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  1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

1.1. Данни за Възложителя  

Възложител по настоящата поръчка е община Eлена. 

Данни за възложителя и лице за контакт: 

Адрес: ул. „Иларион Макариополски” № 24, Елена 5070, България 

Тел.: +359/ 6151/62-61 

Факс: +359/ 6151/65-10 

E-mail: obshtina@elena.bg 

Website: www.elena.bg 

Лице за контакт: Цветана Гайдарова - ръководител екип 

Настоящата поръчка е свързана с възлагане на услуги по организиране и провеждане на 

Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят” Елена 2015 г. и партньорска среща, 

в рамките на проект  „Фестивал на модерното изкуство  „Пъстър балкански свят Елена 2015 

г.“, който се изпълнява по договор за предоставяне на БФП № 24-10-М4-149/01.07.2015 г. по 

Малка грантова схема „Предоставяне и достигане до широката общественост на съвременното 

изкуство и култура“ на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-

2014 г. 

Проектът се изпълнява в партньорство с „Международната организация за демокрация 

и права на човека - IODHR” - Осло, Норвегия. 

Проектът „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят„ Елена 2015” е в 

съответствие с основната цел на  Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства”: „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”.  

С реализирането на проекта ще се постигне и целта на Малката грантова схема, а 

именно: „Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и  

култура”. 

  Партньор по проекта „Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят” Елена 

2015” е „Международна организация за демокрация и човешки права”, гр. Рикин, Норвегия. 

Организацията има опит в дейности по опазване и популяризиране на културното 

наследство и традиции както на национално, така и на транснационално равнище.  

mailto:obshtina@elena.bg
http://www.elena.bg/
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Участието на норвежката неправителствена организация  ще допринесе за 

популяризиране на културното наследство на България чрез осъществяване на обмен между 

партньорите. 

„Международна организация за демокрация и човешки права” ще е ангажирана в 

управлението, изпълнението и отчетането на проекта чрез: 

* включване на Координатор от страна на партньора в екипа за управление, с цел 

координация на дейностите между членовете на екипаи експертите от Норвегия; 

* участие в Партньорска среща с домакинство България, град Елена, за обсъждане 

подготовката и организацията на фестивала „Пъстър балкански свят” Елена 2015, както и за 

разпределение на конкретните отговорности; 

* Участие във фестивалния ден с двама модератори, които в екип с български колеги ще 

допринесат за осъществяването на фестивала чрез прилагане на иноватини практики и обмяна 

на опит при провеждане на подобни култуни прояви. 

 

 2. ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВИ ГРУПИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПРОЕКТА  

2.1. Цели на проекта 

 Общата  цел на проекта е стимулиране развитието на културното многообразие в 

община Елена чрез провеждане на фестивал на съвременните изкуства в контекста на 

културната идентичност и културното наследство на региона и осигуряване на адекватна 

културна инфраструктура – предпоставка за устойчиво социокултурно, творческо и 

икономическо развитие на община Елена. 

 Специфични цели: 

- Проектът е насочен към: 

              * създаване на нови изложби на съвременно изкуство (включително изкуство и 

култура на етническите малцинства); 

                * организиране на художествени събития и създаване произведения на модерното 

изкуство; 

* развитие, обновяване и обогатяване на културния живот в община Елена чрез 

реализацията на съвременни творчески дейности; 

* придобиване на умения и знания посредством прекия контакт професионалисти- 

аматьори; 

* създаването на условия за равен достъп до културата на граждани от различни 
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социални и етнически групи и интегриране на местните общности, чрез предоставянето на 

възможности за изява и насърчаване на свободното им участие.  

2.2. Целеви групи по проекти 

 Населението на община Елена 

 Представители на малцинствени и етнически групи 

 Читалища на територията на общината 

 Местни фолклорни и танцови състави 

 Самодейни творци 

 Деца и юноши 

 Организации и/ или лица, свързани с културни и творчески иновации 

 Обща индикативна аудитория на туристи и посетители от региона 

 Населението на област  Велико Търново 

2.3. Очаквани резултати по проекта 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта, имащи отношение към настоящата 

поръчка са:  

 1 бр. организиран и проведен фестивал на съвременните изкуства, в т.ч: 

- Изработен сценарий за провеждане на Фестивал на модерното изкуство „Пъстър 

балкански свят” Елена 2015 – 1 бр. 

