
Комуникационен план за информационни дейности на МИГ Исперих 2018г. 
 

Комуникационна дейност Цел Отговорен Год. Бюджет лв. (с 

ДДС) 

Показатели План 

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,  

 

2018 Организационни 

разходи за 

участници 

1050.00 лв.  

Брой: 

участници; 

срещи; 

въпросници за 

обратна 

информация, 

презентации;  

Брой участници 

– 50   

 Брой проведени 

срещи -  5 

Едно двудневно или две 

еднодневни обучения, 

свързано с подготовката 

на проекти по СВОМР – 

за местни лидери  (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,  

 

2018 Организационни 

разходи за 

участници: 

материали; 

кетъринг/кафе-

паузи;  

1220.00 лв 

Брой: 

участници; 

срещи; 

въпросници за 

обратна 

информация, 

презентации; 

Брой участници 

– 10;  

 Брой проведени 

обучения-  

минимум 1;  

Годишна конференция на МИГ с информационен базар 

Ежегодна Годишна 

конференция на МИГ с 

информационен базар– 

еднодневно събитие: 

тематичен форум/ базар/ 

workshop . 

Да повиши обществения 

интерес и информираност 

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 

2018 
Договор с 

външен 

изпълнител и 

организационни 

разходи:  

940.00 лв. 

Брой 

участници, 

въпросници за 

обратна 

информация, 

презентации 

Мин. 50 

участници 



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

Двудневно събитие - 

"Исперих - отворени 

пространства"- 

тематичен форум и 

публично събитие на 

открито 

Да повиши обществения 

интерес и да въвлече 

целевите групи в 

прилагането на стратегията 

 

Екип на МИГ 

Исперих 

Външен 

изпълнител 

Представители 

на целевите 

групи 

2018 
Договор с външен 

изпълнител и 

организационни 

разходи:  

7200.00 лв 

Брой участници, 

брой попълнени 

въпросници за 

обратна 

информация,  

Брой 200 

участници 

Въпросници за обратна връзка  

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 

 

2018 
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 

   

2018 Договор с външен 

изпълнител. 

4194,00 лв. 

Брой месеци с 

реализирани 

публикации  

18 месеца  

общо – за 

печатни и 

медии и за 

радио 

интервюта  



Факт – лист  Да информира относно 

индикаторите за изпълнение 

на СВОМР  

Екип на МИГ 

Исперих,  

2018 неприложимо Брой  - 

разпространени 

сред медии, 

местни 

институции, 

РЕП и работни 

места 

200 бр. –  

ИНДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ – ПЕЧАТНИ СРЕДСТВА  

Информационен 

бюлетин 

Да се повиши обществения 

интерес и информираност за 

СВОМР  

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител  

2018 Външен изпълнител 

6300 лв.  

Брой 

разпространени 

бюлетини 

1500 бр.  

Блокнот за 2019г.,  

 

Да се повиши 

информираността относно 

мерките в СВОМР 

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител 

2018 1275 лв. 
Брой 

разпространени  
250бр.  

Рекламни материали за 

раздаване:   

 

- брандирани папки 

на МИГ Исперих 

300 

- брандирани чаши -

150 бр. 

- брандирани топки 

футбол/волейбол - 30 

бр. 

-брандирани  

термочаши -50 бр. 

- рекламни торбички/ 

чанти -150  

- луксозна двуезична 

брошура – 800 бр. 

Да се повиши обществения 

интерес и информираност за 

СВОМР и 

разпознаваемостта на МИГ 

Исперих 

 

Материалите ще се раздават 

на участници в събития , 

срещи , публични дейности 

и други:  

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител 

2018 
6473,60 лв.  Брой 

разпространени 
 



 

 


