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ПРАВИЛА 
ЗА 

НОМИНИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ 

В КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ  

НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД „КУЛТУРА“ 

 

 

 

 

Приети от Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ на заседание 

от 16.02.2023 г. 

 

 

1. Настоящите правила уреждат реда за номиниране на експерти за участие в 

експертните комисии при провеждане на конкурси за предоставяне на 

средства от Националния фонд „Култура“. 

2. Настоящите правила не се прилагат за конкурси за предоставяне на средства 

от Националния фонд „Култура“, когато правилата са уредени със специален 

нормативен акт.  

3. В случаите, в които Наредба №Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд 

„Култура“ предвижда назначаване на експертна комисия, Изпълнителният 

директор на Националния фонд „Култура“, подпомогнат от администрацията 

на Националния фонд „Култура“, номинира експерти за участие в съответния 

конкурс.   

4. Експертите по т. 3 следва да бъдат доказани професионални творци и експерти 

в съответното културно направление, в което се провежда конкурсът. Ако 

конкурсът обхваща повече направления, в експертната комисия следва да 

бъдат включени поне по един член от всяко.  

5. Експертите трябва да притежават високо ниво на компютърни умения с оглед 

на дистанционната работа на експертните комисии и техническата 
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обезпеченост на процеса на оценка и докладване на резултатите от работата на 

комисиите.  

6. Не се номинират за участие експерти, които в предишната си работа с 

Националния фонд „Култура“ са допуснали нарушения на договора или други 

нарушения на нормативната уредба. 

7. Преди номинирането на членовете на експертната комисия администрацията 

на Националния фонд „Култура“ изпраща уведомление до експерти  за 

получаване на тяхното съгласие за участие и творческа им биография.  

8. Списъкът на номинираните експерти и творческите им биографии се 

предоставят на Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ за 

запознаване в седемдневен срок от датата на изпращането на списъка и 

биографиите към Управителния съвет. Списъкът съдържа 150% процента от 

минималния брой експерти за съответната програма. Отделно от тях списъкът 

задължително включва предложения и за резервни членове. 

9. На заседание на Управителния съвет Изпълнителният директор на 

Националния фонд „Култура“ предлага поименния състав на номинираните 

експерти, включително председател на всяка комисия и те се одобряват с 

решение на Управителния съвет.  

10. На основание решението по т. 9 Изпълнителният директор на Националния 

фонд „Култура“ издава заповед за назначаване на експертната комисия и 

определя възнаграждение на членовете на комисията за участие в работата.  

11. Въз основа на Заповедта по т. 10 Изпълнителният директор на Националния 

фонд „Култура“ сключва договори с членовете на експертната комисия. 

12. Членовете на експертната комисия представят декларация, че нямат 

търговски, финансов или друг делови интерес от осъществяването на 

проектите, които разглеждат. При възникване на промяна в декларираните 

обстоятелства или при невъзможност за изпълнение на задачата те са длъжни 

незабавно и своевременно да уведомяват председателя на съответната комисия 

и администрацията на Националния фонд „Култура“. 

13. В случай че член на комисията е в обективна невъзможност да изпълнява 

задълженията си поради болест, продължително отсъствие или поради 

наличие на други обстоятелства, както и при промяна в декларираните 

обстоятелства по т.10, Изпълнителният директор на Националния фонд 

„Култура“ предлага да бъде избран нов член по реда на тези правила. 

14. Правилата са приети от Управителния съвет на Националния фонд „Култура“ 

на основание чл. 7 от Наредба №Н-5 от 27 юни 2007 г. за условията и реда за 

провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд 

„Култура“, Издадена от Министъра на културата. 
❑ 