- Реализиран и проведен фестивал на съвременните изкуства – 1 бр. 

- Проведени церемонии по откриване и закриване на Фестивала – 2 бр. 

- Организирани и проведени Уъркшопи по хип-хоп, графити, изобразително изкуство 

и грънчарство – 4 бр. 

- Поставени Арт инсталации – 2 бр. 

- Организирани и проведени сценични представления – 2 бр. 

- Реализирана „Жива изложба”, представяща самобитността на ромската култура– 1 бр. 

- Проведен Конкурс „Пъстър балкански свят” – 1 бр. 

- Осигуряване на репортажни излъчвания от ПТС - 1 бр. 

 1 бр. организирана и проведена партньорска среща 
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3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

3.1. Обща информация 

            3.1.1. Целта на обществената поръчка е да се избере изпълнител за качествено и 

професионално изпълнение на заложените в проекта дейности по организиране и провеждане 

на Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят” Елена 2015 г. и организиране на 

партньорска среща между представители на община Елена и представител на 

„Международната организация за демокрация и права на човека – IODHR” - Осло, Норвегия. 

     3.1.2. Продължителността на Фестивала е един ден, в рамките на който следва да се 

състоят 11/единадесет/ прояви на съвременното и традиционно изкуство, локализирани на  

открити пространства,  както следва: 

а/ град Елена 

- Централен градски площад; 

- Градските улици; 

- Музеен комплекс - Даскалоливница; 

- Парк „Калето” 

            б/ с. Майско 

 

           3.1.3. Формат на фестивалните дейности 

 Форматите на фестивалните дейности да бъдат: „Уъркшопи“, „Открити сцени” и 

„Живи” изложби. 

 

3.2. Дейности 

3.2.1. Поръчката включва следните дейности: 

    3.2.1.1. Изработване на програма на фестивала, в която ще бъдат описани освен 

проявите, местоположенията им и часовете на провеждане, идентифициране на целевата 

група; 

    3.2.1.2. Изработване сценарий за провеждане на Фестивал на модерното 

изкуство „Пъстър  балкански свят” Елена 2015; 
   3.2.1.3. Организиране и  провеждане на Фестивал на модерното изкуство 

„Пъстър балкански свят” Елена 2015 по предложения сценарий ; 

   3.2.1.4. Организиране и провеждане на партньорската среща. 

3.2.2 Фестивалните прояви да бъдат организирани и проведени както следва: 

Сцена 1: Централен градски площад 

 - Церемония по откриване на Фестивала- слово на кмета, присъстват официални 

гости и участници във Фестивала; 



 

 

 

 

 
 

Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременни изкуства“,  

Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят“ Елена 2015 г. 

 

Проектът е финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. по  

Малка грантова схема „Предоставяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура“  
 

7 

 - Уъркшоп по хип-хоп – в него ще вземат участие любителите на хип хопа, 

представители на младежки самодейни състави от град Елена; 

 - Модерен балет – работено е предварително  с деца от самодейни състави, целта е 

да се покаже новаторство и креативност.  

 - Театрален етюд – чрез средствата на театралното изкуство да се пресъздаде по 

съвременен начин една от легендите за създаването на град Елена. 

  - Конкурс „Пъстър Балкански Свят” – представя се пъстротата на балканската 

култура, жури обявява тримата най-добри участници; 

 - Церемония по закриване на Фестивала – кметът на община Елена произнася 

заключително слово, Фестивала се закрива.  

 

Сцена 2: Парк „Калето” 

 - Уъркшоп по графити – работи се по предварително зададени теми, с цел постигане 

симбиоза между модерно и възрожденско изкуство; 

 

Сцена 3: „Музеен комплекс – Даскалоливница” 

 - Уъркшоп по изобразителни изкуство – рисува се по зададена тема, под звуците на 

съвременна класическа музика.  

  - Творбите, сътворени по време на уъркшопа, ще бъдат непосредствено 

експонирани в изложба в Музея на Възраждането в град Елена. 

