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1.Въведение 
 

Този Комуникационен план е разработен и се реализира в изпълнение целите на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на „Местна 

инициативна група Исперих”, 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. Стратегията е одобрена със заповед № РД 09-706 от 26.09.2016 г. на 

ръководителя на Управляващия Орган  на ПРСР за периода 2014 – 2020 г. 

Съгласно споразумение № РД50 - 186/29.11.2016 г., стратегията се реализира с 

подкрепата на: 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) чрез 

ПРСР 2014-2020 г.; 

Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020г.), приоритетна ос 1 

„Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и 

капацитет за растеж на МСП” 

Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 г. (ОПРЧР 2014 – 2020 г.), приоритетна ос 1 и 2. 

 

Многофондовата Стратегия за водено от общностите местно развитие 

(СВОМР) на „Местна инициативна група Исперих” надгражда успешния опит от 

прилагането на Стратегията за местно развитие 2007-2013 със срок на изпълнение 

13.11.2011-30.09.2015 г. и основна цел: Подобряване на икономическото благосъстояние 

и качество на живот на жителите на територията на МИГ-Исперих чрез изграждане на 

партньорства за развитие, опазване и оползотворяване на местния социален потенциал, 

природното и историческо наследство.  

Резултатите от изпълнението на Стратегията за местно развитие 2007-2013  са:  

 подадени 73 заявления за кандидатстване, от които одобрени са 65. 

Подписани са 61 тристранни договора за изпълнение на проектни дейности между 

местни бенифециенти, ДФ „Земеделие”, Разплащателна агенция и МИГ-Исперих. 

Изпълнените проекти са 54 на брой. 

 Организирани са информационни и тематични срещи, семинари, 

конференции и обучения с близо 5352 жители на общината. Проведени са 8 публични 

събития-хепънинг с МИГ-Исперих с повече от 900 участници. 

 В общината са разкрити 40 нови работни места в селското стопанство и в 

сектора на услугите. Създадени бяха 5 нови микропредприятия и 5 нови нестопански 

организации на територията, които реализираха успешно свои проекти по мерки от 

Стратегията 

 Новаторски идеи са представили НЧ „Рома-Вазово 2007”, сдружение 

„Електромобили за регионите – Исперих”, сдружение „Исперих-ЕКО”, община Исперих 

с проект „Рехабилитация и благоустрояване на градски парк в Исперих” и 

„Рехабилитация на парк „Владимир Друмев” в Исперих. 
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Настоящият Комуникационен план е съобразен с анализа на слабостите при 

реализиране на Комуникационния план за периода 13.11.2011-30.09.2015. На тази 

основа настоящият документ определя основните начини и средства за активизиране на 

местното население за участие в прилагането на новата многофондова Стратегия за 

водено от общостта местно развитие и подготовката на кандидатите за финансово 

подпомагане и изготвянето на качествени проектни предложения. Освен това той 

дефинира подходите и комуникационните канали, подходящи за предаване на 

информацията към медиите, гражданите, местни организации и институции, както и на 

други заинтересовани страни. Комуникационният план предвижда съответстващи мерки 

за информация и публичност, които да гарантират публичност на получените средства 

по Оперативните програми, прозрачността на процеса на управление и изпълнение на 

Стратегията и да допринесат за засилване на доверието и активността на местната 

общественост. 

 

Комуникационният план се дискутира от участниците в проекта и се одобрява 

от Общото събрание на Местната инициативна група. Изпълнението му ще бъде активно 

подпомагано от екипа на МИГ, от членовете на организацията и от нейните партньори, 

особено при директната работа с потенциалните кандидати с проекти към Стратегията. 

Мерките от Комуникационния план подлежат на оценка,  с цел подобряване на тяхната  

ефикасност, изпълнение и постигане на определените цели. 

 

Създаденият документ e съобразен с Единния наръчник на бенефициента за 

прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно 

приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014 

- 2020 г. 
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2. Цели на Стратегия за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Исперих.  

2.1 Цели на Стратегията и приоритети за развитие  
Стратегическа цел: Интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие, 

чрез разнообразяване и динамизиране на икономическите дейности на територията на 

МИГ Исперих. Укрепване на предприемачеството, човешкия капитал и социално 

включване, даващо социално-икономически ползи и хоризонт за развитие на младите и 

уязвимите. 

 

През 2016-2020 г Стратегията насочва общностните усилия за постигане на 

основната цел в два основни приоритета, целящи разнообразяване и подкрепа за 

местната икономика и като следствие повишаване качеството на живот за различни 

възрастови и социални групи на територията на МИГ.  Тази ориентация запазва двата 

основни приоритета от предходния период, но концентрира усилията и ресурсите за 

запазване и създаване на работни места и социално включване.  

 

І-ви приоритет: Развитие на устойчив бизнес  

Този приоритет е насочен към засилване на потенциала на местната икономика 

да създава и поддържа работни места за хора с различна квалификация и умения, 

включително за хората в риск от бедност и маргинализация. Приоритет 1 включва 

всички интервенции, насочени към разширяване на възможностите за бизнес и заетост и 

адресиращи потребности П1 - П5, описани в раздел 3.1 на Стратегия за водено от 

общностите местно развитие на Местна инициативна група Исперих, а именно:  

 Развитие на трудоемки аграрни вериги и добавяне на стойност към местните 

земеделски продукти; 

 Разширяване на производството и конкурентоспособността на местния 

неземеделски бизнес;   

 Развитие и оползотворяване на местния предприемачески потенциал.   

 

II-ри приоритет: Социално включване и динамична жизнена среда  
На първо място приоритетът цели да укрепи социалната тъкан и връзки в 

местната общност чрез предотвратяване на маргинализацията и включване на уязвими 

групи. На второ - той цели по-добро качество на живот.   

Мерките по Приоритет II са програмирани да отговорят на основни социални 

потребности на уязвимите и маргинализирани групи, да генерират нови партньорства за 

справяне с местни проблеми и предизвикателства, и да повишат качеството на живота на 

територията на МИГ чрез подобряване на местните услуги.  

 

Първият хоризонтален приоритет на Стратегията насърчава развитието на 

живота на общността и включването в него на младежите. Точно младите хора са 

ресурса на територията, в който жителите “инвестират”  с цел подобряване на 

перспективите за социално-икономически подем на територията. Общността се нуждае 

от добре образовано и квалифицирано младо поколение, привързано към своето родно 

наследство, но и  предприемачески мислещо как устойчиво да използва местните 

културно-исторически и природни ресурси.  
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Вторият хоризонтален приоритет цели изграждане на мрежи и партньорства 

за насърчаване на новите идеи и пренасяне на добри практики чрез сътрудничество 

вътрешно-териториалното и транс-териториалното сътрудничество с други селски 

територии и национални организации. Дейностите по този приоритет ще насърчават 

трансфера на всички видове иновации – технически, технологични, организационни, 

социални, екологични, за изпълнение на следните задачи - укрепване на местното 

предприемачество и работата в екип, общо социално и икономическо оживяване на 

територията. 

2.2. Специфични цели 

В рамките на Приоритет I Развитие на устойчив бизнес са формулирани две 

специфични цели. Таблица 1 по-долу резюмира ресурсите, комбинацията от мерки и 

резултатите по целите на Приоритет 1.    
 

Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2023 г 

Планирани 

разходи 

(хил.лв.) 

