработена, за да допринесе за подобряването на достъпа до музеи и 

културни центрове чрез подходящи нови съоръжения, отваряне на сгради от 

културното наследство за обществеността, създаване на нови дигитални 

съдържания в Интернет и др.; 

- Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост 

на съвременното изкуство и култура”: Малката грантова схема „Представяне и 

достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура“ като 

част от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” е разработена 

за да подпомогне представянето на съвременно изкуство и култура и тяхното 

многообразие. Схемата цели да допринесе за презентиране на съвременно изкуство 

пред обществеността, събития и продукции на съвременно изкуство (филми, театър, 

музика, литература, визуални и мултидисциплинарни арт проекти и дейности, 

културното многообразие, включително и културните особености на малцинствени 

групи);  

- Предварително дефиниран проект. Предварително дефиниран проект. Проектът 

е с наименование „Софийски Арсенал” Музей за съвременно изкуство” на 

Национален музеен комплекс. Той е на обща стойност до 2 500 000 евро.  

- Фонда за двустранни отношения. Фондът за двустранни взаимоотношения 

(Двустранен фонд) в рамките на програма БГ 08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“, съфинансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-

2014 е създаден за стимулиране на сътрудничеството между българските 

участници и техните партньори от държавите-донори (Исландия, Лихтенщайн и 

Норвегия). Основните цели на Двустранния фонд са да допринесе за развитие и 

укрепване на отношенията между партньори в сферата на културата от страна на 

България и от държавите-донори, разработване на съвместни проекти, развитие и 

обмен на знания, добри практики и укрепване на мрежите и съвместна работа в 

областите на културното наследство и съвременни изкуства; 

 

Предмет на поръчката: Поръчката предвижда осигуряване на консултантска 

подкрепа и експертизи, свързани с предварителен контрол по процедурите за избор на 

изпълнител при изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Мерки 1, 2 

и 3 и Малка грантова схема „Представяне и достигане до широката общественост на 

съвременното изкуство и култура”, проекти от Фонда за двустранни отношения, 

предварително дефиниран проект по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства“. 

Обектът на поръчката е предоставянето на услуги, свързани с предмета на същата. 

 

Целта на настоящата обществена поръчката е осигуряване на гаранции за 

законосъобразност при провеждане на процедури за избор на изпълнител при изпълнение 

на договори за безвъзмездна финансова помощ по Мерки 1, 2 и 3 и Малка грантова схема 

„Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и 

култура”, проекти от Фонда за двустранни отношения, предварително дефиниран проект 

по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“. Предварителният 

контрол се осъществява в съответствие със следните принципи: 

1. обективност и безпристрастност; 
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2. недопускане и предотвратяване на конфликт на интереси; 

3. документално отчитане на резултатите; 

4. независимост на възложителя при вземане на решения във връзка с процедурите 

за избор на изпълнител и отговорност относно резултата от нейното възлагане; 

5. независимост на комисията за провеждане на процедура за избор на изпълнители; 

6. право на решение на Програмния оператор да не одобри разходите за възложената 

обществена поръчка в рамките на съответния проект. 

Възложителите по процедури за избор на изпълнители, които са бенефициенти по 

договорите за безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства” в рамките на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014, предоставят на Програмния оператор списък на 

планираните процедури за избор на изпълнители, свързани с изпълнението на проекта. 

Списъкът съдържа данни, както следва: обект и предмет; прогнозна стойност; 

предполагаем краен срок за изготвяне на документация за участие, описателен документ 

или конкурсна програма; друга информация, посочена от Програмния оператор.  

С настоящата обществена поръчка Програмният оператор – Министерство на 

културата, има за цел да определи външен изпълнител за изготвяне на докладите от 

проведен предварителен контрол на процедурите за избор на изпълнители, възлагани в 

рамките на по договорите за безвъзмездна финансова помощ по Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства” в рамките на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014.  

