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Що е то комуникация? 

Комуникация: актът на предоставяне на информация и послания 

на конкретни хора (целева публика) в писмена или словесна 

форма.  

 

В комуникацията има значение ДРУГАТА страна! 

 

Неравенства в комуникацията: 

• да говориш, не означава, че те чуват 

• да те чуват, не означава, че те разбират 

• да те разбират, не означава, че са съгласни 

• да са съгласни, не означава, че ще го запомнят 

• да го запомнят, не означава, че ще го приложат 

• може да го приложат, но дали ще бъде постоянно? 



 

 

ДРУГАТА страна в комуникацията 

Целева публика: отделна личност или група от хора, които могат 

да помогнат за осъществяване на промяната в политиките, 

финансирането или партньорствата, от която се нуждае едно 

НПО,  за да постигне своята цел.  

 

Примери за целева публика са представители на 

администрацията, доброволци, организации в местната общност 

и местен бизнес. 

 



 

 

ДРУГАТА страна в комуникацията 

стратегия на граждански организации 

Отлично познавате на аудитория. Посланията трябва да бъдат 

ясни, да предават най-важната информация и да бъдат близки до 

сърцата на хората. <=> сложни и неразбираеми послания, с 

прекалено много терминология, характерна за дадени браншове, 

която е неразбираема за масовата аудитория.  

NB: Създаne на послания, които въздействат и са лесни за 
разбиране; послания, които предизвикват действие. 

Значение на хората, които застават зад кампанията. Какво е 

общественото мнение за тях? Какви са рисковете и ползите от 

тяхната репутация? 

Комуникационните канали като основна част от всяка стратегия. 

Познаването на аудиторията вклщчва проучване на това, кои 

канали са най-удобни за вашата аудитория; кога тя влиза в 

контакт с тях. 



 

 

Що е то комуникационен план? 

Един комуникационен план за действие може да включва много 

различни методи за комуникация, чрез които да се информира 

обществеността за услугите, които предоставя едно НПО, да се 

повдигне въпрос или да се промени политика, която има 

отношение към НПО/общността. 

 

Примери: речи, обръщения по време на заседания на общински 

съвет, реклама, интернет страници, плакати, дипляни, блогове, 

електронна поща и социални медии. 



 

 

Етапи на комуникационната  

стратегия на граждански организации 

Етап 1: Проучване: сериозно и задълбочено проучване по всички 

въпроси, срещи с хора, търсете на информация в интернет, в 

книги …  

 

Етап 2: Обмислена и прецизна комуникация - как информацията 

ще стигне до хората? Комуникационните канали и послания. За 

някои сектори консултацията с юристи е желателна, а за други 

задължителна. 



 

 

Елементи на комуникацията (2) 

1. Дейности, чрез които се набират средства за кампании: 

концерти, посветени на каузата ви, продажба на сувенири, 

организиране на турнири със състезателен характер.  

2. Ангажиране на доброволци, които не са само „работна ръка“, а 

разпространители на идеите. 

3. Използване платена реклама. Интернет средата е твърде 

подходяща за инвестиране в реклама, която промотира някаква 

кауза. 

4. Създаване на стратегически партньорства с медии и с фирми. 

Медиите могат да подарят рекламно време; да промотират 

дейността чрез участия в предавания. Фирмите могат да станат 

спонсори. 



 

 

Елементи на комуникацията (3) 

5. Избор на подходящи лидери на мнение, които са познати на 

обществеността, които се ползват с добра репутация и са готови 

да се появяват по медиите, като подкрепят проектната кауза. 

6. Съдържание на посланията -  да въздействат едновременно и 

на чувствата, и на разума: чрез рекламните материали, които 

изготвяте; чрез събитията, които организирате. 

7. Добронамереност и позитивизъм за изграждайне на  

обществено присъствие. 

 



 

 

Виртуална комуникация на НПО в 

България  

Уебпосетители и заинтересовани групи – вътрешни и външни, 

поставят неписани условия за осигуряване на публичност и 

разгласяване на дейности, постигнати резултати и реализирани 

проекти  

 

Комуникация чрез собствена интернет страница и чрез 

социалните медии – специфики и ограничения 



 

 

Виртуална комуникация на НПО в 

България  

Интернет страница – създаване и поддръжка 

• изисква високо ниво на планиране; оказва влияние върху 

цялостната разпознаваемост на организацията и 

предизвикването на интерес от уебпосетителите към 

материалите, които се публикуват.  

• времето като фактор. 

• платформа за провеждане на кампании за събиране на 

средства и/или организиране на постоянни, или в подкрепа на 

определена инициатива, онлайн магазини. Така закупуването 

на различни предмети, свързани с мисията на инициативата, 

се случва в онлайн среда. 

