Програма БГ08
„Културно наследство и съвременни изкуства“

ОДОБРИЛ:……………………….
БОИЛ БАНОВ
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
НА КУЛТУРАТА
(съгл. Заповед № РД09-712/25.08.2014 г.)

ОБЯВА

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР
НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМА BG 08: „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ
ИЗКУСТВА”, ФИНАНСИРАНА ЧРЕЗ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП) 20092014

І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ
1. Минимални изисквания към кандидатите за външни оценители по Мярка 1
„Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство” на Програма BG08
„Културно наследство и съвременни изкуства” (по две обособени позиции)
1.1. Обособена позиция №1 към Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на
културното наследство”







Да са пълнолетни физически лица;
Да не са поставени под запрещение;
Да притежават минимален професионален опит най-малко 3 години работа по
проекти в областта на строителството или реконструкцията или консервацията или
реставрацията;
Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово
или служебно правоотношение и да не са в договорни отношения с Програмния
оператор (Министерство на културата), Националното координационно звено или
друг орган, администриращ и/или управляващ Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство;
В последната една година да не са били на трудово или служебно правоотношение
и да не са били в договорни отношения с Програмния оператор (Министерство на
културата), Националното координационно звено или друг орган, администриращ
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и/или управляващ Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство;
Да не са на трудово или служебно правоотношение в държавната администрация;
Да не попадат в хипотезата на чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
Да не са свързани лица с кандидат за предоставяне на грант по Програма БГ08,
като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по
права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по
сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица, с
които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които
пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
Да не са в йерархична зависимост с кандидат за предоставяне на грант по
Програма БГ08;
Да не са участвали и да не участват в подготовката на проектни предложения по
някои от компонентите на програмата.

1.1.1. Специфични изисквания към кандидатите по обособена позиция №1
1. Да са завършили висше образование в област на висшето образование
„технически науки”, професионално направление архитектура, строителство и геодезия;
2. Да притежават компютърни умения в областта на MS Office, специализиран
софтуер като AutoCad или еквивалентен;
3. Да владеят английски език – минимум ниво В1 по Европейската езикова рамка;
1.2. Обособена позиция №2 външен оценител на предварително дефиниран
проект по Програма БГ08:











Да са пълнолетни физически лица;
Да не са поставени под запрещение;
Да притежават минимален професионален опит най-малко 3 години работа по
проекти в областта на строителството или реконструкцията или консервацията или
реставрацията;
Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово
или служебно правоотношение и да не са в договорни отношения с Програмния
оператор (Министерство на културата), Националното координационно звено или
друг орган, администриращ и/или управляващ Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство;
В последната една година да не са били на трудово или служебно правоотношение
и да не са били в договорни отношения с Програмния оператор (Министерство на
културата), Националното координационно звено или друг орган, администриращ
и/или управляващ Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство;
Да не са на трудово или служебно правоотношение в държавната администрация;
Да не попадат в хипотезата на чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
Да не са свързани лица с кандидат за предоставяне на грант по Програма БГ08,
като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по
права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по
сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица, с
които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които
пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
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Да не са в йерархична зависимост с кандидат за предоставяне на грант по
Програма БГ08;
Да не са участвали и да не участват в подготовката на проектни предложения по
някои от компонентите на програмата.

