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І. МИСИЯ И ПР ОФ ИЛ  НА ЦЕНТ Ъ Р  З А Р АЗ ВИТ ИЕ НА М ЕД ИИТ Е 
 
Центъ р з а раз витие на мед иите е съ з д ад ен през  1998 г. с цел  д а съ д ей ства з а 
у твъ рж д аване на свобод ата на сл овото, обмена и раз пространението на инф ормация , 
з а под помагане на нез ависимите мед ии в Бъ л гария  и в Югоиз точ на Европа, з а 
насъ рч аване на съ временната бъ л гарска ж у рнал истика, както и з а раз ш иря ване на 
съ тру д нич еството меж д у  д ъ рж авната ад министрация , ч астния  сектор, 
образ овател ните институ ции и неправител ствените организ ации, с огл ед  по-
нататъ ш ното д емократиз иране и л иберал из ация  на бъ л гарския  мед иен сектор. 
 
Центърът е независима, неправителствена, непартий на организация, регистрирана като 
ю ридич еско лице с нестопанска цел в обществена полза. Като такъв Центърът осъществява 
различ ни проекти и услуги в областта на медиите и се ф инансира посредством  донорски 
програми, собствена дей ност и дарения.  
 
Центърът развива дей ност на национално, регионално и меж дународно ниво в три основни 
направления:  

  собствени дей ности в областта на медиите; 
  кандидатстване по проекти и търсене на нови партнь орства; 
  ПР и популяризиране дей ността на Центъра.  

 
Центърът развива собствените дей ности в следните области:  
 

1. Подкрепа на образованието и квалиф икацията на работещите в областта на 
печ атните и електронните медии (ж урналисти, менидж ъри, експерти). 
 
2. Изследвания в областта на медиите. 
 
3. Проуч вания на еф ективността на дей стващите нормативни актове и подпомагане 
на законодателната дей ност в областта на електронните медии и печ ата. 
 
4. Популяризиране на опита на ж урналистиката в страните с богати демократич ни 
традиции. 
 
5. Стимулиране на обмена на идеи меж ду специалисти в областта на медиите. 
 
6. Подобряване на кач еството на инф ормацията за медий ния сектор и на 
инф ормационния обмен и сътруднич еството меж ду България и други страни. 
 
7. Развитие на либерален медиен пазар при спазване на принципите на 
равнопоставеност на уч астниците в него. 
 
8. Подпомагане на разпространението на правни знания сред работещите в сф ерата 
на медиите в страната по отношение на защитата и упраж няването на техните 
проф есионални права и свободи. 
 
9. Предоставяне на консултации и експертна помощ по подготовка, кандидатстване 
и защита на медий ни проекти на организации с нестопанска цел и тяхното 
управление. 
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10. Организиране и уч астия в симпозиуми, конф еренции, семинари, излож би и други 
публич ни изяви и инициативи. 

 
ЦРМ разполага с най -съвременна технологич на база:  
 

  уч ебно студио за автоматизирано радио производство, интегрирано с работни 
станции; 

  телевизионна база, съоръж ена с проф есионални дигитални камери и технология и 
програма за видеомонтаж ; 

  програма за предпеч атна подготовка и соф туер за обуч ение в граф ич ен дизай н на 
печ атните издания; 

  работни станции с високоскоростен достъп до Интернет; 
  многоф ункционални зали за провеж дане на семинарни занятия, конф еренции и 

други публич ни прояви; 
  библиотека и ресурсен център с постоянно обновяваща се база данни. 

 
ЦРМ е ч лен на Мреж ата за проф есионално развитие на медиите в Ю гоизточ на Е вропа 
(SEENPM), организация, в която уч астват 18 медий ни центъра и института от А лбания, 
Босна и Х ерцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия и Ч ерна 
гора, Унгария и Х ърватска. 
 
ЦРМ ч ленува и в Организация на медиите в Ю гоизточ на Е вропа (SEEMO), асоциирана към 
Меж дународния прес институт (IPI) със седалище Виена, А встрия и в Меж дународната 
организация “Рипортинг Дай върсити нетуърк”, базирана в Лондон, Великобритания. От 
2005 г ЦРМ е асоцииран ч лен на Internews International. 
 
 
 
ІІ. ОСНОВНИ ПАР Т НЬ ОР И НА ЦР М 
 А социация “Разследващи ж урналисти”, Соф ия 
Британски съвет, Соф ия 
Българска медий на коалиция, Соф ия 
Български централни, регионални и местни печ атни издания и електронни медии 
Германско друж ество за технич еско сътруднич ество, Соф ия 
Делегация на Е вропей ската комисия в България 
Е вропей ски институт, Соф ия 
Институт “Отворено общество”, Соф ия 
Посолство на Великобритания, Соф ия 
Посолство на Кралство Х оландия, Соф ия 
Посолство на СА Щ / А мерикански център, Соф ия 
Посолство на Ф едерална република Германия, Соф ия 
Сдруж ение на ч астните радио- и телевизионни оператори в България ( А БРО) 
Ф акултет по ж урналистика и масови комуникации, СУ “Св. Кл. Охридски”, Соф ия 
Ф ондация А КСЕ С – Соф ия, България 
Център за изследване на демокрацията, Соф ия 
Център за изследвания и политики за ж ените, Соф ия 
Център за либерални стратегии, Соф ия 
Център за независима ж урналистика, Соф ия 
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А лбански институт за медии, Т ирана, А лбания 
А социация на независимите електронни медии ( А НЕ М), Белград, Сърбия и Ч ерна гора 
Датски институт за ж урналистика, Орхус, Дания 
Е вропей ска асоциация за обуч ение по ж урналистика, Т илбург, Х оландия 
Е вропей ски център за ж урналистика, Маастрихт, Х оландия 
Институт “Медиа план”, Сараево, Босна и Х ерцеговина 
Институт “Отворено общество”, Будапеща, Унгария 
Медий на програма, Институт за изследвания за мира, Лю бляна, Словения 
Македонски институт за медии, Скопие, Македония 
Медиен център, Белград, Сърбия 
Медиен център, Сараево, Босна и Х ерцеговина 
Меж дународен институт за ж урналистика, Берлин, Германия 
Меж дународен прес-институт, Виена, А встрия 
Меж дународен център за ж урналисти, Вашингтон, СА Щ  
Меж дународен център за обуч ение на ж урналисти, Опатия, Х ърватска 
Меж дународна ф едерация за ж урналисти, Брю ксел, Белгия 
Национална ф ондация за демокрация, Вашингтон, СА Щ  
Организация на медиите в Ю гоизточ на Е вропа, Виена, А встрия 
Регионална медий на програма, Институт “Отворено общество”, Лондон, Великобритания 
Рипортинг Дай върсити нетуърк, Лондон, Великобритания 
Световна асоциация на вестниците, Париж , Ф ранция  
Световни служ би на Би Би Си, Лондон, Великобритания 
Съвет на Е вропа, Страсбург 
Ф ондация “Гардиън”, Лондон, Великобритания 
Център за квалиф икация на радио “Дой ч е Веле”, Бон, Германия 
Център за квалиф икация на телевизия “Дой ч е Веле”, Берлин, Германия 
Център за независима ж урналистика, Будапеща, Унгария 
Център за независима ж урналистика, Букурещ, Румъния 
Център за независима ж урналистика, Кишинеу, Молдова 
Център за обуч ение и квалиф икация на Радио Недерландс, Х илверсум, Х оландия 
Ч ерногорски медиен институт, Подгорица, Сърбия и Ч ерна гора 
Латвий ски център за обуч ение на медий ни специалисти, Ю рмала, Латвия 
Литовски център за ж урналистика, Вилню с, Литва 
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ІІІ. Г Л АВНИ НАПР АВЛ ЕНИЯ В Д ЕЙ НОСТ Т А НА ЦР М ПР ЕЗ  2005 Г.  
 
� Направл ение: Собствени д ей ности в обл астта на мед иите: 

1. Практич ески обуч ителни курсове и подкрепа на образователни инициативи, 
насоч ени към ж урналисти и медий ни специалисти в България и региона 
2. Ж урналистич ески конкурси за материали на разнообразна тематика за български 
ж урналисти 

3. Т ематич ни медий ни проекти и инициативи (симпозиуми, конф еренции, семинари, 
излож би и др.)  

4. Продуцентска дей ност 
5. Доклади, публикации в областта на медиите 
 

 
� Направл ение: Мреж а з а проф есионал но раз витие на мед иите в Югоиз точ на 
Европа 

 
� Направл ение: Бъ л гария  и процесъ т на присъ ед иня ване къ м Европей ския  съ ю з  
 
� Направл ение: Канд ид атстване по проекти и тъ рсене на нови партнь орства 
 
� Направл ение: ПР  и попу л я риз иране д ей ността на Центъ ра 
 

� Направл ение: Експертно у ч астие на пред ставител и на Центъ ра в инициативи, 
свъ рз ани с мед ий ната сред а в Бъ л гария  и региона 

 
 
В различ ните направления на дей ност приоритетни теми през тази година бяха:  
 

� икономич еска и политич еска ж урналистика; 
� разследваща ж урналистика; 
� европей ска интеграция, европей ски институции и проблеми на разширяването на 

Е С;  
� проблеми на ж ените и равните възмож ности меж ду половете, траф ик на хора; 
� свобода на словото, антикорупция и медий на концентрация;   
� PR и връзки с обществеността; 
� мултимедии и ж урналистика; 
� он-лай н ж урналистика и писане за Интернет; 
� политич еска карикатура 
� опазване на културно-историч еското наследство 
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ІV.О Т Ч ЕТ  НА д е й н о ст ит е  н а  ЦР М пр е з  2005 г. 

 
 

� НАПР АВЛ ЕНИЕ: СОБ СТ ВЕНИ Д ЕЙ НОСТ И В ОБ Л АСТ Т А НА М ЕД ИИТ Е 

1. Практич ески обу ч ител ни ку рсове и под крепа на образ овател ни инициативи, 
насоч ени къ м ж у рнал исти и мед ий ни специал исти в Бъ л гария  и региона. 
 

1.1. Проект “Под крепа з а мед иите в Югоиз точ на Европа/Центъ р з а раз витие на 
мед иите” (2005 г.)  

 
В рамките на проекта, ф инансиран от Правителството на Ф едерална република 

Германия в рамките на Пакта за стабилност, през 2005 г. бяха проведени 5 курса с общо 57 
курсисти от Ю гоизточ на Е вропа. 

 
 
Ку рс “Управл ение на рад иостанция ” (7–16 ф евру ари 2005 г.), осъществен 

съвместно с Центъра за квалиф икация на радио “Дой ч е Веле”, Бон. Уч астваха 12 програмни 
директори на водещи радиостанции от А лбания, България, Македония, Молдова, Румъния 
и Сърбия и Ч ерна гора. Ръководителят на обуч ението, Т омас Румп, е водещ консултант от 
квалиф икационния център на радио "Дой ч е Веле" – Бон и има дългогодишен опит в 
практич еското обуч ение на радио ж урналисти, вклю ч ително и в България и други страни от 
Балканския регион. Основните теми на курса бяха: прилож ение на данни от проуч вания на 
аудиторията в програмното планиране; маркетингови концепции в конкурентен радио 
пазар; позициониране и програмен ф ормат; концепции на ф орматиране на радиостанциите; 
музикални ф ормати; стилове на представяне на радио ф ормати. 

 
 
Ку рс “ Ф ий ч ъ ръ т в тел евиз ия та” (20–24 ю ни 2005 г.), съвместно организиран с 

Центъра за квалиф икация на телевизия "Дой ч е Веле", Берлин и се провеж да като ч аст от 
специализираната програма на ЦРМ за обуч ение на ж урналисти от Ю гоизточ на Е вропа, 
подкрепена от Правителството на Ф едерална Република Германия в рамките на Пакта за 
стабилност. През петдневното практич еско обуч ение преминаха 12 репортери, 
представители на различ ни телевизионни организации от 7 страни – А лбания, Грузия, 
Македония, Молдова, Румъния,  Сърбия и Ч ерна гора и Украй на. Основната цел на курса бе 
да подобри и доразвие уменията на уч астниците по отношение на подготовката на 
телевизионни ф ич ъри, като набляга на нуж дата от внимателен ж урналистич ески подход и 
използването на специф ич ни кинематограф ич ески способности. Сериозно внимание ще 
бъде отделено на теми като медий ни системи и регулации и тяхната роля в изграж дането на 
плуралистич ни, демократич ни общества. Специален ф окус на курса ще бъде насоч ен към 
разглеж дането на конкретните медий ни среди на страните от Пакта за стабилност в 
Ю гоизточ на Е вропа.  Ръководители на курса бяха Кристоф  Бь окел, Й енс А лтхоф  и Вернер 
Новак (Център за квалиф икация на телевизия "Дой ч е Веле").  

