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1. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА И ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Обект на настоящата поръчка: Избор на външен изпълнител на услуга по категория 5 от 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т.1 от ЗОП „Консултантски услуги, свързани с 

управление и свързани с тях услуги”. 

Предмет на поръчката: Мониторинг в изпълнение на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по програма БГ 8 

„Културно наследство и съвременни изкуства”. 

Възложител на поръчката е Министерство на културата. Ползвател на услугата е 

Дирекция”Европейски пограми и проекти”, изпълняваща функциите на Програмен 

оператор по Програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, финансирана 

чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм 2009 – 2014; 

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 извършването на мониторинг на законността и 

редовността на декларираните разходи от всеки български бенефициент, участващ в проект, 

съфинансиран от Европейската общност. Мониторингът включва проверка на доставки, 

услуги и строителство, обект на финансирана чрез Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014, 

проверка на валидността на декларираните разходи за проекти или части от проекти, 

осъществявани на територията на Република България и съвместимостта на тези разходи и 

проекти или части от проекти, за които се отнасят, с правилата на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 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 
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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.  

 

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; 

 ЗУТ; 

 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 
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4.1 Обхват и описание на предмета на поръчката 

В рамките на изпълнение на предмета на поръчката е предвидено Изпълнителят да 

осъществява мониторинг на изпълнението на дейностите по сключените договори по 

програма  БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ съгласно Системите за 

управление и контрол на Програма БГ08. 

 

Съгласно чл. 4.7 от Регламента задълженията на ПО, респективно изпълнителят по 

настоящата поръчка, включват провеждането на ежегоден мониторинг на всички проекти, 

подбрани на основата на оценка на риска и включващи случайно избрани проекти. 

 

Мониторингът се основава на връзката между целите, вложените ресурси, съответните 

дейности, резултати и реалното въздействие от изпълнението на проекта. 

По-конкретно мониторингът обхваща: 

1. Проверка на коректността на документите, гарантиране спазването на процедурите, 

както и ефективното изпълнение на дейностите съгласно подписаните договори. 

2. Проверка на доставени услуги/оборудване/строителни дейности, както и на 

използването по предназначение на предоставените услуги/оборудване и 

изградените/реконструирани сгради и/или помещения. 

3. Проследяване напредъка на проекта и съответствието със заявеното в проектното 

предложение, в договора между ПО и бенефициента и в докладите на бенефициента. 

4. Оценка на административния капацитет на бенефициентите спрямо очакваните 

резултати от проектите. 

5. Оценка на резултатите, постигнати в рамките на определените индикатори. 

 

 

4.2 Обхват на дейността на изпълнителя 

За всяка конкретна проверка на място, в зависимост от нейната цел, обхват, сложност и 

необходима специфична експертиза Рьководителят сформира Екип за проверка (ЕП), като 

определя максималния брой на експертите и тяхната квалификация, за да покрива всички 

области на проверката. Той е лице за контакт пред възложителя и отговаря за координацията на 

екипа, за качественото изпълнение на предоставяните услуги и за подготовката и 

представянето на докладите от проверките . Членовете на екипите трябва бързо да се 

запознават с новите проекти за проверка, да бъдат гъвкави, мотивирани и да работят добре в 

екип. 

Ръководителят на екип и всички експерти, които ще осъществяват мониторинг, не могат да 

бъдат „свързани" лица по смисъла на действащата нормативна уредба относно 

предотвратяването и установяването на конфликт на интереси с бенефициентите по проекта, по 

който се извършва проверката. 
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Изпълнителят (вкл. подизпълнителите) и екипът за изпълнение на услугата не могат да 

участват по какьвто и да било начин в подготовката и/или изпълнението на проекти, 

финансирани по програмата, по която осъществяват мониторинг. 

За целта всеки член на екип на проверка, при извършване на проверка представя на 

възложителя подписана декларация, удостоверяваща липсата на тезн обстоятелства. 

Ръководителят на екип и всички експерти участващи в проверките често ще бъдат първата 

точка за връзка с бенефициентите по проектите. Поради това безупречният външен вид, 

отличното владеене на български език (както говорим, така и писмен), любезността и 

дипломатичността са ключови изисквания. 

Други експерти 

Освен посочения минимално изискуем брой ключови експерти по своя преценка 

изпълнителят може да включи и други експерти, имащи необходимата квалификация да 

участват със спомагателни функции в процеса на осъществяване на мониторинга. Всички 

документи, изготвени при извършване на мониторинг, следва да бъдат подписани само от 

определения за конкретната проверка екип от ключови експерти, които гарантират 

качеството на извършената проверка. 

Замяна на екипа за изпълнение на услугата 

Ръководител на екип може да бъде заменян по време на изпълнението на 

поръчката, по причини, които не позволяват да продължи работа по изпълнение на 

поръчката. Изпълнителят е длъжен да представи на възложителя кандидатура за нов 

ръководител на екип, притежаващ равностоен или по-висок опит и квалификация от този, 

чиято смяна е наложителна. Новата кандидатура подлежи на одобрение от страна на 

възложителя в срок от 15 дни след представянето й.  