1.2.1. Специфични изисквания към кандидатите по обособена позиция №2
1. Да са завършили висше образование в област на висшето образование
„технически науки”, професионално направление архитектура, строителство и геодезия;
2. Да притежават компютърни умения в областта на MS Office и друг
специализиран софтуер като AutoCad или еквивалентен;
3. Да владеят английски език – минимум ниво С1 по Европейската езикова рамка;
2. Минимални изисквания към кандидатите за външни оценители по Мярка 2
„Документиране на културната история” на Програма BG 08 „Културно наследство и
съвременни изкуства”
 Да са пълнолетни физически лица;
 Да не са поставени под запрещение;
 Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово
или служебно правоотношение и да не са в договорни отношения с Програмния
оператор (Министерство на културата), Националното координационно звено или
друг орган, администриращ и/или управляващ Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство;
 В последната една година да не са били на трудово или служебно правоотношение
и да не са били в договорни отношения с Програмния оператор (Министерство на
културата), Националното координационно звено или друг орган, администриращ
и/или управляващ Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство;
 Да не са на трудово или служебно правоотношение в държавната администрация;
 Да не попадат в хипотезата на чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
 Да не са свързани лица с кандидат за предоставяне на грант по Програма БГ08,
като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по
права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по
сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица, с
които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които
пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
 Да не са в йерархична зависимост с кандидат за предоставяне на грант по
Програма БГ08;
 Да не са участвали и да не участват в подготовката на проектни предложения по
някои от компонентите на програмата.
2.1. Специфични изисквания към кандидатите за външни оценители по Мярка 2:
„Документиране на културната история” на Програма BG 08 „Културно наследство и
съвременни изкуства”
1. Да са завършили висше образование в област на висшето образование „Технически
науки”, професионално направление комуникационна и компютърна техника или област на
висшето образование „Природни науки, математика и информатика” професионално
направление информатика и компютърни науки и да имат професионален опит по
специалността минимум 3 години. В конкурса могат да участват и лица, които нямат
посоченото висше образование, но в този случай е необходимо да докажат наличие на
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минимум 5 години професионален опит в областта на информационните, комуникационни
услуги или дигитализация и сертификат по списъка на професиите за професионално
образование и обучение, съгласно Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г. на министъра на
образованието и науката за професия „информатика” или еквивалентен и да имат участие в
подготовката или изпълнението на поне 1 проект за разработване и внедряване на
информационна система или дигитализация;
2. Да владеят английски език – минимум ниво В1 по Европейската езикова рамка;
3. Минимални изисквания към кандидатите за външни оценители по Мярка 3:
„Достъпност на културното наследство за обществеността” на Програма BG 08
„Културно наследство и съвременни изкуства”














Да са пълнолетни физически лица;
Да не са поставени под запрещение;
Да притежават минимален професионален опит най-малко 3 години работа по
проекти в областта на строителството или реконструкцията или консервацията или
реставрацията;
Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово
или служебно правоотношение и да не са в договорни отношения с Програмния
оператор (Министерство на културата), Националното координационно звено или
друг орган, администриращ и/или управляващ Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство;
В последната една година да не са били на трудово или служебно правоотношение
и да не са били в договорни отношения с Програмния оператор (Министерство на
културата), Националното координационно звено или друг орган, администриращ
и/или управляващ Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство;
Да не са на трудово или служебно правоотношение в държавната администрация;
Да не попадат в хипотезата на чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
Да не са свързани лица с кандидат за предоставяне на грант по Програма БГ08,
като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по
права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по
сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица, с
които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които
пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
Да не са в йерархична зависимост с кандидат за предоставяне на грант по
Програма БГ08;
Да не са участвали и да не участват в подготовката на проектни предложения по
някои от компонентите на програмата.

3.1. Специфични изисквания към кандидатите за външни оценители по Мярка 3:
„Достъпност на културното наследство за обществеността” на Програма BG 08
„Културно наследство и съвременни изкуства”
1. Да са завършили висше образование в област на висшето образование „Технически
науки”, професионално направление архитектура, строителство и геодезия;
2. Да притежават компютърни умения в областта на MS Office и друг специализиран
софтуер като AutoCad или еквивалентен;
3. Да владеят английски език – минимум ниво В1 по Европейската езикова рамка;
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4. Минимални изисквания към кандидатите за външни оценители по Мярка 4
„Малка грантова схема” – „Представяне и достигане до широката общественост на
съвременното изкуство и култура”