Специфична цел на процедурата е извършването на проверка на проектите на 

тръжни документации и подготовка на доклади до Програмния оператор за 

съответствието им, описани в проектите на документи, с нормативните актове, свързани с 

предмета на обществената поръчка, и с изискванията на Закона за обществените поръчки 

и ПМС №118/20.05.2014 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, и одобрения проект по Програма БГ08, и предоставяне 

на препоръки за тяхното отстраняване. 

 

3. ПРАВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

 

Програмни документи 

• Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 

• Меморандум за разбирателство относно изпълнение на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014, сключен между Исландия, 

Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Република България 

• Протокол 38б към Споразумението за ЕИП относно Финансов механизъм на ЕИП 

2009-2014 

• Наръчник за укрепване на двустранните взаимоотношения 
• Наръчник за комуникация и публичност 

• Наръчник за разработка на комуникационен план 

 

Институционална рамка 

Институционалната рамка за управлението, изпълнението, наблюдението и контрола 

на ФМ на ЕИП 2009-2014 е регламентирана в гл. 4 от Регламент за изпълнение на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 и Анекс 
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А към Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014, 

подписан между България и държавите-донори. 

Институционална рамка на ниво държави-донори: 

� Комитет на ФМ на ЕИП (КФМ): КФМ е органът, който взема решения относно 

приноса на ЕИП. КФМ е създаден от Постоянния Комитет на държавите от 

Европейската асоциация за свободна търговия за управление (ЕАСТ) и се 

състои от представители на Министерствата на външните работи на Кралство 

Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн. Комитетът взема решения за 

предоставяне на грант, приема Регламент за изпълнението на ФМ на ЕИП 

2009-2014 и изменения към тях. При необходимост, Комитетът одобрява 

допълнителни указания относно управлението и изпълнението на програмата. 

� Офис на ФМ (ОФМ): Офисът на ФМ е органът, който подпомага КФМ в 

управлението на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014. ОФМ, който 

административно е част от ЕАСТ, отговаря за ежедневните дейности по 

изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014 от името на КФМ и изпълнява 

функциите на контактна точка. 

Институционална рамка на управление на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 на национално ниво:  

� Национално координационно звено (НКЗ): Отдел „Други инструменти и 

програми” в дирекция Мониторинг на средствата от ЕС” в рамките на 

Администрацията на Министерски съвет изпълнява функциите на Национално 

координационно звено (НКЗ) по ФМ на ЕИП 2009-2014. Директорът на 

дирекция Мониторинг на средствата от ЕС” изпълнява функциите на 

Ръководител на НКЗ. Националното координационно звено носи цялата 

отговорност за постигане на целите на ФМ на ЕИП, както и за изпълнението на 

механизма в Република България. Ролята и функциите на НКЗ са подробно 

описани в чл.4.3 от Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014 и т. 2.2.1 от Системите за 

управление и контрол на изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 г. 

� Сертифициращ орган (СО): Дирекция „Национален фонд”, административно 

звено в рамките на Министерството на финансите на Република България, 

изпълнява функциите на Сертифициращ орган (СО) по ФМ на ЕИП 2009-2014 

съгласно Анекс А от Меморандума за разбирателство. Ролята и отговорностите 

на СО са в съответствие с чл. 4.5 от Регламента за изпълнение на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 

� Одитен орган (ОО): Одитен орган за ФМ на ЕИП 2009-2014 е Изпълнителна 

агенция „Одит на средствата от ЕС” (ИА ОСЕС) към Министерство на 

финансите на Република България. Ролята и отговорностите на ОО са в 

съответствие с чл. 4.6 от Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм 

на Европейското икономическо пространство 2009-2014. 

� Комитет за наблюдение (КН): НКЗ създава Комитет за наблюдение на ФМ на 

ЕИП 2009-2014. Комитетът се председателства от ръководителя на НКЗ и 

включва представители от институциите, участващи в управлението на 

програмите на национално ниво (НКЗ, СО, ОО), Програмните оператори, 

гражданското общество, социални партньори и регионални власти. 

Представители на КФМ следва да бъдат поканени за участие в КН, като 

наблюдатели. 

� Програмен оператор (ПО): Програмен оператор на програма БГ08 „Културно 

наследство и съвременни изкуства” е Министерството на културата. 