Участникът, след като бъде определен за изпълнител на настоящата обществена 

поръчка няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без 

предварително писмено съгласие на възложителя. 

Изпълнителят може да заменя ключовите експерти по посочения по-долу ред. 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва по своя инициатива да предложи 

смяна на ключов експерт в следните случаи:    при смърт на ключовия експерт;    при 

невъзможност да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна 

неработоспособност на ключовия експерт;    при необходимост от замяна на ключовия експерт 

поради причини, които не зависят от изпълнителя (например оставка, придобито право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст и др.);   когато ключовият експерт бъде осъден на 

лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. В горепосочените случаи 
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изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на възложителя писмено уведомление, в 

което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт и прилага доказателства за 

наличието на някое от основанията по горната алинея и предлага експерт, който да замени 

досегашния ключов експерт, като посочи квалификацията и професионалния му опит и 

приложи доказателства за това. 

При замяната на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава еквивалентна 

или по-висока квалификация и професионален опит. 

Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже предложения 

експерт. В този случай изпълнителят предлага друг експерт с ново уведомление. 

Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт, в случай че сметне, че същият 

не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в настоящата Техническа 

спецификация. В този случай, възложителят предоставя на изпълнителя писмено уведомление, 

в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт. 

В случай, че даденият ключов експерт не е сменен незабавно и е минал период от 

време преди новият експерт да поеме неговите функции, възложителят може да поиска от 

изпълнителя да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да предприеме 

други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този експерт. 

 

 

1. Възложителят изисква проверка на 100% на документацията и изпълнените дейности по 

проекта чрез посещение на мястото на изпълнението на проекта и/или седалището на 

проверявания бенефициент, като се отчитат спецификата на всеки проект и видът на 

направените разходи. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на 

изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на 

изпълнение на съответния вид дейност. 

Изпълнителят се задължава да осъществи всички проверки за първо ниво на контрол след 

получаване на заявка за извършване на проверка от възложителя. 

По програмата са финансирани три типа дейности: мекн мерки, инвестиционни дейности и 

интегрирани дейности (меки и инвестиционни дейности). 

 

Външен изпълнител – мониторинг ще осъществява всички проверки на място по 

заявки от Възложителя, с изключение на случаите, когато той или експерт от екипа 

са свързани лица по смисъла на § 1. т. I от ДР на ЗПУКИ с бенефициента или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация, включително и ако са 

предоставяли консултантски услуги на бенефициента, във връзка с проект по 

Програмата. 
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2.Мониторинг на проектите ще се осъществява и веднъж годишно въз основа на 

предварително изготвен план. Годишният мониторинг ще се извършва  на база на оценка 

на риска на проектите, както и на база случайна извадка, като задължителният минимален 

размер на извадката следва да бъде 10% от всички проекти. Случайното изтегляне на 

номерата се извършва чрез използване на функцията за генериране на случайни числа в 

MSExcel =ROUND(RAND()*(Брой проекти-1)+1;0). При тегленето се прави снимка на 

екрана (screenshot), която се разпечатва и се прилага към протокол (в свободен текст), в 

който се отразяват резултатите от направената случайна извадка в същия ден. Към 

протокола се прилага/т и разпечатката/ите на снимката/ите на екрана (screenshot) от 

извадката/ите, и който се съхранява от Програмния оператор ;  

ПО идентифицира и оценява съответните рискове, застрашаващи постигането на 

очакваните резултати по проектите. За тази цел ПО използва първоначално дефинираните 

в проектните предложения рискове, както и текущо докладваните актуализирани рискове 

от бенефициентите чрез периодичните доклади за напредък. ПО съвместно с 

бенефициентите ежегодно извършва оценка на риска на проектите на база на самооценка 

на риска от проектните предложения на бенефициента и установените отклонения от 

първоначално поставените цели 

Мониторинг посещенията ще бъдат обявявани най-малко две седмици по-рано, за да се 

даде възможност на Бенефициента да бъде подготвен и да осигури целия необходим 

персонал и документация. Бенефициентът трябва да предостави всякаква необходима 

информация и персонал в съответствие с обхвата на мониторинга. Партньорите, целевите 

групи или други заинтересовани лица могат да вземат участие ако е необходимо, за да се 

обхванат всички свързани аспекти според ситуацията. 

След приключването на мониторинговия процес копие от доклада се изпраща на 

Бенефициента за евентуални коментари и/или допълнителна информация. 

 

3. Внезапна/извънредна проверка – осъществява се при идентифицирана нужда от 

страна на ПО и/или в случаите на съмнение за нередност. В случаите на съмнение за 

нередност проверките на място се осъществяват от външни експерти Мониторинг или 

съвместно с експерт „Нередности” и външни експерти  Мониторинг, в зависимост от 

характера на нередността. 

След извършената проверка на място се попълва Контролен лист за проверка на място.  