Да са пълнолетни физически лица;
Да не са поставени под запрещение;
Да притежават минимален професионален опит най-малко 3 години работа като
член на екип по управление на проекти и/или опит в оценяване и/или опит в
контрол на изпълнението и отчитането на такива проекти или в структурна
единица на организация, администрираща и/или управляваща европейски
програми и проекти;
Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово
или служебно правоотношение и да не са в договорни отношения с Програмния
оператор (Министерство на културата), Националното координационно звено или
друг орган, администриращ и/или управляващ Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство;
В последната една година да не са били на трудово или служебно правоотношение
и да не са били в договорни отношения с Програмния оператор (Министерство на
културата), Националното координационно звено или друг орган, администриращ
и/или управляващ Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство;
Да не са на трудово или служебно правоотношение в държавната администрация;
Да не попадат в хипотезата на чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси;
Да не са свързани лица с кандидат за предоставяне на грант по Програма БГ08,
като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство, роднини по
права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по
сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица, с
които лицето се намира в икономически или политически зависимости, които
пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;
Да не са в йерархична зависимост с кандидат за предоставяне на грант по
Програма БГ08;
Да не са участвали и да не участват в подготовката на проектни предложения по
някои от компонентите на програмата.

4.1.Специфични изисквания към кандидатите за външни оценители по Мярка 4
„Малка грантова схема” – „Представяне и достигане до широката общественост на
съвременното изкуство и култура”
1. Да са завършили висше образование в област на висшето образование „Изкуства”, в
някое от следните професионални направления - теория на изкуствата, изобразително
изкуства, музикално и танцово изкуство, театрално и филмово изкуство;
2. Да притежават компютърни умения в областта на MS Office или еквивалентен;
3. Да владеят английски език – минимум ниво В1 по Европейската езикова рамка;
4. Да имат участие в подготовката или изпълнението на минимум 1 проект в областта
на изкуството и културата.
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Подписано заявление (по образец);
2. Подписана декларация (по образец);
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3. Автобиография (по образец) - представя се попълнена на английски и български език
на хартия и в електронен формат (на СD);
4. Копие на документ/и за завършено висше образование;
5. Копие на документ/и за завършен/и квалификационни курсове (ако е приложимо);
6. Копие на документи за доказване на необходимия професионален опит и участие в
проекти;
7. Декларация за разположение и истинност на заявените данни (по образец);
8. Други документи, които кандидатът счита, че са от особена важност при оценката на
кандидатурата му.
Министерството на културата си запазва правото да изиска представянето на
допълнителни документи, които доказват данните, посочени в автобиографията на
кандидата.
Документите, които не са по образец, се изискват от кандидатите като копия, заверени
от него „Вярно с оригинала“. Заявлението и придружаващите документи се представят
попълнени на български език с изключение на автобиографията, която се представя и на
английски език.
В случай, че дипломата на кандидата е на чужд език, освен копие от нея, кандидатът
трябва да представи и документ, че дипломата е призната в Република България.
Документите, които са по образец, могат да бъдат изтеглени от Интернет страницата
на Министерството на културата www.mc.government.bg, раздел Програма БГ08 по ФМ на
ЕИП и на http://culture-eea-bg.org/bg/
ІІІ. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
Документите за кандидатстване следва да бъдат представени в срок до 7 /седем/
календарни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на настоящата обява.
Комплектът с документи трябва да бъде получен в деловодството на Министерството