Комбинация 

от мерки 

Цел 1 

Земеделски стопанства, разширили или 

модернизирали производството на плодове, 

зеленчуци, етерично-маслени и медицински 

култури и животновъдство  

15 

1 018 

М1.3, М4.1, 

М4.2  

(М7.4, М21) 
Проекти, насърчили по-доброто организиране на 

хранителната верига 
4 

Цел 2 

Брой подпомогнати съществуващи предприятия, 

с повишена конкурентоспособност  
13 

2 274 

М6.4, 

М ОПРЧР 1,  

ОПИК1, 

(М7.4, М21) 

Брой подпомогнати нови предприятия 6 

Участници в мерки за предприемачество в 

самостоятелна заетост при напускане на 

операцията 

10 

Цел 1&2 
Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти 
30 

 
 

Таблица 1 Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет I 
 

Специфична цел 1 (Цел 1): Развитие на балансирано и конкурентно земеделие чрез 

насърчаване на инвестиции и пренос на знания в трудоемки аграрни вериги  

За постигането на Цел 1 Стратегията ще насърчава инвестиции за 

разнообразяване към нови/нетрадиционни за земеделските стопанства земеделски 

продукти и биологични земеделски производства в малките и средните земеделски 

стопанства (М4.1
1

) и преработката на местна земеделската продукция (М4.2) за 

осигуряване на по-висока добавена стойност и заетост. Тя ще работи за хоризонталното 

и вертикално коопериране в производствената верига, включително и  чрез колективни 

инвестиции (по М4.2). Посочените дейности ще се съчетават с мерки за повишаване на 

техническите знания и предприемаческата култура на земеделските стопани и заетите в 

земеделието (М1.3) като особено внимание ще се отделя на преноса на знанията за:  

1) методите и/или технологиите за устойчиво селско стопанство,  

2) диверсификацията на стопанствата в/извън земеделието,  

3) участието на стопанствата в къси вериги на доставки,  

                                                 
1
 М 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства; М 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на 

селскостопански продукти; М 1.3 Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства.  
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4) разработването на нови възможности за стопанска дейност и на нови 

технологии, особено такива в съответствие с хоризонталните приоритети по ЕСИФ.  

 

Описаните области на ноу-хау трансфер ще се допълват и от проектите по М21
2
, 

които ще популяризират различни технологични и организационни иновации в 

земеделските стопанства и преработващите предприятия. Специално създадени пазари 

за местни продукти (по М7.4), включително произвеждани от подкрепените стопанства 

и предприятия, ще спомогнат за скъсяването на веригите за доставки до местни клиенти 

и гости на територията.  

 

Чрез мерките по Цел 1 ще се подпомогнат 18 земеделски стопанства и 4 

предприятия за преработка на селскостопанска продукция, ще се развие 

инфраструктурата на 2 пазара за местни селскостопански и занаятчийски продукти. В 

резултат на прилагането на мерките по Цел 1 ще се повиши производителността и 

конкурентоспособността на земеделските стопанства и ще се разнообрази земеделската 

продукция като 15 стопанства ще разширят и производството на земеделски продукти в 

трудоемките сектори като плодове, зеленчуци, етерично-маслени и медицински 

култури, включително биологична продукция, и ще се повиши местната преработка на 

земеделски продукти и продажбата на земеделски стоки на местния пазар. Освен това 

ще се разнообрази асортимента на местно произведени селскостопански продукти за 

крайно потребление, ще се увеличат продажбите на дребно на местни продукти. 

Мерките целият пряко създаване на 10 работни места, но те се очаква да имат и 

мултиплициращ ефект върху производството и заетостта в дългосрочен период.  

 

Специфична цел 2 (Цел 2): Разнообразяване на икономическите дейности чрез 

развитие на предприемачеството и разширяване на производството и 

конкурентоспособността на МСП извън земеделието  

Интервенциите по тази цел са насочени към разнообразяване на 

икономическите дейности чрез насърчаване на предприемаческата активност в 

неземеделските сектори на местната икономика с акцент върху развитието на устойчиви 

туристически продукти (М6.4
3
), повишаването производителността и разширяване на 

пазарите на съществуващите МСП (М6.4, ОПИК1) и насърчаване на 

предприемачеството от младежи и хората от уязвими групи (М6.4, ОПРЧР1). Освен 

това, предвидени са и дейности за активизиране и включване в местната икономика на 

микропредприемачи от малцинствените групи (ОПРЧР1). 

 

Стратегията предвижда и разработването на туристически продукт – 

включително маршрути за организиран и неорганизиран туризъм, както и регионална 

марка със стандарти в настаняването, храненето и анимацията за туристите, 

подсигуряващи не само качеството на туризма, но и маркетинга на местни качествени 

храни и занаятчийски изделия на гостите на територията. 

                                                 
2
 М21: Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, 

природа; М7.4: Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни  
3
 М6.4: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; ОПИК 1: Капацитет за растеж на МСП; 

ОПРЧР1: Развитие на предприемачеството 
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В рамките на тази цел ще се насърчава колективната работа в екипи, 

внедряването на техники и технологии за по-висока производителност, за ресурсна 

ефективност, за по-пълно оползотворяване на местно ниво на моделите и практиките на 

кръговата икономика (М21).  

Ще се подпомага и установяването на трайни партньорства между: 

1) общината, бизнеса и гражданския сектор за развитие на туристически 

продукти, 

2)  обединението на земеделските производители за развитие на производства с 

висока добавена стойност,  

3) на стопаните и предприемачите за прехода към зелена, ресурсоефективна, и 

по-социално отговорна икономика.  

В резултат на интервенциите, мерките по Цел 2 ще подпомогнат инвестиции за 

повишаване на конкурентоспособността на 13 съществуващи МСП, за създаване на 6 

нови предприятия, ще се разширят асортимента и пазарите на местно произведени 

стоки, ще се подобри  качеството на местните услуги. Мерките ще подпомогнат 

самонаемането на 10 души и разкриването на 20 нови работни места 

 

 Подкрепата по двете цели на Приоритет I е насочена предимно към 

предприемачество и създаване на заетост сред уязвимите групи – особено жените и 

младежите, заради установените проблеми на заетостта в тези целеви общности, както 

и заради  недостатъчното им включване в социално икономическия живот на 

територията. Очаква се  да се създадат повече възможности за предприемаческа 

дейност, професионално развитие и  по-висока финансова независимост на засегнатите. 

Така ще се компенсира сегашната им неравнопоставеност на пазара на труда, и ще се 

предотврати последващата им емиграция по икономически причини. Приоритет е и 

генерирането на заетост за хората в неравнопоставено положение, както и за тези от 

маргинализирани социални групи.  

 

Устойчивостта на резултатите интервенциите по Приоритет I зависи от създаването и 

поддържането на подходяща среда за приобщаване на изключените, и подобряване 

качеството на живота на активните. Именно това са главните задачи на интервенциите 

по Приоритет II на МИГ Исперих.  

 

В рамките на Приоритет ІІ: Социално включване и динамична жизнена среда 

отново са формулирани две специфични цели, показани на Таблица 2.  

 

Специфична цел 3 (Цел 3): Включване и интегриране на уязвими и малцинствени 

групи в устойчивото социално икономическо развитие на общността 

Проблемите на уязвимите групи - социално изключване и маргинализиране, са 

резултат на продължително въздействие на различни социално икономически фактори,  

произтичащи от преструктурирането на икономиката и особено на селското стопанство. 

За решаване на натрупаните негативни ефекти Стратегията предвижда прилагането на 

интегрирани проекти. Последните са насочени както към активиране и повишаване 

пригодността за заетост на маргинализирани групи като ромите, така и към подобряване 

на достъпа до социални и здравни услуги на целевите общности. Проектните дейности 
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ще се финансират основно чрез мярка ОПРЧР2
4
, но ще бъдат допълвани от интервенции 

по М21 и М7.4. Планира се на основата на междусекторни партньорства между местната 

власт, бизнеса и НПО сектора, да се финансират проекти, създаващи среда за 

включването на уязвимите и малцинствени групи в общия социално-икономически 

живот на общината. Приоритет ще бъде даден на интегрирането на най-уязвимите, в 

т.ч. жителите на квартал „Запад“ в град Исперих.  