Програмният оператор е отговорен за подготовката и изпълнението на 

програмата „Културно наследство и съвременни изкуства“ в съответствие с 
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принципите на ефективност и ефикасност и в съответствие с разпоредбите на 

Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2009-2014 г. 

 

Съответствие с национално и европейско законодателство 

• на национално ниво /в контекста на настоящата поръчка/: 

� Закон за обществените поръчки; 

� Правилник за прилагането на Закона за обществените поръчки 

� ПМС № 118/27.05.2014 г.; 

� Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо 

разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани 

от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета 

с ПМС № 162 от 2014 г.; 

� Методически указания на Агенцията по обществени поръчки; 

� Практика на Комисията за защита на конкуренцията и Върховния 

административен съд.  

� Закон за културното наследство; 

� Закон за закрила и развитие на културата; 

� Закон за обществените библиотеки; 

� Закон за народните читалища; 

� Закон за меценатството; 

� Закон за творческите фондове; 

� Закон за авторското право и сродните му права; 

� Закон за НДФ „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ”; 

� Закон за филмовата индустрия; 

� Закон за радиото и телевизията; 

� Закон за задължителното депозиране на екземпляри от печатни и други 

произведения; 

� Закон за административното регулиране на производството и търговията с 

оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското 

право и сродните му права; 

� Разяснения относно разпоредбите на чл. 179 от Закона за изменение и 

допълнение на Закона за културното наследство, регламентиращ създаването, 

разпространението и използването на изображения на културни ценности; 

� Проект на Национална стратегия за развитие на културата; 
� Рамкова програма за равнопоставена интеграция на ромите в българското 
общество; 

� Националната стратегия за интегриране на ромите на Република България 
(2012-2020). 

 

 

 

• на европейско ниво: 

� „Европа 2020” - водещи инициатива за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж чрез „Европейска платформа срещу бедността и социалното 

изключване“; 

� Инициатива „Десетилетие на ромското включване: 2005-2015”; 

� Декларация за правата на лица, принадлежащи към национални или етнически, 

религиозни и езикови малцинства; 
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� Европейска платформа за включване на ромското население, и 10 общи 

подходи на политиката на приобщаването на ромите, приети на 8 юни 2009 от 

Съвета на ЕС; 

� Рамкова програма за равнопоставена интеграция на ромите в българското 
общество; 

� Световна програма на ЮНЕСКО и “Образование за всички” на ООН; 

� Европейска конвенция за културата /1991г./; 

� Европейска програма за култура /ноември 2007 г./; 

� Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-

членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план за културата 

за периода 2011-2014 г., 2010/C 325/01; 

� Европейска конвенция за защита на археологическото наследство /1991 г./; 

� Конвенция за защита на архитектурното наследство на Европа (ДВ, 42 от 28.05 

1991 г.); 

� Европейска конвенция за трансгранична телевизия /1993 г./; 

� Европейска конвенция за ландшафта (ДВ, 22 от 15.03.2005 г.); 

� Лисабонска стратегия. 
• Както и: 

� Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство; 

� Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на световното културно и природно 

наследство; 

� Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от 

форми на културно изразяване, ратифицирана със Закон, приет от 40-то НС на 

22.11.2006 г. (обн. ДВ, бр. 97 от 2006 г. в сила за РБ от18 март 2007 г.); 

� Конвенция на ЮНЕСКО за защита на културните ценности в случай на 

въоръжен конфликт; 

� Конвенция на ЮНЕСКО за мерките, насочени към забрана и предотвратяване 

на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни 

ценности; 

� Конвенция на ЮНЕСКО за защита на подводното наследство; 

� Конвенция на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство; 

� Конвенция на ЮНЕСКО относно международния обмен на печатни издания; 

� Конвенция на ЮНЕСКО за обмен на официални издания и правителствени 

документи между държавите за защита на културните ценности в случай на 

въоръжен конфликт. 