на културата в обявения по-горе срок, в запечатан плик по един от следните начини:
1. по пощата, с препоръчано писмо с обратна разписка (важи датата на пощенското
клеймо);
2. по куриер;
3. доставен на ръка в деловодството на Министерството на културата.
Срокът за кандидатстване може да бъде удължен, в случай че в определения срок не
постъпят заявления за кандидатстване по съответните мерки.
На плика трябва да бъде отбелязана следната информация:
Адрес: гр. София 1040, бул. „Александър Стамболийски” № 17, МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА, ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" - Име, адрес и телефон на кандидата и следното означение:
„ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМА BG 08: „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И СЪВРЕМЕННИ ИЗКУСТВА”
(като се посочва мярката, по която се кандидатства, а за Мярка 1 и обособената
позиция)
НЕ ОТВАРЯЙ!”
ІV. РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Всяко постъпило заявление за участие в конкурс за подбор на външни оценители се
разглежда от комисия. Конкурсът протича при следните етапи:
1. Проверка на документите за съответствие с изискванията за кандидатстване,
посочени в настоящата обява
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Комисията за избор на външни оценители разглежда всяко постъпило заявление в
срок от 3 календарни дни от крайния срок за подаване на заявления, като преценява дали са
представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на всички
изисквания, посочени в настоящата обява. До участие в конкурса не се допускат лица, които
не са представили всички необходими документи или представените документи не
удостоверяват изпълнението на всички изисквания.
Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол,
който се подписва от комисията. Съобщение за допуснатите и недопуснати кандидати се
изпраща по посочената от кандидатите електронна поща, като на недопуснатите кандидати
се посочват и основанията за това. В съобщението се посочва дата, час и място за
провеждане на теста.
До всеки следващ етап на конкурса се допускат само кандидати, които успешно са
преминали предходния етап.
2. Решаване на тест
Тестът ще съдържа не повече от 20 въпроса, като при 11 верни отговора кандидатът се
допуска до участие в следващия етап. Целта на теста е да се проверят познанията на
кандидатите в сферата на:
 Регламент за изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014, наричан подолу Регламента;
 Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на
ЕИП 2009-2014 между Република България и КФМ;
 Протокол 38б от Споразумението за ЕИП относно Финансовия механизъм на ЕИП
2009 -2014;
 Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25
октомври 2012 година относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета;
 Вътрешни правила за оценка на проекти по програма BG08: „Kултурно наследство и
съвременни изкуства”, финансирана чрез Финансовия Механизъм на европейското
икономическо пространство (ЕИП) 2009-2014;
 Закон за авторското право и сродните му права;
 Закон за културното наследство;
 Закон за закрила и развитие на културата;
 Закон за устройство на територията;
 Закон за държавните помощи;
 Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
След провеждане на теста комисията изготвя протокол с посочване на резултатите от
теста, който се подписва от комисията. Съобщение за резултатите от теста се изпраща по
посочената от кандидатите електронна поща. В съобщението се посочва дата, час и място за
провеждане на събеседването.
3. Събеседване
Кандидатите, които успешно преминат теста, се допускат до събеседване.
Кандидатите ще бъдат оценявани относно яснота и обоснованост на отговорите по време на
събеседването.
Събеседването включва задаване на 6 въпроса, оценявани с до 5 точки всеки, с обща
максимална оценка 30 точки, като поне 2 от въпросите ще бъдат по Програма БГ08, при
следния начин на оценяване:
- Даване на непълен отговор с неточност и несигурност – 1 т.
- Даване на непълен отговор с отчасти вярно съдържание – 2 т.
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Даване на непълен верен отговор уверено – 3 т.
Даване на верен отговор с дребни неточности – 4 т.
Даване на напълно верен отговор и добро познаване на материята– 5 т.

