
План за информационни дейности на СНЦ „МИГ - Исперих“ за 2022г. 
 

Комуникационна дейност Цел Отговорен Год. Бюджет лв. 

(с ДДС) 

Показатели План 

ДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ 

Празник на МИГ - "Исперих - отворени пространства" – празнично събитие за популяризиране на СВОМР и МИГ 

Празник на МИГ - 

"Исперих - отворени 

пространства" – 

традиционно празнично 

събитие за анимиране на 

територията и 

популяризиране на 

Стратегията за ВОМР и 

МИГ 
(за най-малко 200 

участници) – бюджетно 

перо 15.1 

 

Да се повиши 

обществения интерес и 

информираност относно 

подхода ВОМР; 
Да се мотивира участието 

на целевите групи в 

изпълнението на 

СВОМР; 
Да се представят 

постигнатите резултати 

от прилагането на 

Стратегията на МИГ - 

Исперих 

Екип на МИГ - 

Исперих; 
Външен 

изпълнител 
 

2022 Организационни 

разходи, в 

размер на 

11 800,00 лв., 
по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 

участници; 

представена 

информация 

Брой: 
участници – 

200; 
представена 

информация – 1 

Участие на местни производители в Международна конференция и изложение на традиционни продукти по подхода ВОМР 

Участие на местни 

производители в 

Международна 

конференция и изложение 

на традиционни продукти 

по подхода „Водено от 

общностите местно 

развитие“, органзирани от 

Министерство на 

земеделието 
(за най-малко 4 участници) 

– бюджетно перо 15.2 

Да се повиши 

обществения интерес и 

информираност относно 

подхода ВОМР; 
Да се мотивира участието 

на целевите групи в 

изпълнението на 

СВОМР; 
Да се представят 

постигнатите резултати 

от прилагането на 

Стратегията и да се 

Екип на МИГ - 

Исперих, 

организиран от 

Министерство 

на земеделието 

2022 Организационни 

разходи, в 

размер на 

2 500,00 лв. 

Брой: 

участници; 

представени 

продукти 

местно 

производство 

Брой: 
участници – 4; 
представени 

продукти 

местно 

производство – 

4 вида 



рекламират традиционни 

местни продукти от 

територията на МИГ - 

Исперих 

Годишна информационна конференция на МИГ - Исперих 

Еднодневна Годишна 

информационна 

конференция на МИГ - 

Исперих 
(за най-малко 50 

участници) - опростен 

разход – бюджетно перо 

16.1 

Да се повиши 

обществения интерес и 

информираност относно 

подхода ВОМР; 
Да се мотивира участието 

на целевите групи в 

изпълнението на 

СВОМР; 
Да се представят 

постигнатите резултати 

от прилагането на 

Стратегията на МИГ - 

Исперих 

Екип на МИГ - 

Исперих; 
Външен 

изпълнител 

2022 Организационни 

разходи, в 

размер на 698,00 

лв., по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 

участници; 

презентации 

Брой: 
участници – 50; 
представени 

презентации – 1 

Обучение на МИГ - Исперих 

Еднодневно обучение, 

свързано с изпълнението 

и отчитането на проекти 

към СВОМР за 

представители на 

различни целеви групи 
(за най-малко 10 

участници) - опростен 

разход – бюджетно перо 

16.2 
 

Да се повиши 

обществения интерес и 

информираност относно 

подхода ВОМР; 
Да се мотивира участието 

на целевите групи в 

изпълнението на 

СВОМР; 
Да се подпомогнат 

бенефициенти със 

сключени договори в 

процеса на управление на 

проекти 

Екип на МИГ - 

Исперих; 
Външен 

изпълнител 
 

2022 Организационни 

разходи, в 

размер на 715,00 

лв., по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 

участници; 

обучения; 

презентации 

Брой: 
участници – 10; 
проведени 

обучения – 1; 
представени 

презентации – 1 



ИНДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ МЕДИИТЕ 

Публикации в 

регионални медии – 12 

бр. публикации във 

вестник /покани, обяви, 

съобщения за 

кандидатстване по мерки 

или събития, организирани 

от МИГ - Исперих/ - 

опростен разход –  
бюджетно перо 12.1 

Да се повиши 

информираността 

относно Стратегията, 

изпълняваните мерки, 

сключените договори и 

реализираните проекти 

Екип на МИГ - 

Исперих; 
Медия 
 

2022 Организационни 

разходи, в 

размер на 
4 320,00 лв., 
по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 
публикации; 
 

Брой: 
публикации – 

12; 

 

Излъчвания в 

регионални медии – 21 

мин. излъчвания в Радио 

Шумен /интервюта, 

репортажи, търговски 

съобщения/ - опростен 

разход –  
бюджетно перо 12.2 

Да се повиши 

информираността 

относно Стратегията, 

изпълняваните мерки, 

сключените договори и 

реализираните проекти 

Екип на МИГ - 

Исперих; 
Медия 
 

2022 Организационни 

разходи, в 

размер на 

2 373,00 лв., 
по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 
излъчвания 

Брой: 
излъчвания –  
21 мин. 

интервюта, 

репортажи, 

търговски 

съобщения 

ИНДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ – ПЕЧАТНИ СРЕДСТВА 

Изработване на рекламен 

видео клип за 

популяризиране на 

СВОМР и отразяване на 

събития на МИГ /10 мин./ - 

опростен разход –  
бюджетно перо 13.1 

Да се повиши 

обществения интерес и 

информираност за 

СВОМР и МИГ 

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител  

2022 
Организационни 

разходи, в 

размер на 
5 448,00 лв., 
по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 
изработени 

видео клипа 

Брой: 
видео клип – 1 с 

времетраене 10 

мин. 

 

Излъчване на рекламен 

видео клип за 

популяризиране на 

СВОМР и отразяване на 

събития на МИГ /10 мин./ - 

опростен разход –  
бюджетно перо 13.2 

Да се повиши 

обществения интерес и 

информираност за 

СВОМР и МИГ 

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител  

2022 
Организационни 

разходи, в 

размер на 

1 130,00 лв., 
по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 
излъчени 
видео клипа 

Брой: 
видео клип – 1 с 

времетраене 10 

мин. 

 



Рекламни материали за 

популяризиране на 

СВОМР на МИГ - Исперих 

– бюджетни пера: 
13.3 - годишен блокнот; 
13.4 - рекламна фланелка; 
13.5 - рекламна химикалка; 
13.6 - рекламна дипляна; 
13.7 - рекламна чаша; 
13.8 - рекламни 

ключодържатели; 
13.9 - рекламни магнити; 
13.10 - рекламен моливник; 
13.11 - рекламен настолен 

витраж 

Да се повиши 

обществения интерес и 

информираност за 

СВОМР и МИГ. 
 
Рекламните материали 

ще се раздават на 

участници в 

организирани от МИГ - 

Исперих събития 

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител  

2022 
Организационни 

разходи, в 

размер на 
8 175,00 лв., 
по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 
разпространени 

рекламни 

материали 

Брой: 
разпространени 

рекламни 

материали – 
1 450 
/годишен 

блокнот - 50; 
рекламна 

фланелка - 50; 
рекламна 

химикалка - 250; 
рекламна 

дипляна - 250; 
рекламна чаша - 

250; 
рекламни 

ключодържател

и - 250; 
рекламни 

магнити - 250; 
рекламен 

моливник - 50; 
рекламен 

настолен витраж 

– 50/ 

 

 