Мерките по Цел 3 предвиждат включване на 150 души в риск от 

маргинализация, предимно роми, в мерки за активиране и заетост и предоставяне на 

достъп до социални и здравни услуги. В резултат ще се подобри пригодността за заетост 

или социалния статус и достъпа до здравни и социални услуги на 120 души в риск от 

маргинализация. Помощ за постигането на устойчиви резултати е  планираното 

сътрудничеството с водещи национални организации и поставеният приоритет за 

социални иновации, финансирани включително по М21. 

 

Таблица 2 Ресурси, комбинация от мерки и резултати по Приоритет II 
 

 

Специфична цел 4 Насърчаване на активния начин на живот, иновативността и 

социалната ангажираност в общността, чрез подобряване на местни основни 

услуги за селското население, включително развлечения и култура и свързаната с 

тях инфраструктура. 

Мерките по Цел 4  (М21 и М7.4) ще финансират създаване на среда, 

благоприятстваща активния начин на живот, придобиването на нови знания и умения, 

личностното развитие, контактите между хората в общността и работата в екип, 

иновативността и социалната ангажираност.  

В резултат от прилагането им ще се подобри достъпа до основни услуги за 

населението - социални, културни и спортни дейности. Подкрепа ще бъде оказвана за 

създаването на места и обществени услуги за отдих и свободно време, за спорт на 

открито, за многофункционални помещения за социален живот и за развиване на знания 

и умения, необходими за икономиката на знанието, и/или за зелената и 

ресурсоефективна икономика. Планира се да се подпомогнат и малки инфраструктурни 

                                                 
4
 ОПРЧР2. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности 

Цел Ключови индикатори за резултат Целева 

стойност 

2023 г 

Планирани 

разходи 

(хил.лв.) 

Комбинация 

от мерки 

Цел 3 

Участници в неравностойно положение, които 

след подпомагане са започнали да търсят 

работа, или имат работа, или са ангажирани с 

образование/обучение или са получили 

квалификация или са включени в социални и 

здравни услуги 

120 600 ОПРЧР 1 

Цел 4 

Население и населени места, които се 

възползват от подобрените услуги 
14 000 

1 340 М7.4, М21 Брой нови партньорства решаващи проблеми 

на социални групи и  населени места в 

общността 

6 
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проекти, подобряващи обичайния начин на живот и практикуването на обичаите и 

традициите.  

Част от дейностите ще подкрепят формирането на работещи местни 

партньорства, които да реализират малки проекти за устойчиво решаване на наболели 

социално-икономически и екологични проблеми и дефицити по населени места, като ще 

се работи в тясна връзка с дейностите за активизиране и интеграция на малцинствените 

групи по Цел 3 на ПриоритетII.  

Ще се насърчава и гражданската активност за активизиране на местната 

общност по общи инициативи, за решаване проблемите на отделни социални групи или 

населени места, свързани с устойчивото развитие.  Проектите ще насърчават 

икономическата активност и заетостта сред уязвимите и маргинализирани групи. 

Същевременно те ще реализират мерки за превенция на маргинализацията чрез 

намаляване на броя на отпадналите от образование деца и подобряване на здравния 

статус на маргинализираните общности на територията на МИГ-Исперих. 

За устойчивост на партньорствата и резултатите отново ще се разчита на 

приноса на мрежата от външни водещи организации, чрез които да се въведат 

подходящите организационни и технологични иновативни решения. 

В резултат ще се повиши привлекателността на населените места за младежите 

и семействата с деца, и ще се подобри качеството на живот за различни социални и 

възрастови групи. Планирано е интервенциите по Цел 4 да доведат на подобряване на 

услугите за 14 000 души в поне 12 населени места.    

3. Анализ на територията  

3.1 Кратък демографски анализ 

Територията на МИГ Исперих е разположена в североизточна България и е с 

обща площ 402,24 кв.км и сравнително висока гъстота на населението 53,7 жители на 

кв.км. Територията е периферна и отдалечена от големи градски центрове с динамична 

икономика. В края на 2014 г. населението е 21 590 души, от които 10 870 жени. На 

територията на МИГ Исперих има един град и 23 села. Близо две-трети от населението 

живее в пет населени места.  

По данни от преброяването 2011 г. 

Турската етническа група е най-

многобройна  - около  13 180 души, 

българите са 5 680, а ромите са 1 875. 

Наблюдава се трайна тенденция за 

намаляване на населението и 

влошаване на възрастовата му 

структура (Фиг.1). През периода 2010-

2014 г. населението под трудоспособна 

възраст намалява с 8%, в  

Фиг.1 Демографска динамика 

трудоспособна възраст - с 5%, а населението над трудоспособна възраст 

нараства с 3%.  

 

27 684     

24 141     
22 418     21 590     

2000 2005 2010 2014

Динамика на населението по възрастови групи

Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст

Над трудоспособна възраст
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3.2 Икономика и работна сила  

Икономиката е концентрирана в малко на брой подсектори и силно зависима от 

земеделието. В земеделския сектор на общината през 2015 г. работят 1 100 земеделци, 

регистрирани в ИСАК. Силна страна на територията е, че почти 50% от стопаните са 

млади хора на възраст до 40 години, но огромното мнозинство от тях стопанисва по 

неефективен начин малки и дребни стопанства.  

Риск за социалното развитие на 

територията на МИГ е ясно изразена 

тенденция за концентрация на 

земеделското производство и активите 

в малко на брой големи стопанства 

(Фиг.2). През 2015 г. близо 60% от 

земята се обработва от 25 земеделски 

стопанства. Дребните земеделски 

стопанства (с до 10 ха) са 825, като те 

обработват едва 15% от земята. 

Преброяванията на земеделските 

стопанства, показват рязък спад на броя 

на стопанствата, а оттам на заетостта и 

източниците на доходи за местното 

население.  

Фиг.2 Използване на земеделската площ 

Дребните и средни земеделски стопанства на територията на МИГ, губят 

конкурентоспособност, тъй като преобладаващата част от тях работят в сектори, за 

които са необходими непостижими за малките стопанства икономии от мащаба, като 

производство на зърно и маслодайни култури.  

Територията има много добри природни ресурси за земеделие и производство 

на различни земеделски продукти. Използваната земеделска площ (ИЗП) възлиза на 27,7 

хил. ха, като 88% са обработваеми земи. Наблюдава се тенденция за увеличаване на 

земята, заета от зърнени, маслодайни и технически култури полски култури. Тази 

продукция е конкурентноспособна в големите стопанства, но носи малко добавена 

стойност и заетост за местната икономика.  

В общината практически не се отглеждат зеленчуци – с изключение на тикви за 

семе върху 430 ха, които бележат ръст от 100% през последните 5 години. Площите с 

трайни насаждения  заемат само 4% от ИЗП на общината и са заети предимно от сливи 

(320 ха), череши и вишни (135 ха), орехи (48 ха), малини и ягоди (48 ха).  

Процесът на  преструктуриране на стопанствата в животновъдството 

продължава. Броят и производството в дребните стопанства намалява, а производството 

в по-големите се стабилизира или расте. През последните години спадът на животните е 

преодолян.  

Пшеница

36%

Маслодаен 

слънчоглед

19%

Царевица 

за зърно

13%Други 

зърнени и 

техн. 