Класиране
След провеждане на събеседването комисията изготвя окончателен протокол за
извършеното класиране на кандидатите.
В срок до 7 календарни дни от приключването на конкурса кандидатите ще бъдат
уведомени на посочения от тях в автобиографията електронен адрес за окончателните
резултати от конкурса.
Одобряването на кандидат за външен оценител не гарантира автоматичното му
участие в процеса на оценка на постъпилите проектни предложения и получаване на
възнаграждение.
Министерството на културата си запазва правото да обяви допълнителни покани за
набиране на оценители.
V. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 20092014 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.
На 29.06.2011 г. е подписан Меморандум за разбирателство относно прилагането на
Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 между държавите-донори (Исландия, Княжество
Лихтенщайн и Кралство Норвегия) и Република България. Програмна област „Съхранение и
възраждане на културното и природно наследство“ (РА16) и програмна област „Насърчаване
на разнообразието в културата и изкуствата в рамките на европейското културно наследство“
(РА17) са определени като приоритетни области за получаване на финансова подкрепа от
Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014. В този контекст е изготвена и одобрена Програма
БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“.
Мярка 1 „Реставриране, обновяване и опазване на културното наследство“ на
програма БГ08 е разработена, за да допринесе за благоустрояването и реставрирането на
сгради и природни дадености с културна стойност, ревитализирането на изложбени
пространства, развитието на музеи на открито и др. Общият бюджет на Мярка 1 възлиза на
сумата от 7 106 470 евро. Минималната стойност на финансова помощ по Програмата за
един проект е 250 000 евро, а максималната стойност не бива да надвишава сумата от 1 500
000 евро.
Изпълнителят по обособена позиция 2 на Мярка 1 следва да извърши оценка на
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.
Мярка 2 „Документиране на културната история” като част от Програма БГ08
„Културно наследство и съвременни изкуства” е разработена с цел да отговори на
съвременните нужди от дигитализиране на обекти на културното наследство и да създаде
дигитални центрове в културните институти и университети. Целите на Мярка 2
„Документиране на културната история” кореспондират с общата цел на програмата да се
постигне по-голямо институционално и публично участие на българското културно
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наследство в общоевропейския контекст на културен обмен, както и да се допринесе за
защитата и съхранението на културното наследство на България за бъдещите поколения.
Мярка 2 „Документиране на културната история” трябва да допринесе за постигане на
възможно най-добри резултати в интеграция на ромското население чрез подходящи
дейности за включване на негови представители. Общият бюджет на Мярка 2 възлиза на
сумата от 2 935 000 евро. Минималната стойност на финансова помощ по Програмата за
един проект е 170 000 евро, а максималната стойност за едно проектно предложение е сумата
от 750 000 евро.
Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за обществеността” като част от
Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” е разработена с цел да
допринесе за улесняване на достъпността до музеи и културни центрове чрез подходящи
нови съоръжения, да допринесе за отваряне на сгради с културно-историческа стойност за
посетители, да допринесе за създаване на нови дигитални съдържания в Интернет в областта
на културното наследство. Целите по Мярка 3 „Достъпност на културното наследство за
обществеността“ са определени във връзка с общата цел за постигане на по-мащабно
представяне на българското културно наследство в европейския контекст на културен обмен,
както и улесняване достъпа до обекти на културното наследство и др.
Общият бюджет на Мярка 3 възлиза на сумата от 1 594 412 евро. Минималната
стойност на финансова помощ по Програмата за един проект е 170 000 евро, а максималната
стойност за едно проектно предложение е сумата от 750 000 евро.
Целите на Малката грантова схема „Представяне и достигане до широката
общественост на съвременното изкуство и култура” са определени в съответствие с общата
цел за постигане на по-широко представяне на българската култура в европейския контекст
на културен обмен и принос за културното многообразие. Сред приоритетите на Малката
грантова схема е и включването на представители на ромското население чрез подходящи
дейности. Общият бюджет на Малката грантова схема „Представяне и достигане до
широката общественост на съвременното изкуство и култура” възлиза на сумата от 788 235
евро. Минималната стойност на финансова помощ по Програмата за един проект е 25 000
евро, а максималната стойност не бива да надвишава сумата от 100 000 евро.
Оценката на проектите се извършва на база предоставените от Програмния оператор
методика за оценка и лист за оценка, и включва оценка на качеството на всяко едно проектно
предложение, на приноса му за постигане целите на Програмата, както и на съответствието
му с европейското и националното законодателство.
Програмният оператор предоставя на външните оценители, с които е сключен договор,
за разглеждане проектни предложения.
Външните оценители следва да оценят независимо един от друг проектните
предложения, предоставени от Програмния оператор. Дейностите на оценителите по всяка
конкретна мярка са идентични и за тях важи следното:
Програмният оператор, съвместно със специално назначена Оценителна комисия,
оценява проектните предложения в съответствие с критериите, описани в Насоките за
кандидатстване.
Подадените проектни предложения ще бъдат оценени на следните етапи:
- Оценка по административни критерии – извършва се от Програмния оператор;
- Оценка по критерии за допустимост - извършва се от Програмния оператор;
- Оценка по критерии за качество – извършва се от външни оценители;
- Окончателна оценка – извършва се от оценителната комисия с присъствието на
наблюдаващи от Националното координационно звено, Офиса на финансовия механизъм и
Посолството на Кралство Норвегия.
Всички получени в срок проектни предложения се оценяват в съответствие с
критериите, описани в Насоките за кандидатстване, публикувани на http://culture-eea-bg.org/.
9