 
 
Ку рс “ Р аз сл ед ващ а ж у рнал истика”(10–14 октомври  2005 г.), осъществен 

съвместно с Центъра за квалиф икация на телевизия "Дой ч е Веле", Берлин, събра 9 
репортери, представители на различ ни телевизионни организации от 7 страни – А лбания, 
Грузия, Молдова, Румъния, Сърбия и Ч ерна гора и Украй на. Основната цел на  
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практич еското обуч ение бе да доразвие уменията на уч астниците по отношение на 
подготовката на телевизионни разследвания, като набляга на нуж дата от внимателни 
предварителни проуч вания,  техники на интервю то,  подбор на източ ниците на инф ормация 
и др. Ръководител на курса бе Петер Х елер (Център за квалиф икация на телевизия "Дой ч е 
Веле").  

 
 
Ку рс “Вид ео ж у рнал истика”(17–21 октомври  2005 г.), осъществен съвместно с 

Центъра за квалиф икация на телевизия "Дой ч е Веле", Берлин, бе насоч ен към 12 
представители на телевизионни организации А лбания, Босна и Х ерцеговина, Грузия, 
Македония, Молдова, Румъния,  Сърбия и Ч ерна гора и Украй на. Целта на курса беше да 
обуч и уч астниците. Основната цел на курса бе да запознае уч астниците с методите и 
способите във видео ж урналистиката. Водещ на курса бе Кристиян Струве, квалиф ициран 
трей нър с дългогодишен опит в Е вропа и развиващите се страни. 

 
 
Ку рс “Управл ение на рад иостанция ” (21–25 ноември 2005 г.), осъществен 

съвместно с Центъра за квалиф икация на радио “Дой ч е Веле”, Бон. Уч астваха 10 
ж урналисти от на водещи радиостанции от А лбания, България, Грузия, Македония, 
Молдова, Румъния и Сърбия и Ч ерна гора. Лектор бе Т омас Румп, от квалиф икационния 
център на радио "Дой ч е Веле". 

 
Основната цел на курса е да разшири специализираните познания на уч астниците за 

разработване на маркетингови стратегии и идентиф ициране на клю ч ови ф актори, влияещи 
върху развитието на радиостанцията, да подобри уменията им да използват максимално 
еф ективно данните от проуч ванията на аудиторията за целите на по-доброто 
позициониране и по-успешния програмен ф ормат на медията 

 
 
 
 
1.2. Проект “ Р ад иото като сред ство з а под обря ване на инф ормационната и 

образ овател на ку л ту ра на бъ л гарското общ ество” (2005 г.) 
 През 2005 г. завърши съвместният тригодишен проект с Центъра за образование и 

квалиф икация към Х оландското радио, Х илверсум, подкрепен от програма МА Т РА  на 
правителството на Х оландия “Радиото като средство за подобряване на инф ормационната и 
образователна култура на българското общество”, насоч ен към повишаване на 
квалиф икацията на работещите в българските ч астни и обществени радиостанции.  

 
В периода 10-14 я ну ари и 31 я ну ари – 4 ф евру ари 2005 г. 12 ж урналисти 

Българското национално радио, Дарик радио от  градовете Соф ия, Кю стендил, Враца, Русе, 
Стара З агора и Ш умен завършиха ч етиримесеч ния курс по радиож урналистика, ч ието 
нач ало бе поставено в края на 2004 г. З аниманията бяха проведени по схемата: една 
седмица обуч ение с лектор в залата на ЦРМ и три седмици дистанционно обуч ение. 
Т рей нъри бяха Петър Волгин – Българско национално радио, Ж ени Павлова – Дарик радио, 
Данаил Данов – ЦРМ, и Мишел Симонс от Университета за проф есионално обуч ение в 
Т илбург, Х оландия. В програмата беше вклю ч ено обуч ение по писане, редактиране и 
представяне на новини; репортерски ж анрове и умения; техники на интервю иране; работа в 



 9 

екип: репортер, редактор, продуцент, водещ на новини и блокови предавания; планиране, 
подготовка, реализация и анализ на двуч асово магазинно предаване. 

 
На 12 януари Мишел Симонс и Данаил Данов бяха гости на предаването “12 + 3” на 

БНР с водещ Георги Лю бенов, където взеха отношение по темата “Медий ни дилеми в 
България и Х оландия”.  

 
В резултат от проекта, насоч ен към повишаване на проф есионалните стандарти на 

българските радиож урналисти ч рез поредица от курсове за практич еско обуч ение, 
осъществени съвместно от Центъра за развитие на медиите и Центъра за обуч ение и 
квалиф икация на Х оландското радио, бе издадена книгата „Инф ормационното рад ио: 
погл ед  от въ тре”, със съдей ствието на програма „МА Т РА ” на Външното министерство на 
Кралство Х оландия. Изданието  бе представено пред обществеността на 5 октомври 2005 г. 
в зала „Мати” на НДК, Соф ия. А втори на книгата са Деян Й отов, Данаил Данов, Мишел 
Симонс, Ж ени Павлова и Петър Волгин - лекторите по проекта. Основните теми, засегнати 
в изданието, са: принципите на новинарството, изкуството на интервю то, репортерските 
ж анрове, техниките на продуцентство и програмиране и тай ните на политич еското токшоу. 
Г- ж а Лем, управител на Центъра за обуч ение и квалиф икация на Х оландското радио, оцени 
високо резултатите от проекта и изрази надеж да за нови възмож ности за продълж аването 
му. 

 
1.3. Ку рсове “Отраз я ване на из бори” (28-31 април ; 4-8 април  2005).  
 
Съвместно с Центъра за образование и квалиф икация към Х оландското радио, 

Х илверсум, подкрепен от програма МА Т РА  на правителството на Х оландия, бяха 
проведени още два курса на тема “Отразяване на избори”. В пъ рвия  ку рс уч астваха 16 
главни редактори на регионалните станции на Дарик радио от градовете Кю стендил, 
Ш умен, Русе, Велико Т ърново, Стара З агора, Враца, Кь рдж али, Бургас, Пловдив, Х асково, 
Варна, Благоевград, Габрово, Сливен, Добрич  и Плевен. Лектори бяха: Димитър А врамов, 
Румяна Бъч варова, Никола Кицевски, Е лена Вълч ева, Илияна Й отова, А рман Бабикян, Най о 
Т ицин, Е мел Е тем, Ж ени Павлова, Кирил Вълч ев, Данаил Данов. 

 
Във втория  ку рс взеха уч астие 10 ж урналисти от системата на Българското 

национално радио, редактори, водещи и репортери от Бургас, Благоевград, Соф ия, Стара 
З агора, Пловдив, и Ш умен. Лектори бяха: Димитър А врамов, Румяна Бъч варова, Цветан 
Цветанов, Деян Й отов, Данаил Данов, Петър Волгин, Кирил Костадинов. 

 
Обуч ението имаше за цел да запознае уч астниците с методология за ч естно и 

справедливо отразяване на избори, да ги запознае с перспективата на политолозите и 
социолозите, с нач ините за предпазване от политич еска манипулация, както и с правната 
рамка при отразяването на изборите, да представи предизборните платф орми на различ ните 
политич ески партии, да постави ж анровата рамка за отразяване на политич еските партии на 
изборите. 

 
 
1.4. Ку рсове “ Р ад ио менид ж мъ нт” (26-30 септември; 3-7 октомври 2005).  
 
В резултат от успешното ни досегашно сътруднич ество в областта на практич еското 

обуч ение за радио ж урналисти програма МА Т РА  на Министерството на външните работи 
на Кралство Х оландия реши да спонсорира едноседмич ен курс за ръководни представители 
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на радиостанции на тема “Развитие, мотивиране и управление на творч ески екипи”. В 
резултат на това бяха проведени 2 ку рса по менидж мънт за ръководни представители, 
работещи в системите на БНР и Дарик Радио. Уч астваха общо 24 ж урналисти. Разгледани 
бяха теми като: Организация на ню з-рума; Т ворч еско програмиране; Управление на екипа 
(оценка, практич ески подходи); Управление на продаж бите.  

 
Целта на обуч ението бе да развие менидж ърски умения сред ръководни 

представители на радиостанциите от системата на БНР и Дарик радио - директори, главни 
редактори, ръководители на отдели, отговорни редактори, старши продуценти. На базата на 
анализ на нуж дите, проведен през 2004-2005 година от страна на специалисти на Би Би Си, 
Центъра за обуч ение и квалиф икация на холандското радио и Центъра за развитие на 
медиите, бяха разгледани в детай ли области като организация на редакцията, създаване и 
управление на екипа, творч еско програмиране и управление на продаж бите.   

 
В края на обуч ението успешно завършилите уч астници получ иха специален 

сертиф икат. Осем от най -добре представилите си курсисти бяха поканени за допълнителен 
ку рс (Ниво-А) в Центъра за обуч ение и квалиф икация на холандското радио, Х илвърсум, 
Х ол анд ия , 6-13 ноември 2005 г.  

 
 
 
1.5. Семинари “Борба с траф ика на х ора” (28 ф евру ари – 2 март; 25–26 април  

2005 г.) 
 
Център за развитие на медиите (ЦРМ), Соф ия, съвместно с Организацията за медии 

и меж дународно развитие (MADI), Ню  Й орк, организира 3-дневен курс на тема “Борба с 
траф ика на хора”, кой то се състоя от 28 ф евру ари д о 2 март 2005 г. в залата на ЦРМ. 
Събитието е ч аст от проф есионалната програма на ЦРМ за обуч ение на ж урналисти  и 
Регионалната програма за ж урналисти от Ю гоизточ на Е вропа за борба с траф ика на хора, 
осъществявана от MADI. В обуч ението уч астваха осем ж урналисти от регионални печ атни 
и електронни медии от Варна, Велико Т ърново, Видин, Бургас, Казанлък, Пловдив, 
Силистра и Русе, проявяващи интерес към темата. Водещи на курса бяха Бронуин Дж оунс, 
директор на Организацията за медии и меж дународно развитие, Ню  Й орк, и Я на 
Й орданова, ж урналист от в. “Капитал”. По време на обуч ението бяха дискутирани теми, 
свързани с представянето на проблема на глобално и локално ниво и анализирането на 
социалните му аспекти. Разгледана беше връзката меж ду разследващата ж урналистика и 
проблема траф ик на хора. Работата в група целеше да подпомогне ж урналистите в 
разследването на различ ни истории, разглеж дай ки проблемите от различ ни страни. 

 
След приклю ч ване на тридневното обуч ение уч астниците работиха в продълж ение 

на един месец по свои ж урналистич ески материали, свързани с темата траф ик на хора, като 
за целта  им беше предоставена експертна помощ и консултации.  

 
На 25 и 26 април  2005 уч астниците се събраха отново в залата на ЦРМ, за да 

обсъдят написаните веч е истории, както и да обменят идеи за нови. Изработените 
ж урналистич ески материали впоследствие бяха публикувани на специално създаден сай т, 
преведени  на осем езика. Интернет адресът е:  http://www.jnet-trafficking.org  
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1.6. Проф есионал ни д иску сии “Пол итич еската карикату ра” (20-21 

септември; 15 октомври 2005 г.) 
 
Дискусията се проведе в залата на ЦРМ и бе осъществена със съдей ствие на 

Посолството на СА Щ  в Соф ия. Целта на срещата бе да бъде представен нов подход и идеи за 
работата на карикатуриста, работещ за печ атни медии, да дискутира етич ните норми и 
предизвикателствата във всекидневната работа, да сподели опит меж ду колеги, да анализира 
добри и лоши примери. З а събитието бяха поканени 10 автори, работещи за водещите 
печ атни издания в Соф ия, които ще имат възмож ността да представят развитието на 
българската политич еска карикатура и да обсъдят с американския си колега бъдещите 
перспективи и предизвикателства пред тях. Гост-лектор на срещата бе г-н Дж оел Пет, 
носител на награда “Пулицър” за политич еска карикатура през 2000 г. Г-н Дж оел Пет е 
публикувал свои творби в десетки вестници и списания по света, меж ду които “Вашингтон 
поуст”, (Washington Post), “Ню  Й орк тай мс” (the New York Times), “Лос А ндж елис тай мс” 
(the Los Angeles Times) и “Ч икаго Т рибю н” (Chicago Tribune), сътруднич и на изданията USA 
Today  и PhiDelta Kappan, а от 1984 г. работи за Lexington Herald-Leader. Г-н Дж оел Пет е 
също и носител на престиж ните ж урналистич ески награди Robert F. Kennedy за 1999 г. и 
Global Media Award за 1995 г. Т ой  е и бивш президент на А мериканската асоциацията на 
автори на политич ески карикатури, а творбите му са събрани и представени в общо пет 
издания. 