11%

Други

10%

Трайни 

насаждения

4%

Мери, 

пасища, 

ливади

7%

Начин на ползване на земеделската площ 2015 г.
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Земеделието остава най-важния източник на заетост на територията. 

Последното преброяване на земеделските стопанства разкрива, че в земеделието са 

влагали труд около 5 500 души, а в еквивалент на пълно работно време секторът е 

създавал около 3 500 работни места. За последните 10 години работните места в 

земеделието са спаднали с около 40%, което се дължи на намаляване на площите заети 

от зеленчуци, лозя и семейни градини и броя на животните в дребните стопанства.  

Проблем на територията е липсата на преработка на местните земеделски и 

горски суровини, с изключение на 2 мандри и малко предприятие за производство на 

ракия, на територията на МИГ Исперих през 2015 г. година практически няма 

предприятия преработващи суровини от селското и горското стопанство.  

През 2014 г. на територията на МИГ Исперих са развивали дейност 566 

неземеделски нефинансови предприятия. Гъстота на неземеделските фирми е почти два 

пъти по-ниска от средната за България – 26 фирми на 1000 жители. Микрофирмите са 

93% от всички неземеделски фирми. Около 60% от неземеделските фирми са в сектора 

на търговията, ресторантьорство и хотелиерство, но те създават около 20% от работните 

места извън  

земеделието и носят 

много ниски доходи за заетите.   

Над половината работни места 

извън земеделието се създават в 

около 50 предприятия в 

преработващата промишленост. 

Промишлените предприятия с над 

10 заети са в сектора на 

производството на фаянс и 

теракота, метални изделия и 

облекла. Повечето от тези фирми 

са експортно ориентирани, част от 

тях са динамични и имат планове 

за растеж.  

Фиг.3 Динамика на безработицата  

В периода между двете последни преброявания работната сила е намаляла с 

3 350 души, или с 27% (Фиг.3). Коефициентът на икономическа активност във 

възрастовата група 15-64 г. е сравнително нисък 59%, като има съществени различия по 

етнически групи: при българите е 73%, при етническите турци е 59%, а при ромите 31%. 

Близо 60% от работната сила е с относително нисък образователен статус. 

Местните промишлени фирми изпитват все по-голям недостиг на мотивирана и 

квалифицирана работна сила, тъй като младите, след завършване на образование не се 

завръщат, а друга част напускат поради неудовлетвореност от качеството на живот и 

нивата на доходите.  През 2015 г. безработицата намалява до 18%, но остава значително 

по-висока спрямо националното равнище (10%). Равнището на безработица на мъжете е 

15%, а на жените 22%. В края на 2015 г. регистрираните безработни са 1 660 души, от 

тях 48% са продължително безработни, 68% са безработни без квалификация, 59% са с 

основно и по-ниско образование, 43% на възраст над 50 години. Безработните младежи 

2 342 2 341 2 048 1 787 1 659

26% 26%
23%

20% 18%

0%

5%

10%
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20%
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30%
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0
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Динамика на безработицата 

Регистрирани безработни

Равнище на безработица
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са 240 души. Търсещите работа значително надвишават предлаганите работни места, 

много от които предоставят само временна заетост в селското и горското стопанство. 

 

4. Цели на Комуникационния план  
Изложените по долу цели са дефинирани въз основа на публикаваните 

разпоредби в Националната Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с които 

да се гарантира, че програмата е оповестена публично, включително чрез националната 

мрежа за селските райони, в съответствие с разпоредбите на Регламент на (ЕС) No 

1305/2013 чл. 13 и Приложение III от Регламент (ЕС) No 808/2014 на Комисията за 

определяне на правилата за прилагането на Регламент (ЕС) No 1305/2013.  

 

Ще се вземе предвид опитът и изведените поуки, придобити от прилагането на 

Комуникационния план за Стратегията за развитие на МИГ - Исперих 2007-2013г, който 

обхваща организирането и провеждането (чрез обществени поръчки и при спазване на 

изискванията ЗОП) на редица информационни дейности като: информационни 

семинари/тематични събития, изработване, отпечатване и разпространение на рекламно-

информационни материали, както и опитът от участия в регионални и национални 

изложения и конференции, събори, местни тематични празници.  др.  

 

МИГ - Исперих придоби значителен опит по отношение на видовете и начините 

на информиране, чрез които обществеността може да получава необходимата 

информация, така и по отношение на степента на нейната полезност и необходимост.  

 

4.1. Заинтересовани страни 

Определянето на заинтересованите страни от реализирането на СВОМР е от 

изключително значение за точното дефиниране на основните цели и дейности на 

Комуникационния план и формулиране на основните послания. Само подобен подход  

може да гарантира ефективно активизиране на потенциални бенефициенти за участие с 

проекти, засилване на доверието на местната общност и осигуряване на прозрачност на 

получените средства по Оперативните програми и тяхното управление.  

На заинтересованите лица ще се разчита също да формират партньорства за 

осъществяване на конкретни инициативи, кампании и/или проекти, или да установят 

стратегически партньорства, подпомагащи изпълнението на Стратегията за ВОМР на 

МИГ Исперих.  

Ще се търси и съдействието на физическите и юридически лица, реализирали 

проекти в рамките на Стратегията за местно развитие 2007-2013.  

Идентифицирани са 15 групи заинтересовани страни, които имат общи интереси 

и възможности, свързани с реализиране на стратегия за ВОМР, които са изброени в 

Таблица 3 по-долу, а именно:  

 Земеделски производители/фермери; 

 микропредприятия,  

 Предприятия от хранително-вкусовата промишленост; 

 Предприятия в сектора на услугите, и други,  различни от земеделието; 

 Местна власт и общинска администрация; 

 Неправителствени организации и читалища; 

 Официално регистрирани религиозни институции; 
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Сектор Заинтересовани страни 

М
ес

т
н

и
 в

л
а

ст
и

 и
 

п
у

б
л

и
ч

н
и

 

ст
р

у
к

т
у

р
и

 

1.  Кмет и общинска администрация, Общински съвет Исперих 

2.  22 кметове на населени места и кметски наместници, секретари на кметства 

3.  Поделения на централни институции: Дирекция „Социално подпомагане”; Дирекция 

„Бюро по труда“; ОС „Земеделие и гори“ 

4.  4 доставчици на социални услуги на делегиран бюджет  

5.  9 училища, 25 детски градини; 

11 НПО - училищни настоятелства  

Г
р

а
ж

д
а

н
с
к

и
 с

е
к

т
о

р
 

6.  24 Читалища и  24 читалищни настоятелства  

7.  4 НПО и групи в областта на културата и наследството, Исторически музей Исперих, 7 

НПО - спортни дружества 

8.  НПО и групи в социалната област и уязвими групи - НПО за интеграция на жените, 5 

клуба на пенсионери и 3 клуба на хора с увреждания.  

9.  Ромски организации и консултативни съвети - СНЦ НЧ „Рома - Вазово 2007”, местната 

активна група за включване на ромите 

10.  4 НПО и групи с дейност за опазване на околната среда 

11.  НПО и групи за предприемачество и развитие на територията: 

Бизнесцентър, две сдружения за развития на селата, група на младежи доброволци  

Б
и

зн
е
с
 12.  Земеделски стопанства/ производители 

13.  Микропредприятия и дребни предприемачи  

14.  Малки и средни  предприятия  

15.  Икономически активни – заети и безработни  

Таблица 3 Заинтересовани страни 

 

4.2 Поуки от изпълнението на Комуникационния план за предния период  

 Липсват редовно провеждани проучвания на общественото мнение на 

територията на МИГ Исперих, които да предоставят обективна обратна информация за 

степента на познаване на комуникационните послания.   