 

Сцена 4: Градски улици 

 - Работилница за занаяти – от местни занаятчии се представят традиционни техники 

за изработване на керамични съдове и дърворезба да се съчетае демонстрация на правене на 

грънци и дърворезба. Да се предвидят и осигурят готови материали, които всеки заинтересован 

ще може да декорира със съвременни материали.  

  - Арт инсталации – позиционирани на два моста в централната градска част, 

доказват съчетаването на модерно с традиционно. 

 

        Сцена 5:  с. Майско 

-  „Жива” изложба в с. Майско 

 Представя се самобитната ромска култура - обичаи, песни, танци, инструментално 

изкуство, гостуват самодейци от общински читалища. 

 

Да  бъде осигурен свободен достъп до всички мероприятия, като бъдат спазени всички 

приложими нормативни уредби за организиране и провеждане на масови събития.  

3.3. Изисквания към организиране и провеждане на фестивала  
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В сценария  да се опишат ясно и конкретно, последователно и логично подготовката и 

реализирането на всяко едно от мероприятията. 

Изискванията към конкретните дейности, които следва да бъдат изпълнени са както следва: 

 

Дейност Локация Изисквания 

Организиране на Фестивал на модерното изкуство „Пъстър балкански свят”, Елена 2015 г. 

1. Церемонии по откриване и 

закриване на фестивала -  

кметът на община Елена ще 

произнесе встъпително и 

заключително слово на 

Фестивала. 

Централен 

градски 

площад 

Изпълнителят следва да обезпечи фестивалната 

проява чрез: 

 дизайн, предпечатна подготовка и печат на 

банер за декориране на сцената със следните 

характеристики: 

- винил с размери 6 х 8 м 

- печат 4+0 

- ушиване с капси 

 изготвяне на сценарий на фестивала – 1 бр. 

 осигуряване на водещ на фестивала – 1 бр. 

 осигуряване на музикално оформление по 

време на фестивала 

 осигуряване на светлинно оформление по 

време на фестивала 

2. Уъркшоп по хип-хоп –  

в работилницата ще вземат 

участие всички желаещи, като 

насочеността му е главно към 

младата аудитория. Специално 

разработеното ателие 

почитателите на хип-хоп 

танците, ще могат да разучат и 

видят  основни базови движения. 

В уъркшопа ще бъдат включени 

Централен 

градски 

площад 

Изпълнителят следва да обезпечи фестивалната 

проява чрез осигуряване на 1 

модератор/инструктор и 1 хореограф 
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методи, развиващи: 

координацията, концентрацията, 

двигателната култура, работата в 

екип, въображението и 

творческото мислене.  

3. Модерен балет -  

по концепцията за балета ще бъде 

работено предварително  с деца 

от самодейни състави, като целта 

е да се покаже новаторството и 

креативност. Проследяват се 

съвременните концепции при 

модерния балет. Нужно е да бъде 

ангажиран  професионален 

хореограф.  

Централен 

градски 

площад 

Изпълнителят следва да обезпечи фестивалната 

проява чрез: 

 доставка на костюми от една или две части 

и реквизити, съобразно хореографията - 10 бр. 

 осигуряване на  1 хореограф 

4. Театрален етюд –  

със средствата на театралното 

изкуство се пресъздава една от 

легендите за създаването на град 

Елена 

Централен 

градски 

площад 

Изпълнителят следва да обезпечи фестивалната 

проява чрез: 

 изготвяне на сценарий за постановката – 1 

бр. 

 доставка на костюми - 10 бр. 

 осигуряване на 1 модератор 

5. Конкурс „Пъстър 

балкански свят” –  

ще могат да вземат участие 

всички желаещи, които, облечени 

в разнообразни носии, ще 

представят многообразието на 

балканската култура. Тричленно 

жури оценява най-добрите. 

Централен 

градски 

площад 

Изпълнителят следва да обезпечи фестивалната 

проява чрез: 

 осигуряване на жури от 3 члена 

 осигуряване на 1 модератор 

 осигуряване на 2 аниматори 
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6. Уъркшоп по графити –  

в  него ще вземат участие  хора от 

различни възрастови групи, 

които ще работят по една или две 

предварително зададени теми. 

Идеята е да се постигне пълна 

симбиоза между субкултурата в 

лицето на уличните изкуства и 

възрожденския дух. На всички 

участници ще бъдат 

предоставени спрейове, четки и 

маски.  