 
Като своеобразно продълж ение на срещата бе проведената на 15 октомври 2005 в гр. 

Русе проф есионал на д иску сия  на тема “Зна ч ение на пол ити ч еската  
карикату ра в пе ч атните мед ии”. Проявата бе организирана в рамките на петото 
годишно издание на “BGMediaMarket – Българският радио и телевизионен пазар”, Русе.  
Целта на срещата бе да бъде представен нов подход и идеи за работата на карикатуриста, 
работещ за печ атни медии, да дискутира етич ните норми и предизвикателствата във 
всекидневната работа, да сподели опит меж ду колеги, да анализира добри и лоши примери. В 
събитието взеха уч астие 10  автори, работещи за печ атни издания в България. Т е представиха 
свои работи и обсъдиха с колегите си бъдещите перспективи и предизвикателства пред тях.    

 
 
1.7. Ку рс по англ ий ски ез ик (22 ф евру ари – 2 ю ни 2005 г.) 
 Курсът по англий ски език ниво напреднали – Upper Intermediate Level, вклю ч и 10 

ж урналисти от соф ий ски печ атни и електронни медии, които продълж иха езиковото си 
обуч ение в Центъра.  Курсистите изразиха задоволството си от предлаганата система и от 
преподавателите, с които Центърът е в дългогодишно сътруднич ество. Изразено бе мнение, 
ч е обуч ението по англий ски език, предлагано от Центъра, е извою вало неоспорим 
авторитет сред ж урналистич еското съсловие, предлагай ки им изпитана система, изцяло 
съобразена с нуж дите на тази специф ич на група. През следващата година обуч ението на 
курсистите ще продълж и в по-горно ниво. 

 

1.8. Проект “Мед ии срещ у  кору пция та” (1 ф евру ари – 15 април  2005 г.) 
 
В изпълнение на  проекта на Център за развитие на медиите “Медии срещу 

корупцията” с ф инансовата подкрепа на Инициатива “Отворено управление” и  
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А мериканската агенция за меж дународно развитие бе продълж ено излъч ването на 
предаването “Под  контрол ” – пъ рвото сед мич но рад иопред аване съ с страница в 
Интернет (http://podkontrol.hit.bg). Още от нач алото на излъч ванията предаването се 
превърна в знач им ф актор и публич ен коректив, изпълняващ ф ункцията на превантивен 
контрол срещу корупцията, държ ащ будно общественото внимание, като се противопоставя 
на непоследователното търсене на отговорност от заинтересованите ведомства и засилва 
публич ното отношение на нетърпимост срещу злоупотребите с власт. През отч етния 
период бяха излъч ени 10 предавания, според залож еното в проекта. “Под контрол” се 
излъч ваше всяка неделя на вълните на Българското национално радио, програма “Х ристо 
Ботев”, от 11.30 до 12 ч аса. Вниманието на автора бе ф окусирано върху случ аите на 
корупция, свързана с енергетиката, приватизацията, образованието, здравеопазването и др., 
все клю ч ови теми, засягащи обществото като цяло.  

През периода Интернет страницата на предаването (http://podkontrol.hit.bg) бе 
обновявана постоянно и своевременно. На нея мож е да се намери инф ормация за проекта и 
донорите, както и да се ч уят всич ки радиопредавания. В Центъра също се съхранява аудио 
архив на предаванията. А нглий ската версия на страницата допринася за по-детай лното 
проследяване на развитието на темата от редица меж дународни институции, за 
мултиплицирането на ж елания еф ект от предаванията и за разширяване обхвата на 
оч акваното въздей ствие от проекта, като го извеж да от националните граници. 

 
Показател за успеха на проекта е още ф актът, ч е след 10 април 2005 г., датата на 

последното предаване по проекта ръководството на програма “Х ристо Ботев” обсъди с 
автора на предаването възмож ността за бъдещо сътруднич ество. 

 
 

2. Ж у рнал истич ески конку рси з а материал и на раз нообраз на тематика з а 
бъ л гарски ж у рнал исти 

 
 
2.1. Конку рс з а ж у рнал истич ески материал  въ в връ з ка съ с з ащ ита правата на 

ж ените и равнопоставеността на пол овете в Бъ л гария  (април  - май   2005 г.) 
Конкурсът е ч етвърти поред и е логич но продълж ение на предишните три 

конкурса за ж урналистич ески материали, посветени на равнопоставеността на половете в 
българското общество. Неговото провеж дане бе осъществено с ф инансовата подкрепа на 
“Център за изследвания и политики за ж ените“, Соф ия. Конкурсът бе обявен през май  
2005 г. Кандидатстващите ж урналистич ески материали трябваше да са 
публикувани/излъч ени в периода 16 ф евруари 2004 г. – 7 април 2005 г. Със свои 
материали уч астваха ж урналисти от печ атни и електронни медии от Соф ия и страната. 
Комисията разгледа общо 39 материала, от които 27 в категория “Национални медии” и 
12 в категория “Регионални медии”. Резултатите от конкурса бяха обявени на 12 май  
2005 г. на оф ициална церемония, която се състоя на 12 май  2005 г. в хотел “Принцес”, по 
време на седмата годишна национална среща на неправителствените организации в 
България, ангаж ирани с проблемите на ж ените.  
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2.2. Конку рс з а наград а з а най - д обро ж у рнал истич еско раз сл ед ване з а 2004 
год ина (април  - май  2005 г.) 

 
Конкурсът за най -добро ж урналистич еско разследване за 2004 г., провеж дан с 

ф инансовата подкрепа на Институт “Отворено общество”, Посолството на Великобритания 
в Соф ия, и съвместно организиран с А социация „Разследващи ж урналисти“ и Ф ондация 
„Гардиън“, Великобритания, бе обявен през април 2005 г. Проявата бе плод на 
ч етиригодишни усилия, насоч ени към утвърж даване на разследващата ж урналистика в 
България. Състезаваха се общо 43 материала, разделени в две категории – “Национални 
медии” (24) и “Регионални медии” (19). На 17 май  2005 г. в зала „Мати“ на Националния 
дворец на културата се състоя оф ициалната церемония по награж даването на победителите 
в Конкурса за награда за най -добро ж урналистич еско разследване за 2004 г. Поканени бяха 
над 120 представители на посолства, неправителствени организации, съд и прокуратура, 
медии. Посланикът на Великобритания у нас Дж еръми Х ил връч и грамотите на отлич ените 
с първа награда ж урналисти, както традиционната статуетка, изработена от скулптора 
Милко Добрев. Миналогодишните победители в Конкурса за най -добро ж урналистич еско 
разследване за 2003 г. – Десислава Стоянова (bTV) и Румяна Е мануилиду, ж урналист от 
Бургас, споделиха своя опит от двуседмич ната си специализация във в. “Гардиън”, Лондон. 

 
В тазгодишния конкурс голямата награда в категория „Национални медии“ – 

двуседмич на практика във в. „Гардиън“ – спеч ели Я на Й орданова, в. “Капитал”, а  
категория „Регионални медии“– Радостина Гинева, в. “Х асковска Марица”, Х асково. 
 
 
 

2.3. Конку рс на списание “9 месеца” (23 я ну ари 2005 г.) 
 
Огнян З латев уч аства в работата на ж урито на конкурса на списание “9 месеца” за 

най -добър ж урналистич ески материал. 
 
 

 
2.4. Конку рс з а най - д объ р ж у рнал истич ески материал  на тема “Беж анците в 
Бъ л гария ” (3 май  – 1 ноември 2005 г.) 
 
Центърът в лицето на Огнян З латев бе поканен за уч астие в комисията по Конкурс за  

най -добър ж урналистич ески материал на тема “Беж анците в България”. Конкурсът бе 
обявен на 3 май  от Държ авната агенция за беж анците при Министерския съвет. Основната 
му цел бе подобряване на общественото познаване и разбиране на проблема “беж анци”, за 
ф ормиране на стабилна среда за осъществяване на политиката на Република България в 
областта на убеж ището и беж анците. На 31 октомври комисията разгледа 
кандидатстващите материали. Поканата за уч астие в ж урито е признание за мястото и 
дългогодишната ангаж ираност на Центъра с проблемите на беж анците. 

 
 
2.5. Конку рс “ Р обер Ш у ман” з а най - д объ р ж у рнал истич ески материал  на тема 
“Европей ски  съ ю з ” на Дел егация та на Европей ската комисия  в Бъ л гария  
 
Опитът на Центъра в организирането на ж урналистич ески конкурси бе признат за 

пореден път, като за седма поредна година Центърът, представляван от Огнян З латев, бе 
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поканен за уч астие в ж урито на годишния конкурс “Робер Ш уман” на Делегацията на 
Е вропей ската комисия в България. Наградите за тази година бяха връч ени на 9 май  2005 г. 

 
 
 
2.6. Конку рс “Д-р Ерх ард  Бу сек” (октомври 2005 г.) 
 
През октомври Огнян З латев за втори път уч аства в ж урито на конкурса “Д-р Е рхард 

Бусек” – ж урналистич ески награди на SEEMO, насърч аващи взаимното разбирателство в 
Ю гоизточ на Е вропа за 2005 г. Наградата за 2005 г беше връч ена на Бранкица Петкович  от 
Института по проблемите на мира в Лю бляна, Словения. 

 
 

3. Т ематич ни мед ий ни проекти и инициативи (симпоз иу ми, конф еренции, 
семинари, из л ож би и д р.)  
 
 
3.1. Проект “ Т ел евиз ия та в Европа през  21 век” 
� Институт “Отворено общество”, Е вропей ска програма за наблю дение и 

подкрепа (EUMAP) и Регионална медий на програма (Network Media Program) бяха 
инициатори на работна среща на 17-20 януари 2005 г. в Будапеща. В срещата от страна на 
ЦРМ уч аства Данаил Данов. Оф ициалното представяне на меж дународното изследване 
“Т елевизията в Е вропа” бе на 10-11 октомври в Брю ксел. Данаил Данов,  автор на 
българската ч аст от проекта , даде интервю  по “Дой ч е веле” за състоянието на телевизията 
в Е вропа и България. 

 
 
3.2. Обу ч ение на ж у рнал исти от рад иостанции в гр. Завет (17-21 ноември, 24-27 

ноември 2005 г.)  
 Центърът съвместно с Института за политики и обществени комуникации уч аства в 

проект за създаване на местно радио в етнич ески смесен рай он в община З авет – роми, 
турци и българи съвместно се обуч ават в умения за работа в радио. От 24 до 27 ноември в  
радиостудиото на ЦРМ се проведе практич еското обуч ение на курсистите от Кирил 
Костадинов от Радио „Гларус Микс”, Бургас. 

 
 
3.3. Проект “Повиш аване на общ ествената инф ормираност з а ку л ту рно-

историч еското насл ед ство на Бъ л гария ” ( ю л и – д екември 2005 г.) 
 
Проектът стартира през ю ли 2005 г. и се осъществява от ЦРМ с подкрепата на 

Националния център за музеи, галерии и изобразителни изкуства към Министерството на 
културата на Република България. Основната цел на проекта е да изследва проблемите на 
музей ното дело у нас и на потреблението на музей ните продукти и услуги, както и да 
предлож и конкретни  дей ствия повишаване на обществената инф ормираност. 

 
По време на първата ф аза от проекта бе проведено национално представително 

проуч ване сред населението и представително проуч ване след сред 100 директори на музеи 
и галерии, осъществено от А генция “Ф акт Маркетинг”. Резултатите от двете 



 15 

социологич ески проуч вания бяха представени пред обществеността на 29 септември 2005 
г. в Е вро-българския културен център. 

 
Втората ф аза на проекта предвиж даше организиране на два семинара - за обуч ение 

на ж урналисти и за обуч ение на служ ители на музей ната система у нас. Първият семинар 
“Пробл еми на му з ей ното д ел о и рол я та на мед иите з а опаз ване на ку л ту рно-
историч еското насл ед ство” се провед е в етнограф ския  му з ей  на открито Етъ ра (11 – 13 
ноември 2005 г) и събра 16 ж урналисти от местни и регионални медии, отразяващи теми, 
свързани с културно-историч еското ни наследство.  

