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План за информационни и консултантски дейности за 2015 г.  

по прилагане на Стратегия за местно развитие на територията на 

община Попово  

Комуникационна дейност Цел Отговорен Период на 
изпълнение 

Бюджет 

Лв. (с ДДС) 

Показатели 

 Публичност на стратегията за местно развитие  

Поддържане информацията на  

уеб-сайт по проекта 

-публикуване новини свързани с  

дейността на Фондация „МИГ-

Попово” 

-информация и документи за 

отчитане на проекти по мерките 

от  СМР на Фондация „МИГ-

Попово” 

- материали от обучения / инф. 

събития (след провеждането им) 

-  обяви и покани; 

Информираност за 
статуса на проекта, 
възможност за 
обратна връзка чрез 
интернет форума 

Екип по 
прилагане на 
СМР  

януари  2015 
септември 2015 

 

100 лв /мес 

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и разходи 
за 2015г.) 
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Регулярни публикации в медии 
Информираност, 
позитивни 
послания, 
идентичност на 
проекта 

Екип по 
прилагане на 
СМР  

януари  2015 
септември 2015 

 

500лв. 

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и разходи 
за 2015 г.) 

Брой публикации 

 Публичност и контакт с медиите 
 

 

Издаване на тримесечен бюлетин 

на МИГ 
Информираност, 
позитивни 
послания, 
идентичност на 
проекта 

Екип по 
прилагане на 
СМР  

януари  2015 
септември 2015 

 

2500 лв.  

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и разходи 
за 2015 г.) 

Брой издадени 

бюлетини 

Издаване на брошури за отчитане 

прилагането на СМР 
Информираност, 
позитивни 
послания, 
идентичност на 
проекта 

Екип по 
прилагане на 
СМР  

януари  2015 
септември 2015 

 

1000 лв.  

(съгласно 
заявление за 
одобрение на 
планираните 
дейности и разходи 
за 2015 г.) 

Брой издадени 

брошури 

Радио интервюта Информираност Екип по 
прилагане на 
СМР  

януари  2015 
септември 2015 

 

 Излъчени 

интервюта 
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Покани до медиите за участие в 

събития, срещи, публични 

обучения 

Привличане 
интереса на медиите 
и подкрепа за 
изпълнението 

Техн. асистент януари  2015 
септември 2015 

 

- Брой покани 

 Информационни срещи, семинари, конференции  

Приемен график за консултации 

в офиса на “МИГ-Попово” 
Информиране на 
заинтересованите 
страни 

Екип по 
прилагане на 
СМР  

януари  2015 
септември 2015 

 

-  

 Организиране на обучения за целевите групи от СМР на Фондация „МИГ-
Попово” 

 

Обучение на местни лидери - 

лидерство  -2 дни x 36 човека 

Информираност, 
обществен интерес и 
подкрепа за 
изпълнение целите 
на проекта 

Екип по 
прилагане на 
СМР  

 5000  лв. 

(съгласно заявление 
за одобрение на 
планираните 
дейности и разходи 
за 2015 г.) 

Брой обучени 

местни лидери 

Брой попълнени 

формуляри за 

оценка на събитието 

Обучение на местни лидери - 

икономическо обновление на 

община Попово - 2 дни x 36 

човека 

Информираност, 
обществен интерес и 
подкрепа за 
изпълнение целите 
на проекта 

Екип по 
прилагане на 
СМР  

 5000 лв. 

(съгласно заявление 
за одобрение на 
планираните 
дейности и разходи 
за 2015 г.) 

Брой обучени 

местни лидери 

Брой попълнени 

формуляри за 

оценка на събитието 

 


