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Проект BG06RDNP001-19.578-0003 „Исперих – минало, настояще и бъдеще”, 

финансиран от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони чрез 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 
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Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: „Европа инвестира в селските райони” 

 

 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Исперих“ подписа 

Административен договор № BG06RDNP001-19.578-003-C01/ 17.02.2023г. за изпълнението 

на проект „Исперих – минало, настояще и бъдеще” по Мярка 21 от Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на МИГ - Исперих. Проектът получава 100% безвъзмездна 

финансова помощ от Програма за развитие на селските райони, чрез Споразумение № РД 

50-186/ 29.11.2016г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие” от ПРСР 2014-2020г. 
 

Главната цел на проекта е да се проучи, съхрани и популяризира културното наследство 

и да се стимулира гражданската инициативност за подобряване условията на живот в община 

Исперих. Изпълнението му ще повиши туристическата атрактивност на района, чрез 

създадените нови туристически продукти, активно промотирани от местната общност. 
 

По първата проектна дейност ще бъдат сформирани пет етнографски клуба към НЧ 

„Пробуда 1928“ с.Лъвино, НЧ „Пробуда 1927“ с.Китанчево, НЧ „Елин Пелин 1930“ 

с.Подайва, НЧ „Наука 1937“ с.Тодорово и НЧ „Нов живот 1940“ с.Конево, които ще 

подготвят постоянни етнографски изложби за посетителите на общината. Клубовете ще се 

включат активно в планираните общоселски празници. Дейността им и културното богатство 

на територията ще бъдат представени чрез информационния каталог и видео клипа по 

проекта. Втората дейност ще се изпълнява от екоклуб към читалището в с.Конево, който ще 

организира жителите на населеното място в кампании по облагородяване на обществените 

площи. 
 

От предоставянето на финансовата помощ за реализирането на проекта се очаква 

постигането на следните резултати: 

• съхраняване и популяризиране на културното наследство на територията; 

• повишаване активността на читалищата и на жителите на общината в опазването на 

местната културна идентичност; 

• превръщане на община Исперих в атрактивна туристическа дестинация, чрез 

създадените нови туристически продукти; 

• мотивиране на общността за по-голяма ангажираност в подобряването на качеството на 

живот в общината, посредством благоустрояване на територията; 

• насърчаване на доброволческите инициативи в обществена полза, които ще намалят 

процента на социална изолация в обществото. 
 

Общата стойност на Договор № BG06RDNP001-19.578-003-C01 възлиза на 19 994,03лв., 

от които 17 994,63лв. - европейско съфинансиране и 1 999,40лв. - национално 

съфинансиране. 
 

Крайният срок за изпълнение на проектните дейности е 17.02.2025г. 
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