 

4. ДЕЙНОСТИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

4.1 Области на експертиза 

Дейностите по предварителен контрол върху процедури за избор на изпълнители се 

извършват в следните области, съобразени с типа на бенефициентите, попадащи в обхвата 

на дейностите по: 

• по мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство”:  

- реставриране/обновяване на сгради от културното наследство на България като 

се гарантира запазване на автентичността; 

- ревитализиране (чрез интерактивни технологии) на изложбени 

пространства/платформи; 

- дейности, свързани с предпазване на пространства от културното наследство; 

- дейности, свързани с развитието на музеи на открито; 

• по мярка 2 „Документиране на културната история”:  
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- дейности по създаване на дигитални центрове в културни 

институти/университети, включително ремонт, СМР, без строителство на нови 

сгради; 

- услуги по дигитализация за първи път на предмети/обекти със стойност за 

културното наследство; 

- други дейности пряко свързани с дигитализация на предмети/обекти със 

стойност за културното наследство; 

- обучителни дейности за персонала на бенефициента за предоставяне на услуги 

в рамките на новосъздадените дигитални центрове; 

- дейности по закупуване на необходимото цифрово оборудване, в т.ч. 

устройства, съоръжения и т.н. (като изключение по Чл. 7.3.1. (с) от Регламента 

закупуване на ново оборудване ще бъде допустимо, само в случай, че то 

съставлява интегрална и съществена част и е важно за постигане на 

резултатите по проекта); 

• по мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността”:  

- дейности по изграждане на нови съоръжения, които улесняват достъпа до 

културни центрове и музеи; 

- дейности по закупуване на съответните съоръжения за улесняване на достъпа 

до културни центрове и музеи; 

- дейности по разработване на нови дигитални съдържания в областта на 

културното наследство с цел подобряване на онлайн достъпа до културно 

наследство, включително например дейности, които дават възможност да бъдат 

разгледани виртуални изложби и каталози, дейности по създаване на виртуални 

събития и по предоставяне на свободен достъп до тях за обществеността; 

- дейности пряко свързани с отваряне на сгради с културно-историческа 

стойност за обществеността, включително извършването на ремонти в такива 

сгради и др., без строителство на нови сгради; 

- закупуване (по изключение от член 7.3.1. (с) от Регламента, закупуване на ново 

оборудване, ще бъде допустимо в случай, че оборудването е неделима и 

необходима част и е от съществено значение за постигане на резултатите от 

проекта) на съответното оборудване, което да бъде пряко свързано с отваряне 

за посещения от обществеността на сгради с културно-историческа стойност 

или с улесняване на достъпа до културни центрове и музеи; 

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

съвременното изкуство и култура“:  

- дейности, свързани със създаването, организацията и провеждането на нови 

събития (концерти, фестивали и др.) на съвременното изкуство; събития на 

съвременно изкуство, посветени на артистичното и културно образование, 

културното наследство (материално и нематериално наследство, литература, 

архиви и др.), музика и сценични изкуства, изящни и визуални изкуства и др.; 

- дейности, свързани с организацията и провеждането на изложби, свързани със 

съвременното изкуство; 

- създаване на нови форми на иновативни културни събития, свързани със 

съвременното изкуство, които да обхващат дейности за подобряването на 

съвместната работа и обмяната на опит чрез организиране на съвместни 

събития в областите на визуалните и сценичните изкуства, музиката, 

фотографията, студентското изкуство, електронно изкуство и др.; 

- развитие на нови събития (инициативи), свързани със съвременното изкуство с 

цел привличане на млади хора, включително и тези от ромската общност и др.; 

• По Предварително дефиниран проект свързан с мярка 1.  
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- реставриране/обновяване на сгради от културното наследство на България 

като се гарантира запазване на автентичността; 

- ревитализиране (чрез интерактивни технологии) на изложбени 

пространства/платформи; 

- дейности, свързани с предпазване на пространства от културното наследство; 

- дейности, свързани с развитието на музеи на открито; 

• По Проекти по Фонда за двустранни отношения:   

- дейности за изграждане на партньорства, разработване на съвместни проектни 

предложения, предварителни проучвания за дейностите и пр. 