• SEO – Search Engine Optimization на онлайн платформи.  



 

 

Виртуална комуникация на НПО в 

България  

Интернет страница – създаване и поддръжка 

• особеностите на виртуалната аудитория – отчитане на броя 

уебпосетители и отчитане на активността в отделните рубрики 

на сайтовете; 

• внедряване на възможности за регистрациа за онлайн бюлетин 

или RSS; 

• провеждане на анкети и допитвания; 

• възможности за електронни петиции 

• връзки към социални мрежи и онлайн платформи за 

споделяне на съдържание 



 

 

Виртуална комуникация на НПО в 

България  

Социални мрежи и онлайн платформи  

• възможност за бързо мобилизиране на обществена подкрепа; 

• достъп до млада и активна аудитория; 

• подсигуряване на разпознаваемост и генерира трафик към 

интернет страницата; 

• намаляващ контрол върху съдържанието, нарастваща роля на 

потребителите; 

• възможност за широка, национална публичност. 



Казус 1 

1. Разделяне на шест групи; 

 

2. Необходими знания: география и 

математика; 

 

3. Работа по карта. 
 

Задачата 



 

 

Казус 1 

1. Цели се: състезателност; 
 

2. Спазва се: поверителност по време на 

работата в групи; 
 

3. Изисква се: точност до 10 км/до 10 мин.; 
 

4. Търсят се: три параметра... 
 

Цел и изисквания към заданието 



 

 

Казус 1 

Виена - Будапеща 



 

 

Изводи:  
- Всеки от нас разглежда света през своя 

собствена призма (карта); 

- Склонни сме да приемаме нашата „карта“ за 

общовалидна; 

- Често дори не подозираме за „картите“ на 

хората срещу нас; 

- => лична и професионална неефективност 

 

- NB: Всичко това е приложимо в ежедневното 

общуване и изключително важно в 

комуникацията 

Казус 1 



 

 

Казус 2 



 

 

Казус 2 1. Security/Privacy 2. Usability 3. Content 4. Service 
5. Citizen & Social 

Engagement  
Overall State/City 

Score 

Burgas 9,63 13,13 9,52 7,54 8,75 48,57 

Sofia 5,19 12,50 8,57 9,18 10,42 45,85 

Stara Zagora 2,96 15,63 7,94 6,89 4,17 37,58 

Varna 2,22 16,25 7,62 5,25 3,75 35,09 

Plovdiv 1,48 13,75 7,94 7,21 3,33 33,71 

Pleven 4,44 12,50 5,71 5,57 2,50 30,73 

Pernik 2,22 12,50 7,30 4,92 3,75 30,69 

Yambol 4,44 12,50 7,30 3,93 2,08 30,26 

Lovech 2,96 13,75 4,76 3,61 1,25 26,33 

Vidin 2,22 13,13 6,35 1,31 2,92 25,92 

Ruse 0,00 11,88 7,30 2,95 2,92 25,04 

Gabrovo 0,00 11,88 6,35 3,93 2,08 24,24 

Sliven 2,96 11,88 4,76 2,95 1,67 24,22 

Razgrad 2,96 11,25 5,40 1,64 2,92 24,17 

Vratsa 0,00 13,13 5,08 2,95 2,92 24,07 

Smolyan 0,00 13,13 5,40 2,95 2,50 23,97 

Haskovo 0,00 14,38 4,13 3,28 2,08 23,86 

Veliko Tarnovo 5,19 8,75 4,13 2,95 2,08 23,10 

Dobrich 0,00 11,25 4,76 3,61 3,33 22,95 

Blagoevgrad 0,00 12,50 4,44 2,95 2,92 22,81 

Shumen 0,00 11,88 4,76 3,93 1,67 22,24 

Kyustendil 0,00 12,50 5,08 2,95 1,25 21,78 

Targovishte 0,00 11,88 5,08 2,62 2,08 21,66 

Montana 0,00 11,88 4,44 2,95 2,08 21,35 

Kardzhali 0,00 11,25 4,44 2,62 2,50 20,82 

Pazardzhik 0,00 11,88 4,44 2,95 1,25 20,52 

Silistra 0,00 10,63 4,44 1,97 2,92 19,95 



 

 

Казус 3 



 

 

Казус 4 



 

 Благодаря Ви за вниманието! 

Институт за икономическа политика 

Тел.: 02 952 29 47 / 952 26 93; Факс: 02 952 08 47                                                           

epi@epi-bg.org / www.epi-bg.org 

Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество 

на гражданските организации в диалога с местната власт“ се финансира в рамките на 

Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009-2014 г. - www.ngogrants.bg 
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