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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ИСПЕРИХ 
 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

ОТ 
 ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

           Относно: Даване на съгласие за кандидатстване към Министерството на 

културата, в качеството му на Програмен оператор на Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“ на ФМ на ЕИП 2014-2021 г. с 

проектно предложение „Ревитализиране на обекти за представяне на културно 

историческото наследство на община Исперих“ и осигуряване на оборотни средства 

по проекта.  

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ 

 

            Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ се 

финансира  на база на подписан Меморандум за разбирателство относно изпълнението 

на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

(ФМ на ЕПП) между Република България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и 

Кралство Норвегия. ФМ на ЕИП цели изграждане на широко сътрудничество между 

организации и лица от държавите донори и държавите бенефициенти, чрез което да се 

намалят икономическите и социалните различия в Европа. Програмата финансира 

проекти в рамките на следните идентифицирани програмни области, а именно:  

• Управление, опазване и съхранение на културното наследство, свързано с 

националното, регионалното и местното развитие;  

• Документиране и достъпност на културата и културното наследство;  

• Предприемачество в областта на културата;  

• Развитие на публики, включително ангажирането на хора в различни културни, 

информационни и образователни дейности;  

• Мрежи и международно културно сътрудничество/обмен.  

          С оглед постигане на целите за засилен обмен и сътрудничество между 

организации от държавите донори и държавите бенефициенти, Министерството на 

културата реализира Програмата с партньор от държавите донори – Норвежкия съвет 

по изкуствата.  
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         За средства пред Програма „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“ могат да кандидатстват бюджетни организации по смисъла на § 1, т. 5 

от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, установени като 

юридически лица на територията на Република България, чиято принципна дейност се 

осъществява в културния или творческия сектор, както е дефинирано в Регламент (ЕС) 

№ 1295/2013 за създаване на програма „Творческа Европа“, вкл. общини и областни 

администрации.  

 

       Минималният и максималният размер за всеки отделен проект е по тази програма е 

както следва: 

• Минимален размер 150 000 евро 

• Максимален размер  400 000 евро 

      Дейностите по проекта не попадат в режим на държавна помощ „de minimis“ . 

      Безвъзмездната финансова помощ за проект по Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество в размер на 100% от допустимите 

разходи.  

      Крайният срок за подаване на проектни предложения е 18 август 2021 г..     

Кандидатстването се извършва по електронен път в системата ИСУН2020. 

      Продължителността на изпълнението на всеки проект е до 24 месеца. 

      Решението за одобряване на проектните предложения се вземат до 8 месеца от 

подаването им. 

      Община Исперих подготвя проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, 

Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, 

реставрирани и реновирани места“ към Програма „Културно предприемачество, 

наследство и сътрудничество“ на Министерството на културата.   
      Основните дейностите по проект „Ревитализиране на обекти за представяне на 

културно историческото наследство на община Исперих“ включват: 

• Ревитализиране на местата за представяне на културни ценности -текущ 

ремонт на зала за временни археологически експозиции с прилежащи пространства, 

интериор и екстериор в административната сграда на музея. 

• Специализирано музейно оборудване и обзавеждане на: художествена галерия с 

прилежащи пространства и на зала за временни археологически експозиции и 

фондохранилища и прилежащи пространства. 

• Прилагане на нови технологии за привличане на посетители, изработване и 

излъчване на многоезичен виртуален тур в реновираните музейни пространства, 

изработване на модели/ макети, визуализации/ интерактивни инсталации и други 

• Обучение на експерти от Исторически музей Исперих и община Исперих за 

повишаване капацитета за привличане на нови публики, работа с деца и 

посетители,; Разработване на предприемачески план; Изработване на модели, 

приложения, материали за провеждане на образователни програми и анимиране  

• Изграждане на партньорство със сходни структури от България или страните-

донори, обмен на експертен опит и добри практики в процеса на дигитализация на 

културно наследство ще допринесе за въвеждането на международни стандарти за 

по-добро опазване и социализиране на богатото ни културно наследство (в т.ч. 

обмен на ноу-хау и най добри практики).  

• Управление на проекта 
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• Информация, публичност, изработка на информационни и рекламни материали, 

включително двуезичен Уеб сайт на проекта. 

 Партньорството ще увеличи шансовете за одобрение на проекта.  

       По проекта е предвидено авансово плащане в размер на 30 % от допустимите 

разходи и междинни плащания – до 80 % от допустимите разходи по проекта, след 

отчитане на извършените разходи от бенефициента, периодично  на четири месеца.  

       Изпълнението на проекта ще допринесе за постигането на общите цели на 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а именно:   

• Намаляване на икономическите и социалните различия в Европейското 

икономическо пространство и укрепване на отношенията между държавите 

донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн и Република България.   

  

        Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам на 

Общински съвет – Исперих да вземе следните  

  

РЕШЕНИЯ:  

 

1. Дава съгласие Община Исперих да кандидатства с проектно предложение 

„Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство 

на община Исперих“ пред Програма „Културно предприемачество, наследство и 

сътрудничество“ на Министерството на културата.  

2. Дава съгласие Община Исперих да сключи партньорско споразумение с 

подходяща за проектното предложение организация (община, музей или друга 

културна институция) от страната или държавите донори - Исландия, Княжество 

Лихтенщайн и Кралство Норвегия.  

3. Необходимите оборотни средства по проекта от Община Исперих да 

бъдат от бюджета на общината за 2022 г., с източник собствени приходи.  

4. Възлага на Кмета да подготви и внесе проектно предложение, 

окомплектовано с изискуемите документи съгласно правилата на Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“.  

5. Възлага на Кмета последващите, съгласно закона, действия.  

 

6.  Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Исперих, 

проведено на ....... ,  Протокол № ... ..., т ...... от дневния ред по доклад № ...... / ...... при 

кворум от ............. общински съветника и след проведено, съгласно чл. 27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 

гласа „за”, ..... „против” и „въздържали се” ........, и е подпечатано с официалния печат 

на общински съвет.  

 

 

С уважение,                                                                                               Изготвил: 

 

Инж.Белгин Шукри,                                                                   Емилия Германова 

Кмет на Община Исперих                                                            Директор на ИМ - Исперих 

 

 