 
Вторият ку рс “Как д а работим по- д обре с мед иите” се проведе на  2 – 4 декември 

2005  г. и  бе предназнач ен за служ ители на музеите. Неговата цел бе да предлож и на 
уч астниците практич ески съвети, стратегии и техники в областта на комуникацията с 
медиите и обществото. Обуч ението предостави възмож ност за по-висока еф ективност на 
работата на служ ителите от музеите както по отношение на ролята им на PR-и  на 
собствените им организации, така и по отношение на работата им с медиите. Лектори бяха 
представители на Център за развитие на медиите. Обуч ението приклю ч и на 4 декември с 
представяне на резултатите от сравнително-правното проуч ване по проекта, изпълняван от 
ф ондация “Програмен и аналитич ен център за европей ско право” – “Изследване и 
популяризиране на добри практики за подобряване на националната политика в областта на 
културно – историч еското наследство и ролята на националната музей на система”. В 
рамките на курса бяха представени добри практики за подобряване на българската музей на 
система и бе обсъдена необходимостта от нов закон, уреж дащ българското културно-
историч еско наследство и статута на музеите. 

 
 
 
3.4. Меж д у народ на конф еренция  “Gender mainstreaming в мед иите и рол я та на 

НПО” (29 април   2005 г.) 
 

Меж дународната конф еренция “Gender mainstreaming в медиите и ролята на НПО”, 
която се проведе от 28 април до 1 май  2005 г. в Будапеща, бе организирана от Центъра за 
независима ж урналистика, Будапеща. В конф еренцията уч астваха ж урналисти и експерти 
от 6 страни – България, Ч ешка република, Унгария, Х оландия, Румъния и Словения. 
Българският представител бе Катя Благоева, ЦРМ, която изнесе доклад на тема „Медии и 
Gender равенство”. Целта на срещата бе да се дискутират различ ините аспекти на 
равенството меж ду двата пола в медиите и да даде отговор на въпроса що е то „Gender 
mainstreaming”. Конф еренцията бе и ф орум, на кой то уч астниците да се инф ормират за 
резултатите от проведения медиен мониторинг в изпълнение на програма, осъществявана 
от Центъра за независима ж урналистика, Будапеща. 
 

 
 
3.5. Ку рс „Отраз я ване на из бори” (26 – 29 май  2005 г.) 
 
Практич еският курс на тема “Отразяване на избори” се проведе от на 27 и 28 май  2005 

г. в залата на хотел “Дръстър”, Силистра. Събитието бе осъществено с ф инансовата подкрепа 
на посолството на СА Щ  в България. Уч астие 13 репортери и редактори от водещи медии в 
Бургас, Варна, Велико Т ърново, Разград, Силистра и Ш умен. Лектор бе г-н Дж ей мс Дикенсън, 
американски ж урналист и редактор с 30-годишен проф есионален опит в отразяването на 



 16 

избори, работил в множ ество медии, сред които  “Вашингтон поуст” (Washington Post), 
“Вашингтон стар” (The Washington Star), “Нешънъл обзървър”(The National Observer) и 
“Ю най тед прес интернешънъл” (United Press International). Курсът вклю ч ваше теми и 
практич ески упраж нения, целящи развитието на практич ески умения в ж урналистите, 
свързани с най -успешните световни практики по отразяването на избори. Разгледана бе ролята 
на медиите при отразяване на избори и бе направен анализ на предизборната кампания – 
програми, платф орми, специф ика на ж урналистич еското проуч ване и разследване, както и 
етич ни норми и стандарти в отразяването на избори. 

 
 
 
3.6. Ку рс „Отраз я ване на из бори” (2 – 5 ю ни 2005 г.) 
 
Курсът се осъществи с ф инансовата подкрепа на Посолството на Великобритания в 

България в рамките на обуч ителната програма на ЦРМ. Обуч ението се проведе в залата на клуб 
“Отворено общество”, Смолян,  на 3 и 4 ю ни 2005 г. 

 
В събитието взеха уч астие 14 репортери и редактори от регионални медии във Велико 

Т ърново, Е лин Пелин,  Пловдив, Смолян, Т ърговище и Х асково. Лектори бяха Дей вид Уорд и г-
н Питър Дивай н, дългогодишни ж урналисти във в. “Гардиън”, отразявали множ ество 
предизборни кампании. 

 
Курсът вклю ч ваше теми и практич ески упраж нения, целящи развитието на 

практич ески умения в ж урналистите, свързани с най -успешните световни практики по 
отразяването на избори. З астъпени бяха въпроси, свързани със специф иката на 
предизборната кампания, техниките на интервю иране, средства и техники на репортаж а и др.  

 
 
 
3.7. Меж д у народ на конф еренция  “ Р аз витието на вестниците в Югоиз точ на 

Европа: биз нес и етика” (27 – 28 октомври 2005 г.) 
 
ЦРМ бе домакин на меж дународната конф еренция “Развитието на вестниците в 

Ю гоизточ на Е вропа: бизнес и етика”, която се състоя на 27 – 28 октомври в зала „Соф ия” 
на Гранд-хотел „Соф ия”. Конф еренцията бе съвместна инициатива на Мреж ата за 
проф есионализация на медиите в Ю гоизточ на Е вропа (SEENPM) и Работната група 
“Демократич ни медии” на Пакта за стабилност за Ю гоизточ на Е вропа и бе организирана от 
ЦРМ и Съю за на издателите в България, с ф инансовата подкрепа на Ш вей царската агенция 
за развитие и сътруднич ество, Министерството на външните работи на Кралство Дания, 
Институт “Отворено общество” – Е вропа и Съвета на Е вропа. 

 
В двудневната среща уч астваха над 80 редактори, собственици, издатели, 

представители на проф есионални сдруж ения и меж дународни организации, медий ни 
експерти от Е вропа. По време на конф еренцията бяха дискутирани три основни теми, които 
имат особена знач имост за медий ната индустрия в Е вропа: Нова Е вропа на картата на 
вестникарската индустрия; Е тика в медий ния бизнес; Медий на саморегулация в 
Ю гоизточ на Е вропа. Събитието имаше за цел да даде възмож ност на уч астниците да 
обменят опит по различ ни бизнес модели във вестникарската индустрия, добри практики и 
стратегии в медий ната саморегулацията, да обсъдят отговорността на собствениците на 
медиите към подобряване на кач еството на ж урналистич еския продукт. Разгледани бяха 
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проф есионалните стандарти в бизнес практиката на медиите ( ч естна конкуренция, 
прозрач ност на собствеността, на договори за реклама и правителства или държ авни 
субсидии). Обсъдени бяха конкретни области за нови проуч вания и разработване на 
политики в медиите. 

 
Мреж ата за проф есионализация на медиите в Ю гоизточ на Е вропа (SEENPM) ще 

представи резултатите от двете свои най -нови сравнителни проуч вания „Етиката в 
биз неса – биз несъ т като етика” и „Ж у рнал истика и етика в Югоиз точ на Европа”. Т ези 
два проекта бяха осъществени през последните шест месеца в 10 страни от региона – 
А лбания, Босна и Х ерцеговина, България, Х ърватска, Унгария, Македония, Молдова, 
Сърбия и Ч ерна гора, Румъния и Словения, и са насоч ени към насърч аване на 
проф есионализма в медиите от гледната точ ка както на собствениците и издателите, така и 
на ж урналистите.  

 
Сред оф ициалните гости на конф еренцията бяха А ралин Макмей н и Т атяна Репкова 

от Световната асоциация на вестниците; Срдж ан Керим, специален пълномощник на ВА Ц 
за Ю гоизточ на Е вропа; Питър Престън, Ф ондация “Гардиън”; Уилиам Гор, Комисия по 
ж албите в медиите, Великобритания; Стиг Ф инсло, Оркла медиа, Норвегия; Пол Гилеспи, 
в. “А й риш тай мс”, Ирландия; Я ша Ланге, Пакт за стабилност; Оливър Мъни-Кърл, 
Меж дународна ф едерация на ж урналистите, както и редица други известни медий ни 
експерти. 

 
 
 
3.8. Програма з а обу ч ение по етнич еско многообраз ие (24 ф евру ари – д екември 

2005 г.) 
 
Програмата за обуч ение на български ж урналисти по въпросите на многообразието 

беше разработена по проект на Британски съвет, България, от консултанта на Съвета от 
Обединеното кралство Т они Голдман, в консултация с българския експерт Нери Т ерзиева и 
през миналата година. През 2005 г. З апоч на изпълнението на Програмата за обуч ение на 
ж урналисти, която се осъществява посредством специално създадения уебсай т за 
многообразието, предназнач ен за ж урналисти с интерес към проблемите на многообразието 
(www.diversitybulgaria.org). Обуч ението се администрира от Център за развитие на медиите 
в лицето на Катя Благоева и се предлага като дистанционен курс от две ч асти: 
самостоятелен тест в електронен вариант и 5 практич ески задания, които се изпълняват под 
ръководството на обуч ител. След успешното попълване на тест, (етап от което е и 
разуч аването на специално подбрани текстове  и документи на Е вропей ския съю з, ООН и 
законодателството на отделни европей ски страни), ж урналистът се допуска към 
практич еската ч аст. Събраният екип от обуч ители е ангаж иран с втората ч аст от курса – 
дистанционно водене на практич еската ч аст на обуч ението. Целта на обуч ението е да 
разшири знанията и уменията на ж урналистите да отразяват по обективен и безпристрастен 
нач ин проблемите на етнич еските малцинства в България.  

 
На 24 ф евру ари 2005 г. бе даден стартът на програмата, което стана на оф ициална 

церемония в Е вро-българския културен център. Обуч ителите, 14 изтъкнати ж урналисти, 
преминаха опреснителен еднодневен курс, проведен на 8 април  в Британския съвет в 
Соф ия. Бяха съгласувани критериите за оценка на изпълнението на задач ите и курсовите 
работи на обуч аемите. С цел популяризиране и представяне на страницата 
www.diversitybulgaria.org от 28 март д о 1 април  Лиза МакМанъс, З аместник-директор на 
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Британски съвет в Соф ия, и Катя Благоева осъществиха срещи с ж урналисти в градовете 
Плевен, Русе и Ш умен, а на 13 май  – във Варна. 

 
В настоящия момент в дистанционното обуч ение уч астват 17 ж урналисти от цялата 

страна, като един от тях веч е е приклю ч ил успешно своето обуч ение и е предлож ен от 
обуч ителя си за получ аване на специален сертиф икат, издаван съвместно от Британски 
съвет и ЦРМ. 

 
3.9. Проект “ Т ех нич еска помощ  з а под обря ване на проф есионал ните станд арти 

в бъ л гарската ж у рнал истика” ( я ну ари - ноември 2005 г.) 
 
През ноември 2005 г. приклю ч и стартиралият през миналата година проект 

“Т ехнич еска помощ за подобряване на проф есионалните стандарти в българската 
ж урналистика”, ф инансиран по програма Ф А Р на Е вропей ския съю з. Изпълнението на 
проекта се осъществи в  консорциум с лидер Би Би Си Уърлд Сървис Т ръст И партниращи 
организации  Център за развитие на медиите, Соф ия, Х ю мън Дай намикс, Виена, 
Меж дународната ф едерация на ж урналистите, Брю ксел, Лай пцигски университет и 
Т ехнологич ен институт, Дъблин. Оф ициални бенеф ициенти по проекта в България са 
Българската медий на коалиция, Съю зът на издателите в България, Ф акултетът по 
ж урналистика и масови комуникации към Соф ий ския университет и Съветът за електронни 
медии. 

 
Главната цел на проекта бе да подпомогне независимостта на медиите ч рез 

подобряване на проф есионалните стандарти в българската ж урналистика. Проектът има 4 
направления. 

 
І.. Медийна с ам о р ег у л ац ия . В тази област проектът допринесе за: 

� уч редяването на Ф ондация “Национален съвет за ж урналистич еска етика”. 
Съветът е законово регистрирана ф ондация с идеална цел. В борда на уч редителите на 
ф ондацията са представени пет от най -знач имите български медий ни организации, сред 
които е ЦРМ, като по този нач ин се дава право на глас на работодатели и собственици, на 
Съю за на ж урналистите и на местни НПО, на печ атния и електронния сектор, на 
национални, както и на отделни регионални и местни медии. 