 

Дейности по предварителен контрол 

Настоящата процедура е приложима при осъществяване на предвидения по 

Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” предварителен контрол на 

процедури за избор на изпълнители. 

Описаните по-долу дейности са приложими при осъществяване на задължителен 

предварителен контрол върху процедури за избор на изпълнител, със стойност над 

определен размер.  

Контролът се осъществява по отношение на всички обществени поръчки, които са 

със стойности равни или по-големи от, както следва: 

• за строителство на стойност, равна или по-висока от 60 000 лв., без ДДС, в случай 

че приложимият ред за възлагане е по ЗОП; 

• за доставка или услуга на стойност равна или по-висока от 20 000 лв. без ДДС, в 

случай че приложимият ред за възлагане е по ЗОП.  

• за строителство на стойност, равна или по-висока от 60 000 лв. без ДДС, в случай 

че приложимият ред за възлагане е по ПМС № 118 

• за доставка или услуга на стойност равна или по-висока от 20 000 лв. без ДДС, в 

случай че приложимият ред за възлагане е по ПМС № 118 

 

Целта на предварителния контрол е осигуряването на гаранции за законосъобразност при 

възлагане на обществените поръчки, които са финансирани напълно или частично със 

средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-

2014. Сроковете за извършване на предварителен контрол и изготвяне на становище и 

доклади ще се извършват съгласно сроковете, описани в Системите за управление и 

контрол на Програма БГ08 и Наръчника за управление и изпълнение на Програма БГ08. 

Копие от последните два документа ще бъде предоставени на Изпълнителя чрез приемо-

предавателен протокол в двудневен срок от подписване на договор; 

 

След получаване на попълнения списък от съответния възложител – бенефициент,  

Програмния оператор определя процедурите, които са обект на предварителен контрол. 

Въз основа на извършения анализ Програмният оператор подготвя проекти на писма до 

възложителите – бенефициенти, за уведомяване относно процедурите, които подлежат на 

предварителен контрол.   

Програмният оператор два пъти годишно (в срок до 01 март и до 01 септември) 

подготвя за изпращане до Изпълнителя проект на индикативен график на процедурите, 

които подлежат на предварителен контрол.  

Документацията се подава до програмния оператор с придружително писмо на 

хартиен и електронен носител в срок от най-малко 20 (двадесет) работни дни преди 

прогнозната дата за откриването на процедурата съгласно утвърдения от програмния 

оператор график. 

Преди старта на изпълнението на договора Изпълнителят в рамките на 10 работни 

дни след предоставянето от страна на Възложителя на Контролни листа за проверка на 
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процедурите за избор на изпълнител подготвя подробни контролни листа, които ще 

използва при извършването на предварителен контрол. В рамките на 3 работни дни 

Възложителят ги връща за корекции или ги одобрява.  

Възложителят – бенефициент, изпраща на Програмния оператор проекти на тръжни 

досиета относно съответната процедура на хартиен носител и на електронен носител или 

по електронен път. След получаване на проектите на документи Програмният оператор ги 

разпределя към Изпълнителя в срок от три календарни дни от получаването им. След 

получаване на проектите на документи Изпълнителят, в срок от 6 работни дни, извършва 

проверка съгласно предоставен от Възложителя контролен лист. Изпълнителят предоставя 

на Възложителя за одобрение доклад с приложен контролен лист от извършения контрол. 

Изготвеният проект на доклад се съгласува и подписва от Програмният оператор в 

срок от три работни дни след получаването му и се изпраща до възложителя – 

бенефициент. 

 

Предоставяне на документи при извършване на предварителен контрол по 

процедури за избор на изпълнител в рамките на изпълнението на договори за 

безвъзмездна финансова помощ 

Предварителният контрол по обществени поръчки в рамките на изпълнението на 

договори за безвъзмездна финансова помощ се извършва в сроковете, описани по-горе. 