 Малък брой жители на територията активно търсят информация за конкретни 

Мерки и начините за кандидатстване. Обикновено това са участници в 

информационните срещи, които са жители на града или работещи в града. Живеещите в 

малките населени места остават по-слабо обхванати от кампаниите. Препоръчително е 

да се търси съдействието на физическите и юридически лица, реализирали проекти в 

селата в рамките на Стратегията за местно развитие 2007-2013.  

 Основно средство за информиране в селата остава радиото, националния радио 

ефир чрез Радио Шумен. Налага се изводът, че при избора на комуникационни канали, 

проектът трябва да продължи за използва радиото за редовно популяризиране на 

дейностите по проекта, но с препоръка да се включат подробности и детайли, които да 

предадат „специфичен образ на дейностите“ е добре да се разработят тематични 

журналистически материали и публикации. 

 При реализиране на мерките за публичност и информация се използват 

предимно регионалния вестник “Екип 7”, издаван в Разград. Публикации за добри 

местни практики имат ограничен достъп до други регионални и национални медии.   

 Сравнително слабо се използва влиянието на социалните медии за 

разпространение на информация относно отваряне на мерки за кандидатстване, покани 

за информационни срещи и др. Ето защо е необходимо те също да бъдат използвани 

като медийно средство по време на изпълнението на настоящия план.    
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4.3. Комуникационни цели и очаквани резултати  

Комуникационните цели и свързаните с тях очаквани резултати са представени 

в Таблица 4 и описани по-долу:  

1. Да информира предварително потенциалните бенефициенти за 

възможностите и условията за финансиране на проекти в рамките на СВОМР;  

2. Да насърчи, стимулира и провокира активността, и инициативността на 

потенциалните кандидати, с цел да се възползват от възможностите за развитие чрез 

предоставеното им подпомагане в рамките на Стратегията за ВОМР ;  

3. Да популяризира приноса на Общността за развитието на селските райони 

пред бенефициентите и обществеността и да осигури прозрачност относно 

реализирането на Стратегията за ВОМР;  

4. Да информира широката общественост за ролята на МИГ Исперих при 

реализиране на Стратегията за ВОМР и за резултатите от това.  

5. Да достигне до различни целеви групи от потенциални бенефициенти и до 

други местни инициативни групи от страната и ЕС чрез разнообразяване на 

инструментариума от комуникационни средства. 

 
Таблица 4: Комуникационни цели и очаквани резултати   

 

Комуникационни цели Очаквани резултати 

Да информира предварително потенциалните 

бенефициенти за възможностите и условията 

за финансиране на проекти в рамките на 

Стратегията за ВОМР;  

 

 Повишена информираност относно 

Стратегията за ВОМР 

 Повишен интерес за участие в комуникационни 

дейности.  

 Повишен брой на участниците в 

организараните информационни  срещи/ обучения/ 

консултации, спрямо планирания 

Да насърчи, стимулира и провокира 

активността и инициативността на 

потенциалните кандидати, с цел 

кандидатстване за предоставеното им 

подпомагане в рамките на СВОМР ;  

 Повишен интерес за участие с проекти към 

Стратегията за ВОМР. 

 Увеличен брой представители на бизнеса, 

нестопанските организации и жители, заявили 

интерес за кандидатстване  с проекти  

Да повиши интереса и да насърчи 

включването на местното население в 

дейности по проекти, реализирани на 

територията на МИГ Исперих . 

 Разширяване участието на различни групи от 

местната общност в разработването и изпълнението 

на проекти  към Стратегията за ВОМР .  

Да достигне до различни целеви групи от 

потенциални бенефициенти и до други местни 

инициативни групи от страната и ЕС чрез 

разнообразяване на инструментариума от 

комуникационни средства. 

 Достъпни и конкретни информационни и 

рекламни материали, насочени към различни 

целеви групи. 

 Разнообразен инструментариум от 

комуникационни средства. 
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5. Целеви групи    

Комуникационният план е насочен към 3 основни целеви групи (ЦГ), 

представени в Таблица 5: 

Таблица 5: Описание на комуникационните целеви групи 

 

6. Комуникационни принципи, канали и дейности   

6.1 Комуникационни принципи 

При изпълнение на Комуникационния план, екипът ще спазва следните 

принципи : 

 Ще следва проактивна комуникационна политика и използва позитивно 

“говорене”. 

 Ще се обръща към хората в тяхната местна среда, като използва 

предпочитаните от тях медии, местни канали за информация и разбираем език,  

 Ще разчита на съдействието на физическите и юридически лица, реализирали 

проекти в селата в рамките на Стратегията за местно развитие 2007-2013.  

 Ще търси  активна обратна връзка от своите целеви групи 

 Ще стимулира обществена дискусия за решаване на общи проблеми със 

средставата на СМР;  

 

За да се осигури активно включване на заинтересованите страни в изпълнението 

на СВОМР – Исперих, екипът на МИГ ще работи в партньорство със следните 

институции и организации: 

 общинската администрация, общински служби и регионални/местни 

представителства на държавни структури;  

Целева 

група 

Описание 

ЦГ 1 Потенциалните бенефициенти на СМР: 

 - структури на гражданското общество според ЗЮЛСНЦ  (неправителствени организации, 

сдружения на производители,  читалища, настоятелства); 

- неформални граждански сдружения на физически лица;  

- местен бизнес – микро и малки предприятия, 

- земеделски производители; 

- преработватели на земеделска продукция. 

- местна власт 

Бенефициенти, сключили договор  

ЦГ 2 

 

 

 

 

Членове на МИГ: 

- неформални, обществено активни лидери – физически лица;  

- упълномощени представители на структури на гражданското общество (неправителствени 

организации, сдружения на производители,  читалища, настоятелства); 

- упълномощени представители на местната  власт (общински съветници, кмет); 

- местен бизнес и земеделски производители; 

ЦГ 3 Широка общественост; 

Областен информационен център в Разград   

Уебстраница на програмата  

Уебстраница на Национална селска мрежа 
 



 

 17 

 Структурите на гражданското общество (неправителствените организации, 

читалища, местни клубове). 

 Местен бизнес  

 Екип от експерти  

 

6.2 Комуникационни канали 

За достигане до целевата аудитория, проектният екип ще използва следните 

комуникационни канали (Фигура 4):  

 Директна комуникация -  събития, срещи, форуми  за осъществяване на 

директен контакт ; 

 Индиректна комуникация – чрез местни медии и регионални 

представителства на национални медии – интервюта, публикации  

 Индиректна (писмена) комуникация – чрез печатни и рекламни материали 

 Виртуална комуникация – мейл, уеб сайт , социални медии  

Комуникационните дейности ще бъдат приоритетно фокусирани върху директния 

контакт с целевите групи.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 4 : Връзки между комуникационни канали и целеви групи  

 

 

 

 

 

 

 

Комуникационни канали 

1.Директна комуникация: 

Събития, срещи и др. 