Критериите не подлежат на изменение по време на провеждането на процедурата,
освен ако не настъпят промени в нормативната уредба.
Всяко едно проектно предложение, което отговаря на административните критерии и
критериите за допустимост, се оценява от двама външни оценители. В случаите, когато
оценките им за съответното проектно предложение имат разлика в повече от 30% от повисоката оценка, се кани трети външен оценител, който извършва независима оценка на
същото проектно предложение. В такива случаи, средната оценка от двете най-близки
оценки се използва за класиране на проектите.
Външните оценители оценяват проекта поотделно в съответствие с предварително
оповестените критерии за оценка. Критериите са обособени на раздели и подраздели и са
публикувани на http://culture-eea-bg.org/ по оценителни листа. Те следва да съблюдават
Методика за оценка на качеството (техническа и финансова оценка) на проектно
предложение, публикувана на http://culture-eea-bg.org/ и да попълнят оценителни листа,
публикувани на същия интернет сайт.
Преди получаването на проектите външните оценители подписват декларация за
безпристрастност и липса на конфликт на интереси. Външните оценители не могат да бъдат
свързани лица с оценителната комисия или с другите външни оценители.
Програмният оператор ще разпредели проектните предложения сред минимум 5
външни оценители, избрани по Мярка 1, 2 и 3, минимум 1 оценител за предефинирания
проект и минимум 20 оценители по Малка грантова схема.
Преди да бъдат включени в процеса на оценка на постъпилите проектни предложения,
външните оценители, на които ще бъде предложено сключване на договор, задължително ще
преминат обучение. Обучението се провежда от Програмния оператор, като се цели
постигане на качество на оценката и уеднаквен стандарт при оценяване на проектите.
Обучението е задължително за сключване на договор.
За участие в оценителния процес външните оценители ще получат възнаграждение в
размер, както следва:
 За Мярка 1, Мярка 2 и Мярка 3 – сума в размер на 70 (седемдесет) лв. за всеки
разгледан и оценен проект.
 За предварително дефиниран проект по Мярка 1 – 2 000 (две хиляди) лв.
 По Малка грантова схема – сума в размер на 40 (четиридесет) лв. за всеки разгледан и
оценен проект.
В посочените суми са включени дължимите осигурителни вноски.
Всеки оценител ще разполага с не повече от 10 работни дни за разглеждане и
оценяване на възложените му проекти. При възникване на фактическа невъзможност на
някой от външните оценители за извършване на оценка в посочените дни, мястото на
съответния оценител се заема от друг оценител, посочен в резервните.
ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
гр. София 1040, бул. „Александър Стамболийски”№ 17, МИНИСТЕРСТВО НА
КУЛТУРАТА, ДИРЕКЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И
ПРОЕКТИ”
лица за контакт: Петър Марков и Вера Иванова;
тел. 02/ 94-00-808
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