� уч редяването на две Комисии по етика 
Е дната от комисиите отговаря за печ атните медии, а другата за електронните медии. Всяка 
от комисиите се състои от 12 ч лена: ч етирима от тях са избрани от ж урналистите, ч етирима 
са номинирани от работодателите и собствениците на медии, а останалите ч етирима са 
приети по взаимно съгласие на двете страни.  

� изготвянето на Е тич ен кодекс на българските медии 
 
Е тич ният кодекс бе разработен с подкрепата на изтъкнати меж дународни и 

български медий ни експерти. Същият бе обсъден и дискутиран на няколко общи събрания, 
проекти за кодекса бяха разпратени за коментиране на над 300 лица и организации, като 
след месеци консултации оконч ателно бе подписан на 25 ноември 2004 г. Към днешна дата, 
повеч е от 80 отделни медии и медий ни организации са подписали Кодекса. 

 
ІІ. Р аз р аб о т ване на п о л ит ик а з а у п р авл ение на ч о веш к ит е р ес у р с и в м едиит е 

В тази област проектът: 
� предостави специализирана програма за обуч ение по УЧ Р 
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Т рите двудневни семинара по УЧ Р, проведени в различ ни населени места на България 
привлеч е 31 уч астника от 6 национални и 12 регионални медии. Освен това, в 13 
национални и 13 местни медии бяха проведени консултации на място по УЧ Р. 

� изготви Ръководство по УЧ Р на български език 
Ръководството, "Управление на персонала: Насоки за дей ствие" бе изготвено от екип от 
меж дународни и български експерти в областта на УЧ Р специално за българския медиен 
пазар и представлява практич еско ръководство, насоч ено към малките и средните медии. 
Същото бе раздадено на уч астниците в семинарите и консултациите на място, мож е да бъде 
свалено от уебсай та на проекта. 

 
 
ІІІ. П р ак т ич ес к о  о б у ч ение з а ж у р нал ис т и 

През 2005 г. в тази област проектът: 
� предостави обуч ение на 424 ж у рнал исти (общо за двете години на проекта 575) 

Програмата за обуч ение бе реализирана в пет регионални цикли за първонач ално обуч ение 
на цялата територия на България. През 2005 г. бяха проведени 51  ку рса (общо за двете 
години на проекта 60), покриващи над 15 различ ни теми. Лектори бяха ж урналисти, 
получ или статуса на обуч ители, одобрени от Би Би Си. Т е, ч есто работей ки съвместно с 
меж дународните обуч ители, поеха основната работа по програмата за обуч ение в 
ж урналистич ески умения. През 2005 г. бяха проведени следните курсове: 

  Курс “Умения за работа в печ атна медия”, 15-19 януари, Варна, лектори: 
А лексения Димитрова и Станимир Въгленов (в.”24 ч аса”) 

  Курс “Умения за работа в радио”, 22-26 януари, Варна, лектори: Деян Й отов 
(БНР) и Данаил Данов 

  Курс “Отразяване на политич ески събития”, 3-4 ф евруари, Варна, лектори: 
Милена Димитрова (Pro Media) и Наоми Голдсмит  (BBC) 

  Курс “Разследваща ж урналистика”, 5-7 ф евруари, Варна, лектори: Й ово 
Николов (в.”Капитал”) и Наоми Голдсмит (BBC) 

  Курс “Отразяване на престъпността”, 10-11 ф евруари, Варна, лектори: Слави 
А нгелов (в.”24 ч аса”) и А нтъни Х аусън (BBC) 

  Курс “Отразяване на етнич ески различ ия”, 12-13 ф евруари, Варна, лектори: 
Деян Й отов (БНР) и А нтъни Х аусън (BBC) 

  Курс “Отразяване на икономич ески събития”, 26-27 ф евруари, Варна, лектор 
Надеж да Семердж иева (в.”Сега”) 

  Курс “Присъединяване към Е С” – май сторски клас, 21 март, ЦРМ, лектор 
Илин Станев (в.”Капитал”) 

  Курс “Управление на новините”, 22 март, ЦРМ, лектор Димитрана 
А лександрова, в. „Капитал” 

  Курс “Разбиране нуж дите на гласоподавателите”, 22 март, ЦРМ, лектор 
Петър Волгин, БНР 

  Курс “Управление на новините– планиране на изборите” -  за печ атни 
медии”, 23-24 март, ЦРМ, лектори: Й ово Николов (в.”Капитал”), Петър Бой ч ев 
(в.”Новинар”) и Димитрана А лександрова (в.”Капитал”) 

  Курс “Присъединяване към Е С” – май сторски клас, 28 март, ЦРМ, лектор 
Илин Станев (в.”Капитал”) с уч астието на гост-говорители 

  Курс “Управление на новините – планиране на изборите” - за електронни 
медии, 29-30 март, ЦРМ, лектор Деян Й отов 

  Курс “Правни медий ни въпроси” – май сторски клас, 31 март, ЦРМ, лектор 
Цветан Цветанов, адвокат 
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  Курс “Отразяване на политич ески събития”, 1-2 април, ЦРМ, лектори: 
Милена Димитрова (Pro Media), Георги Коритаров (Радио „Нова Е вропа”, Нова Т В) 

  Курс “Обуч ение в бизнес и търговски управленски стратегии”, 4-8 април, 
ЦРМ, лектори: Рич ард Лазаръс – Лондон, и Константин Марков ( А БРО, Българският Т оп 
100) 

  Курс “Отразяване на икономич еска инф ормация”, 9-10 април, ЦРМ, лектор 
Й ордан Матеев (в.”Капитал”) 

  Курс “Правни медий ни въпроси” – май сторски клас, 12 април,ЦРМ,  лектор 
Цветан Цветанов, адвокат 

  Курс “Умения за работа в печ атна медия”, 12-16 април, ЦРМ, лектори: 
А лексения Димитрова и Станимир Въгленов(в.”24 ч аса”) 

  Курс “Умения за работа в радио”, 17-21 април, ЦРМ, лектори:  Петър Волгин 
(БНР) и Данаил Данов (ЦРМ) 

  Курс “Отразяване на етнич ески различ ия”, 23-24 април, ЦРМ, лектори:  Деян 
Й отов (БНР) и Данаил Данов (ЦРМ) 

  Курс “Умения за работа в телевизия”,  25-29 април, ЦРМ, лектор А нтъни 
Х аусън (BBC Лондон) 

  Курс “Е вропей ски медий ни стандарти”, 4-5 май , ЦРМ, лектор Т они Х аусън 
(ВВС) 

  Курс “Отразяване на престъпността”, 9-10 май , ЦРМ, лектори: Й ово Николов 
(в.”Капитал”) и Слави А нгелов (в.”24 ч аса”) 

  Курс “Е лектронни издания”,  12-13 май , ЦРМ, лектори: Ж ана Николова 
(„Всеки ден”) и Е ленко Е ленков 

  Курс “Разследваща ж урналистика”, 14 - 16 май , ЦРМ, лектори:  А лексения 
Димитрова и Станимир Въгленов(в.”24 ч аса”) 

  Курс “Разследваща ж урналистика”, 3-5 ю ни, Пловдив, лектори:  А лексения 
Димитрова и Станимир Въгленов (в.”24 ч аса”) 

  Курс “Отразяване на избори”, 6-7 ю ни, Пловдив, лектори:  А нтъни Х аусън-Би 
Би Си – Лондон, и Деян Й отов (БНР) 

  Курс “Обуч ение в бизнес и търговски управленски стратегии”, 6-10 ю ни, 
Пловдив, лектори: Рич ард Лазаръс – Лондон (независим медиен експерт) и Константин 
Марков( А БРО, Българският Т оп 100) 

  Курс “Отразяване на избори”, 8-9 ю ни, Благоевград, лектори:  А нтъни Х аусън 
– Би Би Си – Лондон, и Деян Й отов (БНР) 

  Курс “Е лектронни издания”, 8-9 ю ни, Пловдив, лектор Е ленко Е ленков 
  Курс “Отразяване на избори”, 10-11 ю ни, Монтана, лектори:  А нтъни Х аусън, 

Би Би Си, и Деян Й отов (БНР) 
  Курс “Отразяване на избори”, 13-14 ю ни, Русе, лектори:  А нтъни Х аусън – Би 

Би Си – Лондон и Деян Й отов (БНР) 
  Курс “Отразяване на престъпността”, 13-14 ю ни, Пловдив, лектори:  Слави 

А нгелов (в.”24 ч аса”) и Й ово Николов (в.”Капитал”) 
  Курс “Умения за работа в печ атна медия”, 2-6 ю ли, Пловдив, лектори:  

А лексения Димитрова и Станимир Въгленов(в.”24 ч аса”) 
  Курс “Умения за работа в радио”, 3-7 ю ли, Пловдив, лектори: Петър Волгин 

(БНР) и Данаил Данов (Център за развитие на медиите) 
  Курс “Отразяване на етнич ески различ ия”, 9-10 ю ли, Пловдив, лектори: Деян 

Й отов (в. „Т руд”) и Данаил Данов (Център за развитие на медиите) 
  Курс “Отразяване на политич ески събития”, 11-12 ю ли, Пловдив, лектори:  

Милена Димитрова (в. „Т руд”) и Петър Волгин (БНР) 
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  Курс “Отразяване на икономич еска инф ормация”, 15-16 ю ли, Пловдив, 
лектори: Надеж да Семердж иева (в.”Сега”) и Й ордан Матеев (в.”Капитал”) 

  Курс “Т ърговско управление на медии, 8-12 септември, Пловдив, лектори:  
Рич ард Лазаръс – Лондон, и Константин Марков ( А БРО) 

  Курс “Т ърговско управление на медии”, 14-18 септември, Русе, лектори:  
Рич ард Лазаръс – Лондон, и  Константин Марков( А БРО) 

  Курс “Е лектронни издания”,  20-21 септември,  Благоевград, лектор Е ленко 
Е ленков 

  Курс “Разследваща ж урналистика”, 24-26 септември, Благоевград, лектори:  
А лексения Димитрова (в.”24 ч аса”) и Станимир Въгленов (в.”24 ч аса”) 

  Курс “Отразяване на етнич ески различ ия”,  27-28 септември, Благоевград, 
лектори: Деян Й отов (БНР) и Ник Надж ънт (ВВС Лондон) 

  Курс “Отразяване на престъпността”,  29-30 септември, Благоевград, лектори:  
Слави А нгелов (в.”24 ч аса”) и Ник Надж ънт (ВВС Лондон) 

  Курс “Отразяване на политич ески събития”, 1-2 октомври, Благоевград, 
лектори:  Милена Димитрова (Pro Media) и Ник Надж ънт (ВВС Лондон) 

  Курс “Отразяване на престъпността”, 5-6 октомври, Русе, лектори:  Слави 
А нгелов (в.”24 ч аса”) и Ник Х отън (ВВС, Лондон) 

  Курс “Отразяване на политич ески събития”, 8-9 октомври, Русе, лектори: 
Милена Димитрова (Pro Media) и Ник Х отън (ВВС, Лондон) 

  Курс “Отразяване на етнич ески различ ия”, 10-11 октомври, Русе, 
лектори:  Деян Й отов (БНР) и Ник Х отън (ВВС, Лондон) 

  Курс “Е лектронни издания”, 12-13 октомври, Русе, лектор Е ленко Е ленков 
  Курс “Разследваща ж урналистика”, 15-17 октомври, Русе, лектори: А лексения 

Димитрова (в.”24 ч аса”) и Станимир Въгленов (в.”24 ч аса”) 
 

В 30 отделни медии бяха проведени консултации за обуч ение на място. От 29 август 
до 16 септември  бяха осъществени обуч ение и консултации в местни и регионални 
радиостанции в З ападна България в градовете Враца, Козлодуй , Монтана, Видин, 
Берковица от Данаил Данов, както и онлай н консултации за телевизия от 15 до 20 
септември за градовете Благоевград и Русе от Робърт Бътлър (ВВС Лондон). 
Специализирана програма за обуч ение бе предоставена на 39 ж урналисти от етнич еските 
малцинства, както и на медии в отделни области на Северозападна България. 