презентации 

Целеви групи :  

ЦГ1, ЦГ2 

3. Печатни материали 
Целеви групи :  

ЦГ1, ЦГ2, ЦГ3 

4. Виртуална комуникация 

уеб сайт и соц. мрежи 

Целеви групи :  

ЦГ1, ЦГ2, ЦГ3 

 

2. Индиректна -  

Комуникация с медиите 

Целеви групи :  

предимно ЦГ3 
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Таблица 5: Описание на комуникационните средства и целевите групи   

6.3 Комуникационни дейности  

6.3.1 Директна комуникация  

 Провеждане на събития за популяризиране, информиране и публичност: 

Това е метод за директна комуникация с целевата група и включва реализиране на: 

семинари, обучения, форуми, конференции, срещи и др. Основните задачи при 

провеждането на събития за информиране са:  

- Изграждане на положителни нагласи и включване в проектните дейности 

- Популяризиране дейностите на проекта; 

- Популяризиране на механизма, графика и начина на работа; (чрез 

разпространение на графика и методите на работа по проекта сред местните медии; 

наличие на график на проекта и документи за текуща отчетност на постигнатите 

резултати в офиса на проекта и в неговата уеб страница) 

- Изграждане и затвърждаване на разпознаваемостта на екипа; 

- Популяризиране на начините за контакт с проекта, включително свързване 

със социалните медии и партньорски мрежи; 

Комуникационно средство Целева група 

Директна комуникация 

Събития, срещи, форуми  
Потенциални бенефициенти, членове на 

МИГ 

Аудиовизуални средства – мултимедийни 

презентации 

Широка общественост, потенциални 

бенефициенти-участници в проектни 

дейности  

Индиректна комуникация - медии 

Публикации, интервюта   

Широка общественост, вкл извън 

територията на МИГ Исперих, самите 

медии като специфична целева група  

Индиректна комуникация – материали 

Флаери (дипляни), брошури, плакати, табели, 

знамена 

Широка общественост, предимно в 

селата, потенциални бенефициенти, 

изпълнители на проектни дейности в 

периода 2007-2013  

Виртуална комуникация 

Интернет страница на МИГ  

Административни структури, МСП, 

млади хора, НПО, малки и средни 

предприятия   

 

Информационен портал/ Уебстраница на 

програмата, социални мрежи, Областен 

информационен център за популяризиране на 

Кохезионната политика на ЕС в България; 

Партньорски мрежи  

  

млади хора, НПО, малки и средни 

предприятия, “приятели” на МИГ 

Исперих ,  изпълнители на проектни 

дейности в периода 2007-2013   

широка общественост и партньори  
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- за 2016 – Планира се провеждането на 1 конференция на тема: 

"Интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие. Новата стратегия за ВОМР на 

МИГ- Исперих,  2014 -2020 г." 

- за 2017 – Планират се следните мероприятия: 1) Обществен форум, което 

ще е   еднодневно събитие; 2)  Годишна конференция на МИГ с информационен базар; 

3) Празник на МИГ - публично събитие на открито за популяризиране на Стратегията; 

4) работни/информационни срещи/ семинари и други мероприятия (за най-малко 10 

участници) – 5 събития; 5) работни/информационни срещи/ семинари и други 

мероприятия (за най-малко 20 участници) – 5 събития.  

 Презентации ( мултимедийни презентации) 

- Мултимедийни презентации – ще бъдат разработвани в зависимост от 

събитието и посланията, които трябва да бъдат дискутирани. Тези, които третират 

основни въпроси, свързани с МИГ и СМР ще бъдат достъпни на Интернет страницата и 

в социалните мрежи .  

 Въпросници за обратна връзка - Те се разработват в зависимост от 

съдържанието на определеното събитие ( обучение, информационна среща, семинар, 

консултации, конференция). Попълват се от участниците. Анализът на обратната 

информация от тях е важна основа за оценка на публичността по проекта и степента на 

информираност, като резултат от изпълнението на проектните дейности.   

 

6.3.2 Индиректна комуникация чрез медиите 

Медиите са важен канал за достигане до широката общественост (особено в 

малките населени места) и потенциалните бенефициенти. При реализиране на 

Комуникационния план те ще бъдат използване като основно средство за информиране 

в селата остава (общинско радио „Исперих”). В допълнение при реализиране на мерките 

за публичност и информация ще се  използва регионалния вестник “Гледища днес”, 

издаван в Разград, с месечен подлистник за община Исперих. Но публикации за добри 

местни практики ще бъдат електронно разпращани и до други регионални и национални 

медии за спечелване на внимание.  

Екипът по проекта ще осигури специално разработени материали и съобщения, 

предназначени за публикуване и ще осигури участие на представители в предавания на 

живо. Използваните средства ще бъдат написани точно, ясно и конкретно, на достъпен 

език и ще включват: 

 Прессъобщения (регулярни, стандартизирани съобщения за медиите) – Ще 

бъде разработен основен формат на прессъобщение, така че да се осигури познаваемост 

на проекта. Прессъобщения ще бъдат ежемесечно разпращани до медиите.; 

- за 2016 – планира се 1 публикация  

- за 2017 – ще бъдат отпечатани минимум 12 публикации и ще се реализират 

минимум 12 радио излъчвания. 

 

 Покана за участие в събитие (за изпращане по електронен път или на 

хартия)  

 Факт-лист - този вид комуникационно средство ще бъде предоставено на 

регионални и национални журналисти за запознаване с хода на изпълнение на 

Стратегията за местно развитие. Ще бъде също разпращано за информиране на 

партньорите или  външни институции в края на всяка година.  
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 Клип, интервюта и предавания чрез Радио Шумен– целта е да се 

популяризира  Стратегията, подходът ЛИДЕР сред местното население, тъй като чрез 

това радио  се  покрива територията на Североизточна България, включително  Община 

Исперих.   

 Снимки от събитията – те ще бъдат форматирани според изискванията на 

медиите за електронно разпращане, публикуване и разпечатване на хартия. Снимките 

ще бъдат публикувани и във фото-галерията на уеб страницата и социалните мрежи.  

  

6.3.3 Индиректна печатна комуникация (печатни и визуални средства):  

 Плакати – необходими за промоциране на СВОМР и създаване на нагласи за 

участие. – 100 бр.  

 Брошури по мерки -Ще съдържат по-детайлна информация относно мерките 

за кандидатстване с проекти към Стратегията, както и постигнати резултати по проекти. 

Те са предназначени за възможни бенефициенти на местната стратегия, местни 

публични институции и местен бизнес – 500бр.  

 рекламни материали/материали за ежегоден базар / банери / Изработвани 

във връзка с определени събития, предназначени за широката общественост и медиите. 

Те включват: 

- за 2016 – блокнот за 2017г.-120бр.; дипляна - 300 бр.  

- за 2017 - блокнот за 2018г. - 120бр.; мъжка фланелка - 50 бр.; дамска 

фланелка - 50бр.; детска фланелка - 50бр.; чаши - 100 бр.; ключодържател - 100 бр.; 

чадър - 60бр.;  

 Табели – 3 бр.  
- за 2016 – една табела, която ще бъде поставена пред офиса на МИГ Исперих 

- за 2017 - три мобилни табели/табла, които ще се използват за визуализация  

на събития, срещи, обучения и др.  

 Рол банер – 1 бр.  Той ще бъде изработен през 2016 и ще бъде използван за 

подобряване познаваемостта на МИГ Исперих.  

 Транспарант – 1 бр. Той ще бъде изработен през 2017 и ще бъде използван за 

повишаване на публичността на финансирането на СВОМР и неговото управление.  

 

6.3.4 Виртуална комуникация ; 

Проведените проучвания сочат, че нараства интересът на бенефициентите в 

Община Исперих за използването на информационни източници от интернет. 

Наблюденията показват, че уеб-страницата на проекта  се използва предимно от 

административни структури, институции, част от МСП, медии и млади хора. Затова 

интернет ще бъде използван като едно от основните комуникационни средства за работа 

с посочената по-горе целева група. Интернет ще се използва и за комуникация с външна 

аудитория: МЗХ, регионални представителства на държавни агенции и други 

институции, партньори – НПО за реализиране на проектите към СВОР, Национална 

селска мрежа и социални мрежи.  