 

4. Очаквани резултати 

- Запознаване с Договора за безвъзмездна финансова помощ между ПО и  

Бенефициента и неразделните части към него, включително приетите изменения. 

- Запознаване   с   техническите   и   работни   инвестиционни   проекти   по всички 

части според спецификата на конкретния проект и цялата документация за обекта. 

- Проверка и измерване на реално изпълнените СМР по Протоколите за приемане на 

извършени СМР: 

- Проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с техническите проекти и 

всички изменения в тях, одобрени от ПО, в т.ч. и непредвидени разходи, където е 
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приложимо. 

- Измерване  на място на реално изпълнени  СМР  от  Протокола за приемане на 

извършени СМР. Резултатите от измерванията се отразяват в Протокол за 

измерване сравняват се с актуваните количества и тези по КСС и се отразяват в 

сравнителна КСС на проектните и реално изпълнени количества. 

- Проверка на съответствието на екзекутивните чертежи с техническия проект и 

всички изменения в него, санирани чрез заповед или допълнителен проект и 

одобрени от Програмния оператор. 

- Проверка на вида и качеството на вложените материали и продукти и 

съответствието им с изискванията на инвестиционния Технически / Работен 

проект. 

- Проверка на дейностите изпълнявани по Малка грантова схема „Представяне и 

достигане до широката  общественост на съвременното изкуство и култура“, които 

могат да бъдат, но не само: 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, еклектронно 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. 

-  Запознаване с актуалните към момента на извършване на проверката документи по 

програмата (ръководства, указания, образци на доклади, контролни листа, декларации и 

др.), съдържащи основните изисквания по съответната програма;  

- Екипът за проверка следва да провери: 

дали представените от бенефициента документи (доклад за напредъка по проекта и др.) 

отговарят на актуалния към момента на подаването им образец по програмата   и   дали   

съдържат   минимум   необходимата   съгласно   образеца информация (напр. номер, вид, 

период, наименование и номер на съответния проект, наименование на бенефициента, и 

др.), както и дали тази информация е коректна;дали дейностите по проекта са 

осъществени в съответствие с принципите за добро финансово управление и по-

конкретно дали средствата са изразходени икономично, ефективно и ефикасно; дали 

екипът по проекта е назначен в съответствие с националното законодателство и 
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правилата на програмата;  дали декларираните дейности (строителство, доставка, услуги) 

по конкретния проект са действително извършени; дали всички дейности по съответния 

проект са надлежно документирани, като всички документи за разходите се съхраняват в 

съответствие с приложимите изисквания и са на разположение на контролните органи при 

поискване; 

 

 

5. ДОКЛАДВАНЕ 

 

В резултат на всяка извършена проверка на място, изпълнителят следва да 

представя в срок до 5 работни дни от приключването н Доклад и съответните 

контролни листа, съдържащи становището на екипа от експерти относно: 

 

Качеството на изпълнение на СМР при спазване на техническите проект и евентуални 

изменения в тях, одобрени от ПО: 

Съответствието на актуваните количества СМР в подписаните. Протоколи за 

приемане на извършени СМР с реално изпълнените. Представят се резултатите от 

направените измервания в двустранен констативен протокол между бенефициент и 

изпълнител на договор по обществена поръчка, вида и качеството па вложените материали 

при изпълнение на СМР на обекта и съответствието им с изискванията на инвестиционния 

проект и техническите спецификации. 

Системите за финансово управление и отчетността на проекта; 

Изпълнението на изискванията за информация и публичност, 

В   резултат  на  всяка извършена проверка на място за  устойчивост на приключил проект, 

външния изпълнител следва да представя в срок до 5 работни дни от приключването й 

Доклад, съдържащ становището в съответствие с обхвата на проверката, по образец. След 

приключването на мониторинговия процес копие от доклада се изпраща на  бенефициента 

за евентуални коментари и/или допълнителна информация. 

 

 

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

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. 

 

7. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Мястото на изпълнение на услугата, предмет на поръчката е Република България. 

Изпълнителят се задължава да извършва мониторинг, чрез посещение на мястото на изпълнението 

на проекта и седалището на проверявания бенефициент.
 
Някои от видовете работи могат да се 

извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от 

спецификата на изпълнение на съответния вид дейност. 
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8. РИСКОВЕ И ДОПУСКАНИЯ 

По-долу са представени някои от потенциалните рискове, които при евентуално 

реализиране биха могли да окажат влияние върху изпълнението на настоящата поръчка: 

 Възможни пропуски и грешки от страна на бенефициентите, както по време на 

изпълнението на договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

така и при тяхното отчитане. 

 Лоша комуникация със заинтересованите страни – Програмен оператор, 

бенефициенти и др. 

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. 

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. 

 

9. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ – ОБЕКТ 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, И МЕРКИ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ  

Всички изготвени от Изпълнителя материали във връзка с изпълнение на настоящата 

обществена поръчка следва да бъдат изготвени съгласно Приложение № 4 „Изисквания за 

информация и публичност” към Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014. 

 