 
� въведе проф есионални курсове за дистанционно обуч ение 

Т ези курсове са разработени на базата на известната система "iLearn" на Би Би Си Уърлд 
Сървиз Т ръст за дистанционно обуч ение. По проекта бе организирано изготвянето на 
българска версия на знач ителен брой  модули и курсове, обуч ени бяха местни системни 
администратори, както и основна група от местни обуч ители, одобрени от Би Би Си, които 
да работят като обуч ители в системата за дистанционно обуч ение. В рамките на проекта 33 
ж у рнал исти преминаха през дистанционното обуч ение. След приклю ч ването на проекта, 
българската система остава напълно интегрирана в поддърж ащата система "iLеаrn" на Би 
Би Си. 

 
 
ІV. О б у ч ение п о  ж у р нал ис т ик а 
В тази област проектът: 

� предостави на персонала на Ф акултета по ж урналистика и масови комуникации, СУ, 
15 стипендии по инициативата за уч ебни програми 
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Програмата "Инициатива за стипендии за уч ебни програми" (Curriculum Scholarship 
Initiative - CSI) бе една от основните задач и, във връзка с модернизирането на уч ебната 
програма. Т я предостави възмож ността на 15 стипендианти да се запознаят с най -добрите 
практич ески подходи в различ ни аспекти на съвременното обуч ение по ж урналистика, 
което ще им позволи пряко да повлияят на процеса по модернизиране на уч ебната програма 
на Ф акултета по ж урналистика и масови комуникации в Соф ий ския университет. 
 

� изготви и предаде Доклад "Стратегия и план за дей ствие за модернизиране на 
уч ебната програма" 

В този документ се определят краткосроч на, средносроч на и дългосроч на стратегии за 
Ф акултета по ж урналистика и масови комуникации, както и серия от препоръки, на базата 
на проуч ването, проведено от стипендиантите по инициативата СSI и от меж дународните и 
български експерти. 
 

� уч реди А социация на мреж ата от български ф акултети по ж урналистика 
Девет български института преподаващи ж урналистика се споразумяха да сф ормират 
А социация на мреж ата от ф акултети, целта на която е подобряване на сътруднич еството 
меж ду ф акултетите на територията на България. Би Би Си Уърлд Сървиз Т ръст (даде 
съгласието си да предостави на А социацията безплатен Интернет / Интранет уебсай т. 

 
 

 
 

� НАПР АВЛ ЕНИЕ: МР ЕЖ А З А ПР ОФ ЕСИОНАЛ НО Р АЗ ВИТ ИЕ НА М ЕД ИИТ Е В ЮГОИЗ Т ОЧ НА 
ЕВР ОПА (SEENPM) 

 През разглеж дания период Центърът уч астваше в провеж дането на различ ни 
инициативи, съвместно с партнь ори на Мреж ата, редовни срещи на Мреж ата, обуч ителни 
курсове и изследователски проекти.  

 
 
1. Обу ч ител ни ку рсове 
 
В рамките на Мреж ата за проф есионално развитие на медиите в Ю гоизточ на 

Е вропа бяха проведени редица курсове, обуч ения и конф еренции. Център за развитие на 
медиите номинира за уч астие от българска страна ж урналисти от печ атни и електрони 
медии, с доказани умения в областта, в която работят, и по този нач ин им предостави 
възмож ност да обменят опит и идеи с колегите си от другите балкански страни: 

 
 
  14-18 март, семинар “Когато ж у рнал истиката срещ а биз неса”. 

Семинарът бе органициран от Медиа център, Сараево, и бе предназнамен  за менидж ъри и 
директори от печ атни и електронни медии. А нтоанета А лександрова, радио Ф М+, Варна бе 
номинирана от ЦРМ за уч астие.  

  1-2 април , Конф еренция  з а ж у рнал исти на свобод на практика, 
организирана по инициатива на Института за мир, Лю бляна. ЦРМ номинира за уч астие 
Десислава Първанова, в. „Т руд” и Красимир Димитров, радио Гларус Микс, Бургас. 

  12-16 април , ку рс “ Т ерориз мъ т: нач ини на отраз я ване”. Курсът, 
проведен в Т ирана,  събра 11 уч астници от Ю гоизточ на Е вропа. Цветелина Й орданова от 
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БНТ  бе посоч ена за уч астие от ЦРМ. Лектор бе Габриел Партош, политич ески анализатор 
от BBC. 

  13-17 април , обу ч ение “ Х ъ рватски национал ни паркове”, организирано 
от  Меж дународният център за обуч ение на ж урналисти, Опатия. Българският представител 
бе Виктор Иванов, в. „24 ч аса”. 

  6-9 ю ни, ку рс “Отраз я ване на сел скостопански пробл еми” се проведе в 
Нови Сад. Организатор бе „Уч илище за ж урналисти”, Нови Сад. Българският представител, 
предлож ен от ЦРМ, бе Сия Велинова от в. “Капитал”. 

  11-16 септември, ку рс „Отраз я ване въ просите на отбраната”, организиран от „Уч илище за ж урналисти”, Нови Сад,  събра  20 ж урналисти от Молдова, 
Румъния, България, А лбания, Македония, Босна и Х ерцеговина, Унгария, Сърбия и Ч ерна 
гора. Българските представители бяха Паулина Михай лова и Панай от А нгарев, в. 
„Капитал” 

  11-12 ноември, семинар „Зл оу потреба в рекл амата на д ъ рж авни мед ии 
и из бя гване на ценз ора”. Центърът за независима ж урналистика, Букурещ, с ф инансовата 
подкрепа Правна инициатива „Отворено общество”, Ню  Й орк, проведе ж урналистич ески 
ф орум, разискващ въпроси за  на в Букурещ. Българският представител бе Й ордан Матеев, 
в. „Капитал”. 

  6-7 октомври, срещ а “Етика и ж у рнал истика”. Срещата по проекта бе 
организирана от Медий ния център, Белград. От българска страна уч астваха Ивета Пешева 
( Т елевизия BBT) и Е лизабет Радкова (в. “Сега”).  

 
 
 
2. Из сл ед овател ски проекти 
 
 
2.1. Из сл ед овател ски проект “Етиката в мед ий ния  биз нес” на Центъ ра з а 

нез ависима ж у рнал истика, Бу ку рещ  
 С оглед изпълнението на изследователския проект “Е тиката в медий ния бизнес” 

се проведе работна среща на 7-8 април  Бу ку рещ , на която присъстваха от страна на ЦРМ 
Огнян З латев и Мария Я нева. Проектът предвиж даше проуч ване на добрите и лошите 
практики в медий ния бизнес в 11 страни: А лбания, Босна и Х ерцеговина, България, 
Х ърватия, Унгария, Македония, Сърбия и Ч ерна гора, Молдова, Румъния и Словения. 
Проуч ването бе представено на Меж дународната конф еренция „Ю гоизточ на Е вропа: 
печ атният бизнес и етика”, 27-28 октомври 2005 г., Соф ия. 

 
 
2.2. Из сл ед овател ски проект “Етика и ж у рнал истика в Югоиз точ на Европа” 

на Мед иен центъ р, Бел град  
 Работни срещи по изследователския проект “Е тика и ж урналистика в Ю гоизточ на 

Е вропа” се проведоха на 22-24 април  в Бел град  и 16-17 ю л и в Т ирана. Представител на 
ЦРМ бе Я на Пеловска. Проектът вклю ч ва оценка степента на политич еска и икономич еска 
намеса в работата на медиите и спазването на правилата на проф есионална етика в 6 
страни: България, Македония, А лбания, Сърбия и Ч ерна гора, Босна и Х ерцеговина. З а база 
в българската ч аст на изследването („Ж урналистика и етика в България 2005”)послуж и 
анкета, състояща се от 33 въпроса, зададени на 30 ж урналисти от водещи национални и 
регионални медии. Проектът приклю ч и с представянето на изследването Ethics and 
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Journalism in the South Eastern Europe”, което бе представено на Меж дународната 
конф еренция „Ю гоизточ на Е вропа: печ атният бизнес и етика”, 27-28 октомври 2005 г., 
Соф ия. 

 
 
 
3. Р аботни срещ и 
 
� Засед ание на коорд инационния  комитет на Мреж ата за проф есионално 

развитие на медиите в Ю гоизточ на Е вропа, 3-6 ф евру ари, Мадрид. Уч астие: Огнян З латев. 
� Год иш ната срещ а на Мреж ата за проф есионално развитие на медиите в 

Ю гоизточ на Е вропа (SEENPM), 4-6 март, Будапеща. Уч астие: Огнян З латев. 
� Обу ч ение „Достъ п д о европей ски ф онд ове”. Мреж ата за проф есионално 

развитие на медиите в Ю гоизточ на Е вропа (SEENPM) бе инициатор на обуч ението, 
проведено в Брю ксел от 29 ю ни д о 3 ю л и. Уч астие: Я на Пеловска. 

� Из въ нред но общ о съ брание на SEENPM, проведено на 30 октомври в 
Соф ия. На срещата присъстваха повеч е от 30 ръководители и координатори на центровете 
на Мреж ата от Ю гоизточ на Е вропа.  

 
 
 

� НАПР АВЛ ЕНИЕ: БЪ Л ГАР ИЯ И ПР ОЦ ЕСЪ Т  НА ПР ИСЪ ЕД ИНЯВАНЕ К Ъ М  ЕВР ОПЕЙ СК ИЯ 
СЪ Ю З  

 
 

1. Семинар “Бъ л гария  и процесъ т на присъ ед иня ване къ м ЕС” (27 – 28 май  
2005 г.) 

Семинарът “България и процесът на присъединяване към Е С” се  проведе на 27 и 28 
май  2005 г. в хотел “А дмирал”, З латни пясъци.  Събитието бе организирано с подкрепата на 
Посолството на Ф едерална република Германия в Соф ия и Ф ондация “Конрад А денауер”. 
Уч астие взеха 26 ж урналисти от печ атни и електронни медии от страната, които проявяват 
интерес към темата и ж елаят да се запознаят по-добре с проблематиката на европей ската 
интеграция от гледната точ ка на българската и европей ската ж урналистика. Лектори бяха 
Красимир Костов (съветник на заместник министър-председателя Пламен Панай отов), Илин 
Станев (редактор “Меж дународна икономика и политика”, в. “Капитал”), Ралф  Я кш 
( Ф ондация “Конрад А денауер”, Соф ия), Волф ганг Брет (ръководител Направление “Външна 
търговия” във Ф едералното министерство на външните работи на Ф РГ), Рай нхолд Веттер 
(главен кореспондент за Източ на Е вропа на “Handelsblatt”). Р аз гл еж д ани бя х а теми относно  
българската перспектива в Е вропей ския съю з; знач имостта на ж урналистиката в 
демократич ните общества; икономич еските перспективи за България в Е вропей ския съю з и 
предизвикателства за България след подписването на присъединителния договор. Особен 
интерес сред ж урналистите предизвика темата „Инвестиции на немски компании в 
България”. Уч астниците оцениха високо предоставената им възмож ност да получ ат 
изч ерпателна и актуална инф ормация и изразиха готовност и ж елание да се вклю ч ат в 
следващи подобни семинари. 
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2. Програма „Европа 2003” 
 
� Ку рсове “Да преоткрием Европа” (15 – 17 април  2005 г. – Варна; 13 – 15 
май , Стара Загора)  

 
Проектът, ф инансиран по програма “Е ВРОПА -2003” на Делегацията на 

Е вропей ската комисия в България, е насоч ен към повишаване на капацитета на българските 
ж урналисти и медии, отразяващи различ ните аспекти на присъединителния процес към 
Е вропей ския съю з и има за цел да съдей ства за по-доброто разбиране на Е вропей ския съю з в 
България, да допринесе за по-проф есионалното отразяване на присъединителния процес, да 
подпомогне създаването на по-добри възмож ности за сътруднич ество меж ду представители 
на медии и административна власт при прилагането на изискванията и стандартите на Е С, да 
развие специализирани умения, необходими на ж урналистите, отразяващи 
присъединителния процес.  

 
В изпълнение на предвидените дей ности ЦРМ проведе два практич ески курса на 

тема “Да преоткрием Европа”.  
 
22-ма редактори, ръководители на отдели и старши репортери от водещи медии в 

Бургас, Варна, Велико Т ърново, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Т утракан и 
Ш умен се събраха в хотел “Панорама”, Варна, 15 – 17 април  2005 г. , само 10 дни преди 
обявената за 25 април дата за подписване на предприсъединителния договор на България. 
З аедно с лекторите Иван Давидов (дългогодишен експерт по темата) и Илин Станев 
(редактор “Меж дународна икономика и политика”, в. “Капитал”) те обсъдеха теми като: 
Какви институции в България се занимават с европей ската интеграция и какво трябва да 
знаем за тях.; Щ о е то предприсъединителна помощ и какво още трябва да знаем за нея.; Как 
да тълкуваме прес-съобщенията и инф ормацията за програмите предоставяна от 
министерствата и Делегацията на Е вропей ската комисия; Откъде ще идват големите парите 
от Е С след 2007– структурни ф ондове  на Съю за. 