С оглед на това се налага актуализация и преструктуриране  на Уеб сайта на 

МИГ-Исперих за целите на  Комуникационния план и многофондовата стратегия. На 

него ще могат да бъдат намерени всички документи, свързани с Програмата, 

включително и настоящия Комуникационен план, както и :   
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- Стратегията за водено от общността местно развитие - Исперих; 

- Насоки за кандидастване по мерки към Стратегията; 

- необходимите документи за кандидатстване, включително указания; 

- имена, e-mail, адреси и телефони на експерти, за специфични въпроси 

свързани със СМР. 

- списък на бенефициенти и сключените договори.  

 

6.3.5 Специализирани материали; 

 Насоки за кандидатстване и др. материали по мерки от стратегията с 

прием през 2017г.  – това са материали, подпомагащи потенциалните получатели на 

финансова помощ при разработването на дейности и подготовката на заявления. 

Насоките ще бъдат публикавани в електронен вид на ууеб страницата на проекта и в 

социалните мрежи. Те ще бъдат достъпни на хартиен носител в офиса на МИГ Исперих.  

 Анкета – това е специализиран формуляр с въпроси, касаещи получаването на 

обратна информация за ефективността на изпълнение на Комуникационния план и 

степента на познаване на комуникационните послания. Анкетата ще се използва за 

провеждане на проучвания на общественото мнение на територията на МИГ Исперих, 

които да предоставят обективна обратна информация в края на 2017г.   

 

7. Изпълнение, финансиране и индикатори за мониторинг, съгласно Бюджет 2016г. 

и 2017г. на СВО на МИГ Исперих.на МИГ Исперих



 

 

Комуникационна дейност Цел Отговорен Период 

на 

изпълне

ние 

Бюджет 

лв. (с ДДС) 

Показатели Отчет за 2016г и 

2017г. 

ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ 

Информационни срещи  

Работни/информационни 

срещи/ семинари и други 

мероприятия  

(за най-малко 10 

участници)  

 

Да повиши обществения 

интерес и 

информираност към 

Стратегията. 

Да активизира участието 

на потенциални 

бенефициенти с проекти 

към СВОМР. 

Екип на МИГ 

Исперих,  

Промотъри/ 

популяризатори 

2017 Организационни 

разходи за 

участници 

1050.00 лв.  

Брой: 

участници; 

срещи; 

въпросници за 

обратна 

информация, 

презентации;  

Брой участници 

– 50   

 Брой проведени 

срещи -  5 

Работни/информационни 

срещи/ семинари и други 

мероприятия  

(за най-малко 20 

участници)  

 

 

Да повиши обществения 

интерес и 

информираност към 

Стратегията. 

Да активизира участието 

на потенциални 

бенефициенти с проекти 

към СВОМР. 

Екип на МИГ 

Исперих,  

Промотъри/ 

популяризатори 

2017 Организационни 

разходи за 

участници: 

материали; 

кетъринг/кафе-

паузи;  

1900.00 лв 

Брой: 

участници; 

срещи; 

въпросници за 

обратна 

информация, 

презентации; 

Брой участници 

– 100;  

 Брой проведени 

срещи-  

минимум 5;  

 

Въвеждаща конференция  

"Интегрирано, 

устойчиво и включващо 

местно развитие. Новата 

стратегия за ВОМР на 

МИГ- Исперих,  2014 -

2020 г." – двудневно 

събитие  

 

Да сповиши 

информираността  относно 

новата Стратегия и 

възможностите, които 

предоставя за 

кандидатстване с проекти.  

Екип на МИГ 

Исперих 

Външен 

изпълнител 

 

2016 Договор с 

външен 

изпълнител и 

организационни 

разходи– 940лв 

Брой: 

участници; 

формуляри за 

обратна връзка;  

презентации 
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Годишна конференция на МИГ с информационен базар 

Ежегодна годишна 

конференция на МИГ 

Исперих - регионална 

среща по ЛИДЕР и базар 

– двудневно събитие: 

тематичен форум/ базар/ 

workshop . 

Да повиши обществения 

интерес и информира- 

ност за СВОМР  

Да активизира участието 

на целевите групи 

Да представи 

постигнатите текущи 

резултати от прилагането 

на стратегията 

Екип на МИГ 

Исперих 

Външен 

изпълнител 

Гости – 

представители 

на други МИГ 

и НСМ 

2017 
Договор с 

външен 

изпълнител и 

организационни 

разходи:  

940.00 лв 

Брой 

участници, 

въпросници за 

обратна 

информация, 

презентации 

 

Обществен форум на МИГ  

Еднодневно събитие: 

тематичен форум/ базар/ 

workshop . 

 

Да се повиши 

обществения интерес и 

информираност относно 

СВОМР. 

Да  се популяризират 

възможности и резултати  

 

Екип на МИГ 

Исперих 

Външен 

изпълнител 

Представители 

на целевите 

групи  

2017 
Договор с 

външен 

изпълнител и 

организационни 

разходи:  

940.00 лв 

Брой 

участници, 

въпросници за 

обратна 

информация, 

презентации  

брой 

Празник на МИГ - публично събитие на открито за популяризиране на Стратегията  

Еднодневно събитие  Да повиши обществения 

интерес и да въвлече 

целевите групи в 

прилагането на стратегията 

 

Екип на МИГ 

Исперих 

Външен 

изпълнител 

Представители 

на целевите 

групи 

2017 
Договор с външен 

изпълнител и 

организационни 

разходи:  

940.00 лв 

Брой участници, 

брой попълнени 

въпросници за 

обратна 

информация,  

Брой  

Въпросници за обратна връзка  
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Формуляри с въпроси 

към целевите групи  

Да се проучи мнението на 

целевите групи относно 

събитие, дискусионна тема 

или предложение 

Да се оцени публичността 

по проекта и степента на 

информираност на целевите 

групи 

Екип на МИГ 

Исперих 

 

2017 
неприложимо Брой върнати 

формуляри  

Брой върнати 

формуляри и 

анализ на 

вписаните 

мнения и 

препоръки 

ИНДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ МЕДИИТЕ 

Прес-съобщения,   

Интервюта радио 

предавания 

покани, обяви, 

съобщения за 

кандидатстване по 

мерки или събития 

организирани от МИГ  

Да се повиши  

информираността относно 

Стратегията и 

изпълняваните мерки, 

сключени договори и 

проекти.  

Екип на МИГ 

Исперих, медии 

   

2016 

 

1 публикация -233 

лв 

 

Брой прес-

съобщения,  

публикации, 

интервюта, 

предавания  

1 бр 

 

2017 

 

24 публикации – 

5592.00 лв.  

покани за 

организирани 

събития, 

прессъобщения, 

интервюта и 

други, свързани с 

популяризиране 

дейността на МИГ 

публикации в 

печатни и 

електронни 

медии и 

излъчвания по 

радио- Шумен  

24 броя 

 

Факт – лист  Да информира относно 

индикаторите за изпълнение 

на СВОМР  

Екип на МИГ 

Исперих,  

2017 неприложимо Брой   200 бр. – 

разпростране

ни сред 

медии, 

местни 

институции, 

РЕП и 

работни 
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места  

ИНДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ – ПЕЧАТНИ СРЕДСТВА  

Информационни 

плакати 

Да се повиши 

разпознаваемостта на 

Стратегията за местно 

развитие  

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител 

2017 492 лв  
Брой 

разпространени 

плакати 

100 

разпростране

ни в 24 

населени 

места  

Постоянна 

информационна табела  

Да се повиши 

разпознаваемостта на МИГ 

Исперих 

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител 

2016 120лв 
Брой табели 

1 табела  

 

Рол банер  

 

Да се повиши 

разпознаваемостта на МИГ 

Исперих  

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител 

2016 

 

450лв 
Брой - 1 

1 рол банер  

Мобилни 

информационни табели  

Да се повиши 

информираността относно 

СВОМР и управлението на 

средствата 

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител 

2017 1116 лв. 