Парк 

„Калето” 

Изпълнителят следва да обезпечи фестивалната 

проява чрез осигуряване на 2 аниматори и 1 

артист 

7. Уъркшоп по изобразително 

изкуство –  

в ателието по изобразително 

изкуство ще участват всички 

желаещи, като отново ще се 

работи по предварително 

зададена тема. Дейностите ще 

бъдат съпроводени от класическа 

музика.. Всички творби ще бъдат 

експонирани в изложба  - Музей 

на Възраждането Елена.   

Музеен 

комплекс – 

Даскалоли

вница 

Изпълнителят следва да обезпечи фестивалната 

проява чрез: 

 осигуряване на музикално оформление по 

време на проявата 

 осигуряване на 1 модератор 

8. Работилница за занаяти –  

в работилницата ще вземат 

участие местни автори, които ще 

представят традиционни техники 

за изработване на грънци, 

дърворезба и други. Всеки 

желаещ ще може да се докосне до 

магията на българските традиции 

и да изработи собствен сувенир.  

Градски 

улици 

Изпълнителят следва да обезпечи фестивалната 

проява чрез: 

 осигуряване на 1 аниматор  
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9. Арт инсталации –  

инсталационното изкуство ще 

бъде позиционирано на два моста 

в централна градска част. Идеята 

е съвременната култура да 

достигне до по-широк кръг от 

публиката, като всеки може да 

наблюдава процесът на работа на 

артистите.  

Градски 

улици 

Изпълнителят следва да обезпечи фестивалната 

проява чрез: 

 доставка на материали за изпълнение на 

двете арт инсталациите  

 осигуряване на 2 модератори  

10. „Жива” изложба –  

на централния площад в с. 

Майско ще се проведе празник на 

ромската самобитна култура. 

Гостуват самодейни състави от 

общински читалища с програма 

представяща български фолклор 

и традиции.  

с. Майско 

 ще бъдат привлечени да се включат 

представители на ромското население, които 

ще демонстрират нагледно ромско изкуство, 

музика, традиции и други. 

 Доставка на костюми и атрибути, 

характерни за ромската култура - 10 бр. 

 Организация - сценарий и водещ, 

музикално оформление на проявата 

11. Репортажни излъчвания от 

ПТС - На централния площад ще 

е монтирана видео стена, която 

ще отразява репортажи от 

Фестивала чрез наетата ПТС. 

Централен 

площад 

 Изпълнителят осигурява 

- Видео стена; 

- Наета ПТС, осигуряваща миксирано 

отразяване на фестивала 

Организиране на партньорска среща 

1. Изготвяне на програма на 

посещението на партньора 
 

Изпълнителят следва да изготви програма на 

посещението по дати и часове, във връзка с 

тридневно посещение на партньора от Норвегия 

в гр. Елена, България. 

2. Организиране на настаняване 

и изхранване на партньора 
 

Изпълнителят следва да организира настаняване 

и изхранване на представителя на партньора в 

хотел в гр. Елена. 
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3. Визуално запознаване на 

представителя на партньорската 

организация с община Елена 

 

Изпълнителят следва да организира обиколка на 

града с цел запознаване на представителя на 

партньора с локациите за провеждане на 

фестивалните прояви. 

4. Обсъждане на идеи и 

предложения за реализирането на 

фестивала 

 

Изпълнителят следва да организира дискусия за 

обсъждане на идеи и предложения за 

провеждането на фестивала. 

 

Следва да се има предвид, че достъпът до всички мероприятия ще бъде свободен и 

безплатен. 

При изпълнението на гореописаните дейности, Изпълнителят следва стриктно да 

съблюдава и прилага изискванията на Програма БГ 08, както и на Наръчника за дизайн и 

комуникация и Анекс IV на Регламента за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014. 

*Забележка: За всяка от дейностите от 1 до 11 по организацията на Фестивала 

изпълнителят е длъжен да спазва зададената от  възложителя техническа спецификация.  

 

4.  ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

4.1 Продължителност 

 Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на договора 

за изпълнението й и приключва с изтичане на срока за изпълнение на договор за предоставяне 

на БФП № 24-10-М4-149/01.07.2015 г. на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни 

изкуства”. 