 
От  13 д о  15 май  2005 г. в з ал ата на кл у б “Отворено общ ество”, Стара Загора, 

бе проведен вторият курс на същата тема. Уч астваха 26 ж урналисти от печ атни и 
електронни медии от цялата страна. Лектори бяха Красимир Костов (съветник на заместник 
министър- председателя Пламен Панай отов) и Илин Станев. 

 
 
� Национал на конф еренция  на тема “Европей ската интеграция  и мед иите” 

(10 ю ни 2005 г.) Конф еренцията бе ч аст от проекта на ЦРМ, ф инансиран по програма “Е ВРОПА  – 
2003”. Т я имаше за цел да обобщи опита, събран по време на практич еското обуч ение, 
проведено април-май  във Варна и Стара З агора, както и да провери възмож ностите за 
продълж ението на проекта в бъдеще както в рамките на България, така и в съседни страни. 

 
Конф еренцията се проведе на 10 ю ни 2005 г. в зала “А лександър” на хотел 

“Радисън, Соф ия. Уч астваха над 50 ж урналисти и медий ни специалисти, присъствали на 
обуч ителните курсове, експерти по отделните аспекти на интеграционния процес, както и 
колеги - ж урналисти и експерти от Х ърватия, Румъния и Македония по темата на 
европей ската интеграция, ж урналисти, както и най -активните уч астници в проведеното 
практич еско обуч ение. Целта на проекта е да допринесе за по-доброто и правилно 
разбиране от обществото ни на процеса на евроинтеграция, да скъси дистанцията меж ду 
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медиите и институциите, занимаващи се с преговорния процес.  Проектът ще приклю ч и с 
публикация, която ще обедини науч еното и ще обобщи изводите, валидни за страните в 
преход и в ч астност за България. 

 
З а успешното изпълнение на проекта говорят не само проведените разговори по 

време на обуч енията, но и анкетите, попълнени от уч астниците. От тях е видно, ч е 
курсистите оценяват  науч еното като изклю ч ително полезно за всекидневната им работа, 
което лич и и от публикуваните новини, п од р об ни инф ор м а ц ии и инт е р вю т а :  

- 27 април, в. Събеседник, Силистра 
- 9 април, в. Т утракански глас, Т утракан 
- 17 май , в. Посредник, Плевен 
- 23 май , в. Отзвук, Смолян 
- 26 май , в. Посредник, Плевен 
- 27 май , в. Искра, Казанлък 
- 27 май , в. З агорско знаме, Нова З агора 
- 30 май , в. Сливенски новини 
- 10 ю ни, БТ А  
- 10 ю ни, CROSS, Online Bulgarian Network 
- 10 ю ни, агенция „Ф окус” 
- 10 ю ни, БНР, програма „Х оризонт” 
- 11-18 ю ни, в. Капитал 
- 19 ю ли, в. Сега 
- 27 ю ли, в. Родопски вести, Смолян 
 

� З аклю ч ителна дей ност по проекта се явява онлай н пу бл икация та „Да 
преоткрием Европа”. Изданието е израз на намерението да бъдат обобщени и синтезирани 
опитът и изводите, до които достигнаха лектори и уч астници по време на двете обуч ения и 
заклю ч ителната Национална конф еренция, както и да предлож и препоръки с оглед на 
интеграционните процеси и дей ности на национално (България) и регионално ( Ю гоизточ на 
Е вропа) ниво посредством различ ни групи от ж урналисти, подобно на Мреж ата за 
проф есионализация на медиите в Ю гоизточ на Е вропа (SEENPM) и  Организация на медиите 
в Ю гоизточ на Е вропа (SEEMO), в к оит о Ц е нт ъ р ъ т  ч л е ну ва . 

 
 

3. Програма “Европей ски станд арти в мед иите” (октомври 2005 – март 2006 г.) 
 
Програмата и практич еско обуч ение “Е вропей ски стандарти в медиите” е насоч ена 

към представители на българските медии. Програмата се организира и спонсорира от 
ф ондация "Unidea - UniCredit", Италия и се осъществява от Българската медий на коалиция 
и Центъра за развитие на медиите.  

 
Програмата е насоч ена към задълбоч аване на проф есионалните знания и умения на 

ж урналисти и други специалисти от областта на медиите в България ч рез обуч ение, 
предназнач ено да съдей ства за подобряване на проф есионалното им равнище в 
ж урналистиката и управлението на медиите. Основната цел на програмата е да обогати 
практич еския опит на уч астниците и да разшири възмож ностите им за проф есионална 
реализация в медий ния сектор. 

 
След проведен открит конкурс, в кой то уч астваха над 100 представители на медиите 

от цялата страна, до уч астие в програмата бяха допуснати 41 ж урналисти и медий ни 
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специалисти. Предвиж да се селекцията да продълж и и по време на обуч ителния процес, 
като определящи са присъствието, мотивираността и активността на всеки от уч астниците. 
До втората ч аст на програмата, която ще се проведе в Италия, ще бъдат допуснати 30 
кандидати. 

 
Програмата за обуч ение започ на в България на 21 октомври, като ней ни домакини 

са Българската медий на коалиция и Центърът за развитие на медиите. В периода 9 - 11 
декември 2005 г. бе първото обуч ение с лектори, номинирани от ЦРМ. А двокат Цветан 
Цветанов, Деян Макь ов, експерт по проблемите на защитата на потребителите и адвокат 
Пламен Т аушанов от БА З П представиха законовата основа на правата на потребителите – 
на медий ните потребители, на потребителите на здравни услуги и др. 

 
В първата ч аст на програмата, с обем от 140 лекционни ч аса (от които 2 

двуседмич ни и 5 тридневни семинара), са вклю ч ени теми от областта на европей ската 
интеграция, правните и политич ески аспекти на медиите, медии и политика, малцинства и 
медии, защитата на правата на потребителите и въвеж дането на модерните 
комуникационни технологии. Програмата ще приклю ч и с двуседмич но обуч ение в Рим в 
нач алото на 200 г., като по време на първата седмица обуч ението ще се води от италиански 
и други ч уж дестранни експерти. Т е ще представят пред уч астниците различ ни аспекти от 
съвременното развитие на медиите и комуникационните технологии в Е вропа. През втората 
седмица 30-те уч астници ще посетят италиански и меж дународни политич ески и 
икономич ески институции, както и радио и телевизионни централи, печ атни издания и 
инф ормационни агенции и ще имат срещи с техни представители. 

 
 
4. Срещ и по темата „Борба с траф ика на х ора” 
 
  На 22 – 25 я ну ари 2005 г. в Сараево бе проведена среща на представители на 

SEENPM и Балканската мреж а за ч овешки права за разработване на проект по проблемите 
на траф ика на хора, на която присъства от страна на ЦРМ Я на Пеловска. 

  На 4 октомври в залата на ЦРМ се състоя среща на тема „Т раф ик на хора”, с 
уч астието на над 20 представители на български неправителствени организации и 
меж дународни донори, занимаващи се с проблема. Срещата бе водена от Т ом Пий бълс и 
Е вгени Т одоров от Посолството на СА Щ . Т ези консултативни срещи веч е станаха 
установена традиция в съвместните усилия на граж данския сектор и меж дународните 
донори в борбата с това негативно явление. 
 

 
 
5. PR и връ з ки с общ ествеността 
 
 
Ку рсъ т “Успеш но присъ ствие в пу бл ич ното пространство – работа с мед иите” се проведе на 17 – 18 ф евру ари в залата на ЦРМ и събра 11 служ ители организациите: 

Спасете децата (Save the Children), Център за независим ж ивот, Всяко дете, 
Меж дуетнич еска инициатива за ч овешки права, А социация “Родители”, Център “А малипе” 
и Care International Bulgaria. Лектори бяха Данаил Данов и Е катерина Попова, в. 
“Капитал”. Курсът имаше за цел да предлож и на уч астниците практич ески съвети, 
стратегии и техники в областта на комуникацията с медиите и обществото. 
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На 22 – 23 ноември 2005 г. се проведе втори, двудневен практич ески ку рс “Как д а 
работим по- д обре с мед иите”, за служ ители на Save the Children, Соф ия, имаше за цел да 
улесни комуникацията меж ду служ ителите на организацията и представителите на 
различ ните печ атни и електронни медии в България. Лектор на курса беше Данаил Данов, 
програмен директор на ЦРМ. По време на обуч ението 7-те уч астници, служ ители по връзки 
с обществеността, се запознаха с основните принципи и стандарти на работа в медиите,  с 
“Кой  кой  е?” в българските медии, както и със същността и нач ините за ф ормулиране и 
предаване на послания към обществото. Бяха “проиграни” конкретни ситуации за общуване 
с медиите, като основният акцент бе върху конкретната работа на служ ителите на Save the 
Children в Соф ия. 

 
От 2 д о 4 д екември 2005 г. в заседателната зала на Националния музей  “З емята и 

хората”, Соф ия, бе проведено специализирано обуч ение по комуникационни умения за 
служ ители на музеите. Ку рсъ т “Как д а работим по- д обре с мед иите”, кой то обх вана  27 
директори, PR-и и други служ ители от Бургас, Варна, Враца, Горна Оряховица, Казанлък, 
Кърдж али, Кю стендил, Плевен и Соф ия, имаше за цел да предлож и на уч астниците 
практич ески съвети, стратегии и техники в областта на комуникацията с медиите и 
обществото. Обуч ението целеше да даде възмож ност за по-висока еф ективност на работата 
на служ ителите от музеите както по отношение на ролята им на PR-и  на собствените им 
организации, така и по отношение на работата им с медиите. Основен лектор бе Данаил 
Данов, програмен директор на Център за развитие на медиите.  

 
Е ленко Е ленков, преподавател в Соф ий ския университет, курс „Нови медии”, 

представи Интернет присъствието и възмож ностите на уеб-страниците за представяне 
работата на музеите. Доц. д-р Михаил Малеев, директор на Националния музей  “З емята и 
хората”, засегна темата „Менидж мънта на НМЗ Х  и изграж дане на структура за публич ни 
комуникации в музей  (мястото на публич ните комуникации в организационната структура; 
квалиф икация и отговорности на служ ителите в музея; длъж ностни и ф ункционални 
характеристики, въвеж дане на отделни елементи от стандарта за кач ество ISO 9000)”. В 
края на обуч ението уч астниците в обуч ението попълниха анкетни карти относно степента 
на удовлетвореност от проведеното обуч ение. Представителите на музеите изразиха 
ж елание уч енията да продълж ат по същата и по други теми. 

 
З а да обезпеч и необходимите материали за уч астниците, ЦРМ предприе стъпки за 

д опъ л нител но отпеч атване на 500 броя от  ръководството "Отговорната прессл у ж ба" 
поради изч ерпване на тираж а. Т о бе реализирано през 2002 г. ЦРМ, с ф инансовата подкрепа 
на А мериканското посолство в Соф ия, в рамките на проект за практич еско обуч ение по PR 
и комуникация, с автор Маргарет Съливан, американска ж урналистка, с дългогодишна 
практика в различ ни печ атни издания, доскорошен вицепрезидент на  Меж дународния 
републикански институт (International Republican Institute) и понастоящем представител на 
СА Щ  в Ю НЕ СКО. 

 
 

� НАПР АВЛ ЕНИЕ: КАНД ИД АТ СТ ВАНЕ ПО ПР ОЕК Т И И Т Ъ Р СЕНЕ НА НОВИ ПАР Т НЬ ОР СТ ВА 
 
 

И през  2005 г. при канд ид атстването по раз л ич ни програми и в раз л ич ни 
инициативи з а раз ш иря ване на д ей ността и тъ рсене на нови партнь орства, Центъ ръ т 
се ръ ковод и от теми като икономич еска и пол итич еска ж у рнал истика; раз сл ед ващ а 
ж у рнал истика; европей ска интеграция , европей ски институ ции и пробл еми на 
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раз ш иря ването на ЕС; пробл еми на ж ените и равните въ з мож ности меж д у  пол овете, 
траф ик на х ора; свобод а на сл овото, анти-кору пция  и мед ий на концентрация ;  PR и 
връ з ки с общ ествеността; му л тимед ии и ж у рнал истика; он- л ай н ж у рнал истика и 
писане з а Интернет. Центъ ръ т у спя  д а осъ щ естви ред ица нови инициативи и д а 
привл еч е нови партнь ори. Сл ед ва д а се отбел еж и съ щ о, ч е не винаги 
канд ид атствания та ни се у венч авах а с у спех , което ощ е повеч е ни амбицира д а 
работим з а отстраня ване на сл абостите в работата си. 