 

Брой - 3 
3 бр. табела, 

едната 

подвижна 

Транспарант 
Да се повиши 

информираността относно 

СВОМР 

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител 

2017 350,40 лв. 

 

Брой -1  
1 брой 

транспарант  

Дипляни  

  

Да се повиши обществения 

интерес и информираност за 

СВОМР  

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител  

2016 г. 

 

 

– 378 

 

 

Брой 

разпространени 

материали 

300 бр.  
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Брошури,  

 

Да се повиши 

информираността относно 

мерките в СВОМР 

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител 

2017 1320 лв. 
Брой 

разпространени 

брошури 

500бр.  

Рекламни материали за 

раздаване:   

блокнот за 2017г. 

 

блокнот за 2018г. 

 

рекламни фланелки;  

мъжка; дамска; детска  

чаши;  

ключодържател;  

чадър  

 
 2016 

 

 

 

 

2017 

1242 лв. 

 

Брой 120 
Брой 

разпростране

ни материали 

1242 лв. 

 

2106,00 лв. 

 

540лв. 

360лв. 

756лв. 

Брой 120 

 

Брой 150 

 

 

 

Брой 260  

Брой 

разпростране

ни материали 

ВИРТУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

Уеб сайт на проекта 

Актуализация и 

преструктуриране на 

уеб сайта на МИГ за 

целите на 

многофондова 

стратегия 

Повишаване интереса на 

местното население и 

насърчаване обществената 

активност за прилагане на 

СМР; Популяризиране на 

успешни проекти  

Екип на МИГ 

Исперих, 

външен 

изпълнител  

2017 Актуализация и 

поддръжка на Уеб 

сайта – 1200 лв.  

Брой раздели/ 

публикувани 

документи на 

страницата, 

статистика на  

посещенията 

Актуализира

н уеб сайт 

www.leaderis

perih.eu 

Публикуване в 

социалните мрежи  

Повишаване интереса и по-

пълно достигане до целевите 

групи  

Екип на МИГ 2017 Неприложимо  Брой 

публикации в 

социалните 

мрежи, брой 

“приятели”  

Брой – 15  

“Приятели”- 

100 

 

http://www.leaderisperih.eu/
http://www.leaderisperih.eu/


 

 

8. Отговорности и задачи    
8. 1. Отговорности  

Екипът  на МИГ Исперих носи основната отговорност за изпълнение на 

дейностите по информация, комуникация и публичност. Той следи и за съответствие с 

правилата за информация и публичност на Европейската комисия и трябва да 

предостави адекватна информация на: 

 Потенциалните бенефициенти на територията на община Исперих.   

 Широката общественост за ефекта и резултатите от проектите. 

За да бъде постигнато това, дейностите за информираност и публичност ще 

отговарят на следните изисквания: 

 Да насърчават участието на потенциални бенефициенти в изпълнението на 

изпълнението на СМР, и да се  предостави подкрепа на нови кандидати; 

 Да бъдат привлекателни и да ангажират интереса на медиите, за да се използва 

тяхната роля като основен канал към широката общественост и към потенциалните 

бенефициенти; 

 Да информират партньорите, потенциалните бенефициенти и обществеността за 

всички възможности за развитие на територията чрез прилагане на Местна стратегия по 

подхода ЛИДЕР;  

Конкретните отговорности на екипа на МИГ Исперих  са: 

 Съставяне на Комуникационен план, обхващащ последователна стратегия за 

осъществяване на планираните дейности за предоставяне на информация и публичност, 

и неговото изменение при необходимост;  

 Използване на подходящи информационни и комуникационни канали за 

разпространение на информация с цел осигуряване на прозрачност за потенциалните 

бенефициенти 

 

8.2.Отговорности на членове на екипа: 

Изпълнителен директор на МИГ Исперих 

 Комуникация с партньорите. 

 Координиране на дейностите по изпълнение на комуникационния план;  

 Участие в брифинги, информационни срещи, семинари и конференции както 

за представители на медиите, така и за бенефициенти 

 Поддържане на постоянни контакти с медиите. 

Експерта по прилагане на Стратегията за местно развитие – Исперих   

 Мониторинг и оценка на дейностите по комуникационния план; 

 Подготовка на информационни материали и презентации; 

 Дизайн и организация на събитията и оценка на участието; 

Технически асистент на МИГ Исперих 

 Поддръжка на бази данни, съдържащи информация за: 

 Медии и журналисти, отразяващи Стратегията за местно развитие 

 Успешните проекти, които да бъдат публикувани по различни поводи 

 Често задаваните въпроси и техните отговори – за публикуване на интернет 

страницата на  МИГ Исперих, при обучения и по други поводи. 

 Осъществяване на постоянен мониторинг на медиите и поддържане на архив с 

реализираните публикации 
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9. Наблюдение и оценка на Комуникационния план   
Наблюдението представлява системно и непрекъснато събиране, анализ и 

използване на информацията за целите на ежедневното управление на решения.  

Всички информационни и комуникационни дейности трябва да бъдат 

наблюдавани и оценени по време и след тяхното изпълнение, за да се провери тяхната 

ефективност, ефикасност и релевантност:  

 Релевантност –заложените цели адекватно отразяват идентифицираните 

проблеми и релните нужди 

 Ефикасност –постигнати целите и резултатите при оптимално използване на 

ресурсите 

 Ефективност –получен максимален резултат спрямо инвестираните средства. 

Критериите за оценка на въздействието на информационните и публични мерки 

са  количествени и качествени. Индикаторите за наблюдение са посочени в Таблица 7 

 Количествената информация включва употребата на различни информационни 

източници от кандидатите.  

 Качествените оценки ще се използват, за да се прецени степента на 

удовлетворение на кандидатите от информацията придобита от различните 

информационни източници. Това най-често може да стане с анкетна карта.  
Таблица 7: Индикатори 

 

Комуникационни 

инструменти 
Индикатори за наблюдение  

Медии  

(национални/местни) 

 Брой репортажи/радиорепортажи; 

 Брой дадени интервюта 

 Брой разработени прес съобщения 

 Брой разработени факт-листи 

Печатни медии 

(национални/местни) 

 Брой публикувани статии в национални/местни вестници/списания, 

фокусирани върху изпълнението на МИГ; 

 Брой интервюта 

 Брой публикувани обяви, покани 

Печатни /рекламни 

материали 

 Брой разпространени печатни материали 

Уеб страница, 

социални мрежи  

 Брой посетители на уеб страницата 

 Брой регистрирани потребители 

 Брой качени документи 

 Брой линкове 

 Брой “приятели” 

Информационни 

събития  

 

 Брой проведени информационни събития; 

 Брой участници в информационните събития; 

 Брой разпространени документи по време на информационните 

събития. 

 Анализ на съдържанието на въпросниците за обратна връзка от 

участниците 

 Анализ на анкетни карти относно познаването на комуникационните 

послания от широката аудитория   
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10. Изменение и допълнение на Комуникационния план   

Настоящият Комуникационен план е гъвкав и динамичен документ. Получената 

годишна информация за извършени дейности, след анализиране, ще бъде използвана за 

допълване на настоящия документ.  

При възникване на непредвидени събития, първоначално предвидените в Плана 

комуникационни дейности ще бъдат преразглеждани и допълвани. Ежегодно, с решение 

на УС ще се  актуализира табличният модел от плана, представен в Раздел 7.    

Екипът по проекта отговаря за ежегодната актуализация и изменение на 

Комуникационния план. 

 

 


