
План за информационни дейности на МИГ Исперих 2021г. 
 

Комуникационна дейност Цел Отговорен Год. Бюджет лв. (с 

ДДС) 

Показатели План 

ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ 

Информационни срещи 

Еднодневни обучения, 

свързано с подготовката, 

изпълнението и 

отчитането  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,  

 

2021 Договор с 
външен 

изпълнител 

Организационни 

разходи:   
4290.00 лв 

Брой: 
участници; 

обучения; 

презентации; 

Брой участници 
– 60;  

 Брой проведени 

обучения-  

минимум 6;  

Годишна конференция на МИГ с информационен базар 

Ежегодна Годишна 

конференция на МИГ с 

информационен базар– 

еднодневно събитие:  

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 

2021 
Договор с 

външен 
изпълнител и 

организационни 

разходи:  

698.00 лв. 

Брой участници, 

презентации 
Мин. 50 

участници 

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

Двудневно събитие 

"Исперих - отворени 

пространства"- 

тематичен форум и 

празник на открито през 

втория ден 

Да повиши обществения 

интерес и да въвлече 

целевите групи в 
прилагането на 

стратегията 

 

Екип на МИГ 

Външен 

изпълнител 

Представители 

на целевите 

групи 

2021 
Договор с 

външен 

изпълнител и 
организационни 

разходи:  

7425.00 лв 

Брой участници, 

информация,  
Брой 200 

участници 

ИНДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ МЕДИИТЕ 



Публикации в 

регионални медии - 

публикация във вестник  

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 

 

2021 Договор с 
външен 

изпълнител 

3960,00 лв. 

Брой месеци с 
реализирани 

публикации  

11 броя  
публикации 

Излъчвания  в 

регионални медии:  

Радио Шумен 

Интервюта/репортажи 

търговски съобщения 

Да се повиши  

информираността 

относно Стратегията и 
изпълняваните мерки, 

сключени договори и 

проекти. 

Екип на МИГ 

Исперих, 

медии 

 

2021 Договор с 

външен 

изпълнител 
2486,00 лв. 

Брой излъчени 

интервюта 
22 мин. 

Интервюта/репо

ртажи, 
търговски 

съобщения 

ИНДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ – ПЕЧАТНИ СРЕДСТВА  

Изработване на 

рекламен видео 

клип и излъчването 

му. 

Да се повиши обществения 

интерес и информираност за 

СВОМР  

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 
изпълнител  

2021 Външен 

изпълнител 

Изработвне: 
5990,00 лв. 

Излъчване: 

1130,00 лв. 

Брой 

изработени 

клипа 

1 бр. рекламен 

видео клип с 

времетраене 10 
мин. 

Рекламни 

материали:   
Блокнот за 2022г. 
Рекламни фланелки  
Рекламни химикалки 
Дипляня  
Хартиена торба  

Информационен щанд  

 

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. Щанда ще се използва 
при организиране на събития. 

 

Екип на МИГ 

Исперих, 
Външен 

изпълнител 

2021 
Външен 

изпълнител 
7015,00 лв.  

Брой 

разпространени 
Блокнот за 

2022г. - 250 бр. 
Фланелки-

180бр. 
Химикалки- 250 
бр. 
Хартиена торба 

- 250 бр. 
Информационен 

щанд - 1бр. 
Дипляна- 500бр. 

 

 