Срокът за изпълнение на всяка дейност от поръчката е 30 (тридесет) 

календарни дни от получаване на изготвената от Възложителя заявка. 

 

5. ПЛАЩАНИЯ 

5.1 Схема на плащане 

Заплащането на услугите по предмета на настоящата обществена поръчка  ще се 

извършва по банков път, в български левове, с платежно нареждане от Община Елена по 

посочена от Изпълнителя банкова сметка, след представена в оригинал фактура, съдържаща 

задължителните реквизити съгласно чл. 7 от Закона за счетоводството и в описателната си част 
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да е включен текста, че разхода е направен по програма БГ08 „Културно наследство и 

съвременни изкуства“, по Договор № 24-10-М4-149/01.07.2015 г.,  както следва: 

 - Авансови плащания - в размер на 20% от стойността на договора след представяне на 

фактура, в срок до 10 работни дни след сключване на договора за изпълнение на поръчката и  

представяне на оригинална фактура от  Изпълнителя; 

            - Междинни плащания - не се предвиждат; 

  - Оканчателно плащане - в размер на 80% от стойността на договора, съгласно ценовото 

предложение на Изпълнителя, платимо до десет дни след подписване на  приемо-предавателен 

протокол за изпълнение на дейността, съгласно Техническата спецификация и след 

представяне на  фактура - оригинал, издадена от Изпълнителя.  

  6. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

6.1. Качеството на дейностите, материалите и услугите следва да бъде в съответствие 

с БДС и/или европейски стандарти за качество, при спазване на действащите нормативни 

актове. 

       6.2. При  изпълнение, документиране  и приемане  на  работите се спазват стриктно 

всички  изисквания  на българската нормативна уредба. 

       6.3. Изпълнителят е длъжен да предостави предварително за одобрение от 

Възложителя проект на сценарий и образци/мостри/ на материалите, подлежащи на 

изработка и доставка, както и да изпълнява стриктно дадените от Възложителя текущи 

задължителни указания по изпълнението на дейностите. 

      6.4. Всички изготвени материали и промоционални прояви по предмета на 

поръчката трябва да отговарят на изискванията за визуална идентификация на 

предоставеното от Европейския съюз финансиране. Наръчника за дизайн и 

комуникация и Анекс IV на Регламента за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014. 

    6.5.  Авторските права, свързани с производството на готовия продукт по предмета 

на поръчката, се прехвърлят на Възложителя, съгласно договора за изпълнение на 

поръчката, при спазване на реда и процедурите, регламентирани в Закона за 

авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. 

    6.6. Настоящето техническо задание по никакъв начин не ограничава или отменя 

отговорностите на Изпълнителя, които  са  посочени  в  действащите нормативни  

документи. 

    6.7. Изпълнителят следва да осигури и ползва ефективно и подходящо оборудване и 

техника, за да гарантира удовлетворяващо качество на работата си.   
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7. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Изпълнителят е длъжен да: 

- да изпълни в срок и с необходимото качество всички договорени дейности в обхвата 

на поръчката; 

- да съгласува изпълнението на всички предвидени задачи с Възложителя; 

- да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да 

възникнат в хода на изпълнение, като предоставя адекватни решения за преодоляването им; 

- да предостави на Възложителя всички изработени материали, документи, авторски 

разработки и т.н.; 

- Изпълнителят трябва да спазва изискванията по договора за безвъзмездна финансова 

помощ, сключен между Община Елена и Договарящия орган по Програма БГ 08; 

- да докладва за възникнали нередности; 

- да възстанови без протест суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други 

неправомерно получени средства; 

- да спазва изискванията на Законодателството на Европейската общност и 

националното законодателство;  

- да допуска представители на Възложителя да проверяват, посредством проучване на 

документацията му или проверки на място, във връзка с изпълнение на възложени дейности 

по  проекта, които да имат право да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на 

разходно оправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната 

документация и други документи, свързани с финансирането на проекта; 

- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място; 

- да спазва изискванията за съхраняване на документацията и размножаването й по 

проекта; 

- да спазва и прилага изискванията за публичност и визуализация, описани в Наръчника 

за дизайн и комуникация и Анекс IV на Регламента за изпълнението на ФМ на ЕИП 2009-2014. 