Програмният оператор предоставя на Изпълнителя, но не само: 

- формуляр с проектното предложение, съдържащ одобрените дейности, въз основа 

на който е сключен договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

- одобрен и актуален бюджет на проекта, който е приложен към договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

- актуален план за провеждане на избор на изпълнители; 

- проект на техническите спецификации, които ще бъдат използвани за целите на 

процедурата за избор на изпълнители; 

- проект на договор, който ще бъде използван за възлагане на поръчката; 

- други документи, необходими за изясняване на проектните дейности и 

предвижданите интервенции в рамките на процедурата за избор на изпълнители, 

които са изрично и допълнително изискани от избрания Изпълнител. 

- проект на решение за откриване на процедурата за избор на изпълнител; 

- проект на обявление за процедурата; 
- цялата тръжна документация 
- проект на технически спецификации, които ще бъдат използвани за целите на 

процедурата за избор на изпълнител; 

- проект на методика за комплексна оценка, която ще бъде прилагана в рамките на 

процедурата за избор на изпълнител; 

- мотивите за определените критерии и самите критерии за подбор, ако същите не 

се съдържат в проекта на обявление за процедурата; 

- проект на договор, който ще бъде използван за възлагане на поръчката; 

- други документи. 

Цялата кореспонденция между Възложителя и Изпълнителя се води на български 

език в писмен вид. 

Цялата кореспонденция, водена между Възложителя и Изпълнителя, се съхранява от 

Възложителя и се прилага към досието на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по който се извършва предварителен контрол от Изпълнителя. 

 

 Отчитане на изпълнението 

Отчитането на етапното изпълнение на обществената поръчка следва да се извърши 

при спазване на сроковете, както следва:  
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- срокът за изготвяне на доклад във връзка с проведен предварителен контрол; 

както и изготвянето на проект на становище до съответния възложител – 

бенефициент – до 6 (шест) работни дни, считано от датата на получаване на 

документите от Програмния оператор. 

Основание за плащане на възнаграждение на Изпълнителя е подписан протокол за 

приемане работата на Изпълнителя от Възложителя или от надлежно оправомощен негов 

представител въз основа на подготвен междинен доклад за изготвените проверки/доклади 

за всяко тримесечие от изпълнението на договора. 

След приемане на докладите за предварителен контрол по договори за безвъзмездна 

финансова помощ, Възложителят, в срок от 3 работни дни, попълва контролен лист за 

оценка на докладите. В контролния лист за оценка, Възложителят посочва и 

констатираните от него несъответствия и неточности в заключението и придружаващите 

го документи – ако има такива.  

В случай, че няма констатирани несъответствия и неточности в заключението, 

Възложителят изготвя протокол за приемане на работата.  

В случай на констатирани несъответствия и неточности, Възложителят представя за 

подпис попълнения контролен лист, заедно с искане със съответните препоръки за 

отстраняване на установените несъответствия и неточности и/или искане за разяснения. 

Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя коригиран доклад от извършена 

документална проверка в срок от 2 (два) работни дни от получаване на искането. 

Коригираният доклад се преразглежда от Възложителя в срок от 3 (три) работни дни от 

получаването му.  

Протоколът за приемане на работата на Изпълнителя, е неразделна част от доклада 

на Изпълнителя и е основание за плащането на дължимите суми. 

 

Обмен на информация и срокове за съхраняване на документи по осъществяване на 

предварителния контрол 

При осъществяване на предварителния контрол обменът на информация между 

възложителя - бенефициент, и Изпълнителя и неговите експерти се извършва чрез 

Програмния оператор. Сроковете за обмен на информация, които не са указани изрично в 

настоящата спецификация, се определят от ръководителя на Програмния оператор. 

Програмният оператор съхранява цялата документация, свързана с осъществения 

предварителен контрол в срока от три години след приключване на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства”. 

Възложителят – бенефициент  изпраща на ръководителя на Програмния оператор 

проекти на документите относно съответната процедура на хартиен носител и по 

електронен път.  

