
 

 

 

 

 

ПЛАН 
ЗА 

ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ 

НА СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“ 

за 2023г. 

 
 

 

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 230 

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 

 

2023 Организационни 

разходи, в 

размер на 

16 000,00лв., 
по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 

участници; 

представена 

информация 

Брой: 
участници – 

230; 
представена 

информация – 1 



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 

2023 Организационни 

разходи, в 

размер на 

698,00лв., по 

договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 

участници; 

презентации 

Брой: 
участници – 50; 
представени 

презентации – 1 

ИНДИРЕКТНА КОМУНИКАЦИЯ ЧРЕЗ МЕДИИТЕ 

Публикации в 

регионални медии – 6 бр. 

публикации във вестник 

/покани, обяви, съобщения 

за кандидатстване по 

мерки или събития, 

организирани от МИГ - 

Исперих/ - опростен 

разход –  
бюджетно перо 13.1 

Да се повиши 

информираността 

относно Стратегията, 

изпълняваните мерки, 

сключените договори и 

реализираните проекти 

Екип на МИГ - 

Исперих; 
Медия 
 

2023 Организационни 

разходи, в 

размер на 
2 160,00лв., 
по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 
публикации; 

 

Брой: 
публикации – 6; 

 

Излъчвания в 

регионални медии – 21 

мин. излъчвания в Радио 

Шумен /интервюта, 

репортажи, търговски 

съобщения/ - опростен 

разход –  
бюджетно перо 13.2 

Да се повиши 

информираността 

относно Стратегията, 

изпълняваните мерки, 

сключените договори и 

реализираните проекти 

Екип на МИГ - 

Исперих; 
Медия 
 

2023 Организационни 

разходи, в 

размер на 

2 373,00лв., 
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 14.1 

Да се повиши 

обществения интерес и 

информираност за 

СВОМР и МИГ 

Екип на МИГ 

Исперих, 

Външен 

изпълнител  

2023 
Организационни 

разходи, в 

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

външен 

изпълнител 

Брой: 
изработени 

видео клипа 

Брой: 
видео клип – 1 с 

времетраене 10 

мин. 

 

Рекламни материали за 

популяризиране на 

СВОМР на МИГ - Исперих 

– бюджетни пера: 
14.2.1 - рекламна 

химикалка; 
14.2.2 - рекламна дипляна; 
14.2.3 - годишен блокнот; 
14.2.4 - рекламна 

фланелка; 
14.2.5 - рекламна чаша; 
14.2.6 - USB хъб 

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  

2023 
Организационни 

разходи, в 

размер на 
13 152,00лв., 
по договор с 

външен 

изпълнител 

Брой: 
разпространени 

рекламни 

материали 

Брой: 
разпространени 

рекламни 

материали – 
2 800 
/рекламна 

химикалка - 800; 
рекламна 

дипляна - 400; 
годишен 

блокнот - 400; 
рекламна 

фланелка - 400; 
рекламна чаша - 

400; 
USB хъб - 400/ 

 

 