 

Очаквани резултати 

Като резултат от изпълнението на поръчката се очаква да бъде предоставена 

висококвалифицирана и независима експертна помощ при реализирането на 

предварителен контрол по процесури за обществени поръчки в рамките на договори за 

безвъзмездна финансова помощ по Мерки 1, 2 и 3 и Малка грантова схема „Представяне и 

достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура”, проекти от 

Фонда за двустранни отношения, предварително дефиниран проект по Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства“. 

 

5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Срокът за изпълнение на поръчката е до 30.04.2017 г. или до края на срока за 

изпълнение на Програмата, в случай че бъде удължен. 

 

6. РИСКОВЕ И ДОПУСКАНИЯ 

 

Успешното изпълнение на конкретния договор и на проекта като цяло предполага 

висока степен на ангажираност от страна на екипа, отговорен за изпълнението на 

поръчката. 

По отношение на работата на Изпълнителя по договора са възможни следните 

допускания и рискове:   

• Възникващи в процеса на работа нови или изменящи се елементи. Услугата ще се 

реализира в динамична среда по отношение на водещите документи, определящи 

контекста на наблюдаваните проекти. Изпълнителят следва да работи въз основа 

на съществуващата база от официални документи, като адаптира своята работа 

спрямо променящата се среда и я актуализира спрямо проектите и окончателно 

приети документи, свързани с оценяваните проекти и издаваните становища. 

• Значителната натовареност на служителите на Програмния оператор, както и на 

останалите заинтересовани страни. Въпросите и исканията за информация на 

Изпълнителя към Възложителя и заинтересованите страни следва да бъдат 

максимално ясно формулирани и конкретни. 

• Изпълнителят следва да предвиди адекватно разпределение и концентрация на 

ресурсите, за да обезпечи качественото и навременно изпълнение на дейностите 

при извършването на ангажимента. 

• Не добре функционираща междуинституционална и вътрешноинституционална 

координация; 

• Промяна на действащото законодателство е областта на процедурите за избор на 

изпълнители. 

Изпълнителят може да представи в техническата оферта допълнителни допускания и 

потенциални рискове (освен изброените по-горе, ако има такива), относителната важност 

на всеки от тях и да предложи мерки за тяхното преодоляване и минимизиране. 

 

7. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ – 

ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И 

ПУБЛИЧНОСТ  

 

При изпълнението на договора в рамките на настоящата поръчка, в т.ч. всички 

обяви, публикации, документи, както и при всички публични прояви, свързани с 

изпълнението на договора, следва да бъдат съблюдавани правилата за информиране и 

публичност, съгласно Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014, Анекс 4 „Изисквания за 

информация и публичност”, чл. 4 и чл. 5. За информацията, разпространявана по 

електронен път (напр. уеб сайтове, електронни съобщения и т.н.) или за аудио-визуални 

материали, горепосочените изисквания се прилагат аналогично.  

 

При изпълнението на поръчката следва да се вземат предвид и следните 
специфични изисквания: 

Изпълнителят се задължава да предоставя възможност на Програмния оператор 

Министерство на културата, на националните одитиращи и сертифициращи органи, НКЗ, 

Борда на одиторите, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите 

(OLAF), Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с 
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правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности – 

Република България, и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на 

документацията и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни 

документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи 

отношение към договора. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след 

приключването на оперативната програма.  

Изпълнителят следва да предприеме всички необходими мерки за недопускане на 

нередности и измами, които имат или биха имали като последица нанасянето на вреда на 

общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет, както и да уведоми 

незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да 

предизвика нередност или измама.  

Изпълнителят трябва да съхранява документите, свързани с възлагането и 

изпълнението на договора в срок от три години след приключването на Програма БГ08 

„Културно наследство и съвременни изкуства” в рамките на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014. В тази документация се включват 

всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна 

проверка на документите, оправдаващи направени разходи.  

 

 

При изпълнението па задълженията си изпълнителят следва стриктно да спазва 

всички приложими актове и указания на органите, които отговарят за изпълнението на 

НФМ, 

Предаването на докладите но изпълнението се извършва в сградата на Министерство 

на културата (гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 17). Докладите се адресират до 

определено от ПО лице; 

 