 
 
� На 28 ю ни бе подаден проект пред пред А мериканската агенция за 

меж дународно развитие. Проектът „Последна дестинация” вклю ч ва създаване на 
документален ф илм за борбата с корупцията в съдебната система в България и 
СА Щ  и представянето му в страната. Проектът се изпълнява съвместно с 
ж урналистич ески екип от bTV (Канна Рач ева, Николай  Ч авдаров, Иван Ф илч ев). 
На 19 октомври бе спеч елен гранта за изпълнение на проекта. 

� На 10 септември бе подаден проект “Training programs for SEE journalists on EU 
reporting and Human trafficking” пред IfA, Германия за организиране и 
провеж дане на обуч ителни програми за ж урналисти от Ю гоизточ на Е вропа по 
теми, свързани с превенция на траф ика на хора. 

� На 19 септември бе подадено предлож ение за изразяване на интерес за уч астие в 
търг “Т ехнич еска помощ за Съвета за електронни медии”, ф инансиран по 
програма PHARE на Е вропей ския съю з.   ЦРМ уч аства в консорциум с водеща 
организация Internews Europe и партнь ор CEU Consulting.  След успешно 
представяне на първия етап, консорциумът бе вклю ч ен сред 6-те консорциума, 
поканени да подадат оф ерти. На 21 ноември изтеч е срокът за подаване на 
оф ертите и съгласно граф ика на търга решението на комисията следваше да бъде 
обявено на 28 ноември. Проектът е насоч ен към подпомагане на 
административния капацитет на СЕ М и предстоящото създаване на 6 регионални 
центъра за мониторинг, провеж дане на обуч ения, създаване на инф ормационен 
център, подобряване кач еството на Интернет-сай та и бю летина на СЕ М. 

� На 25 октомври ЦРМ подаде предлож ение з изразяване на интерес в търг 
“Enhancement and Development of the Professional Expertise of the Romanian Audio-
visual Sector – Subcomponent B: “Strengthening the Audio-visual Sector”, 
ф инансиран по програма PHARE на Е вропей ския съю з. ЦРМ уч аства в 
консорциум с водеща организация BBC World Service Trust и партнь ор Center for 
Independent Journalism, Bucharest. Съгласно граф ика на търга оч акваме решение 
на комисията дали ще бъдем вклю ч ени сред консорциумите, поканени да подадат 
оф ерти, до края на 2005 г. 

� На 31 октомври бе подадено предлож ение за ф инансиране по програмата на 
Министерството на външните работи на Великобритания Reuniting Europe – 
Global Opportunities Fund, съвместно с BBC World Service Trust, Center for 
Independent Journalism, Bucharest, TOP Media, Kiev, Ankara Faculty of Journalism, 
Caucasus Media Institute, Yerevan и Eurasia Media Centre, Moscow. Целта на 
проекта е създаване на партнь орска мреж а от медий ни организации на страните 
от Ч ерноморския регион. Резулатите от кандидатстването следва да бъдат 
обявени до края на 2005 г. 
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Р аз ш иря ване на партнь орства 
 
  През периода Центърът разшири и сътруднич еството си с А мериканския 

университет в Благоевград. На 19-20 март със съдей ствието на Институт „Отворено 
общество” и Център за развитие на медиите бе проведена Студентска конф еренция 
“Е тиката и българската  ж урналистика: практика и идеал” с лектор Поля Лесова.  

  На 25 март гости на Центъра бяха група студенти от А мериканския 
университет. 

  На 28 – 31 март на посещение в ЦРМ бяха представители на  European 
Journalism Center. Бетина Петерс, European Journalism Center, Дж ош Ла Порт от мисията на 
ОССЕ  в Босна и Х ерцеговина, А нгелина Солдатенко, Олекси Солдатенко и Т арас 
Бой кович , Association “Journalists Initiative”Ukraine, се срещнаха с колектива на ЦРМ. 

  На 7 октомври на посещение в ЦРМ бе група грузински ж урналисти, по 
покана на МВнР, дирекция “Инф ормация и връзки с обществеността”. Т е разговаряха с 
Огнян З латев по въпросите на евроатлантич еската интеграция, ролята на медиите в процеса 
на подготовка за ч ленство в НА Т О, медий ната среда в България.. 

 
Наред  съ с своите д ъ л гогод иш ни партнь ори, през  2005 г. Центъ р з а раз витие на 

мед иите з ад ъ л боч и партнь орството си съ с:   
 
А мериканска агенция за меж дународно развитие / Инициатива “Отворено управление” 
Българска асоциация на регионалните медии, Соф ия 
Върховния комисариат за беж анците към ООН (ВКБООН) в България  
Държ авна агенция за беж анците, Соф ия 
Мисията на Световната банка в България 
Национален клуб на младите ж урналисти, Соф ия 
Ф акултет по ж урналистика, А мерикански университет в България, Благоевград 
Център за европей ски програми, А мерикански университет в България, Благоевград 
ББС Уърлд Сървис Т ръст, Лондон, Великобритания 
ДА РТ  център за ж урналистика, Вашингтон, СА Щ  
Датска асоциация на разследващите ж урналисти, Копенхаген 
Е вропей ски център за ж урналистика, Маастрихт, Х оландия  
А социация “Обединени националности на Грузия”, Т билиси, Грузия 
Е ЛИА МЕ П, Гръцка ф ондация за европей ска и външна политика, А тина 
Медиен център, Ниш, Сърбия и Ч ерна гора 
Медиенхилф е, Берн, Ш вей цария 
Ж урналистич еска школа, Нови сад, Сърбия и Ч елна гора 
Служ бата по свободата на медиите на ОССЕ , Виена, А встрия 
Ф акултет по ж урналистика,  Дъблински технологич ен институт, Ирландия  
Ю НЕ СКО 
 
� НАПР АВЛ ЕНИЕ: ПР  И ПОПУ Л ЯР ИЗ ИР АНЕ Д ЕЙ НОСТ Т А НА ЦЕНТ Ъ Р А В СТ Р АНАТ А И 

Ч У Ж Б ИНА 
 

През периода екипът на Центъра разви сериозна дей ност по популяризиране 
дей ността на Центъра в страната и в ч уж бина. Негови ч ленове взеха уч астие в редица 
меж дународни срещи, конф еренции, семинари, на които изнесоха доклади по различ ни 
проблеми на медиите в България и региона и представиха дей ността на Центъра. Като 
илю страция могат да се посоч ат:  
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� 20 я ну ари, Соф ия . В залата на ЦРМ се проведе обуч ение „Онлай н медии” с 
лектор Е ленко Е ленков. В обуч ението се вклю ч иха студенти от магистърска програма 
“Е лектронни медии” към Ф акултет по ж урналистика и масови комуникации към СУ “Св. Кл. 
Охридски”.  

� 23 я ну ари, Соф ия . Катя Благоева бе представителят на ЦРМ на конф еренцията 
– представяне на резултатите от изследването “Образът на България в ч уж дестранните 
медии”, на Българска медий на коалиция, агенция “Маркет ЛИНКС”, в изпълнение на 
Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Е С. 

� 24 я ну ари, Германия . Номинираният от ЦРМ ж урналист  Сия Велинова от в. 
„Капитал” уч аства във Ф естивал “Грю не вохе”. 

� 17 – 20 ф евру ари 2005 г., Х амбу рг. Огнян З латев уч аства като лектор 
Меж дународната конф еренция “5 години Пакт за стабилност в Ю гоизточ на Е вропа”. 

� 23 ф евру ари 2005 г., Соф ия. Огнян З латев беше лектор пред Дипломатич еския 
институт на Министерство на външните работи. 

� 7 – 9 март 2005 г., Киев. Уч астие на Огнян З латев в НПО ф орум в рамките на 
срещата на министрите от страните ч ленки на Съвета на Е вропа. 

� 21 март 2005 г., Соф ия . Огнян З латев и  Велислава Попова, в. „Капитал” 
уч астваха подготовката на главата за България в годишния справоч ник на Световната 
асоциация на вестниците, със съдей ствието на  Съю з на издателите на всекидневници в 
България, и А генция “А рбитраж ”. 

� 1 – 2 април , Вел ико Т ъ рново. Уч астие на Катя Благоева в обуч ение 
“Общоприлож имата политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и 
програми”, организирано от  Център за изследвания и политики за ж ените, с ф инансовата 
подкрепа на Канадската агенция за меж дународно развитие. 

� 27 – 29 април , Загреб. Уч астие на Огнян З латев в  меж дународна конф еренция 
“15 години преход в Ю гоизточ на Е вропа и медиите”, осъществена от Ф ондация “Конрад 
А денауер”. 

�  28 април , Брю ксел . Уч астие на Данаил Данов в семинар– представяне на 
предварителни резултати от изследването  “Мерки за съвместно регулиране в медий ния 
сектор”, организиран от Институт за медий ни проуч вания “Х анс-Бредов” към университета 
в Х амбург, Институт за Е вропей ски медий но законодателство, Саарбрю кен. 

� 28 май  – 4 ю ни, Сеу л . Уч астие на Огнян З латев в  Годишния конгрес на 
Световната асоциация на издателите на вестници. 

� 11 – 17 ю ни, Банкок. Уч астие на Огнян З латев в Годишна среща на Network 
Media Program, на Институт “Отворено общество”.  

� 20 – 22 ю ни, Киев. В Годишната среща на Internews International уч астие взеха 
Огнян З латев и Мария Я нева. 

� 21 ю ни 2005 г., Соф ия , уч астие на Катя Благоева в конф еренция – представяне 
на резултатите от втората ч аст на изследването “Образът на България в ч уж дестранните 
медии”, на Българска медий на коалиция, агенция “Маркет ЛИНКС”, в изпълнение на 
Комуникационната стратегия за присъединяване на България към Е С. 

� 24 – 25 ю ни, Л онд он. Огнян З латев и Мария Я нева взеха уч астие Меж дународна 
конф еренция: “Бъдещето на обществените медии”, организирана от Article 19.   

� 28 – 29 ю ни, Сараево. Огнян З латев уч аства в конф еренция за медий ната 
саморегулация в Ю гоизточ на Е вропа „Свобода и отч етност”. 

� 1 – 3 ю л и, Прага. Уч астие на Огнян З латев в работна среща  с Media Development 
Loan Fund.  

� 8 ю л и, Соф ия . Уч астие на Катя Благоева в Национална конф еренция по проект 
“Общоприлож има политика за равнопоставеност на половете в обществените политики и 
програми”, организирана от Център за изследвания и политики за ж ените. 
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� 23 – 25 ю л и, Банско. Уч астие на Огнян З латев в Годишната среща на 
Българската медий на коалиция.   

� 8 септември, Соф ия . В залата на ЦРМ се проведе Работна среща по проект за 
развитие на ромската ж урналистика, с партнь орска организация Transitions on-line. Лектор 
бе Мариус Драгомир , с уч астието на 8 ромски ж урналисти. 

� 25 – 27 септември, Киш инеу . Уч астие на Огнян З латев в меж дународна 
конф ереция “Процесът на разширяване на Е С и медиите”, организирана от Гь оте Институт – 
Букурещ. 

� 28 – 30 септември, Л ю ксембу рг. По време на Годишната среща на А лианса на 
независимите прессъвети в Е вропа Огнян З латев направи презентация на новосъздадената 
Ф ондация “Национален съвет по ж урналистич еска етика”. Следващата годишна среща на 
А лианса по наше предлож ение ще се проведе в България в края на семптември 2006 г. 

� 1 – 4 октомври, Аман. Огнян З латев уч аства в Глобалния ф орум за медий но 
развитие заедно с още над 800 представители от 373 организации от цял свят. 

� 14 октомври, Соф ия . Огнян З латев уч аства в среща на Комисаря Оли Рен с 
представители на 6 неправителствени организации в България, посветена на прогреса на 
страната в процеса на присъединяване към Е С. 

� 20 – 21 октомври, Ф ранкф у рт/Од ер. Огнян З латев изнесе доклад по време на 
4та конф еренция “Дни на медий ното право” на тема “А спекти на медий ната саморегулация в 
България”. 

� 27 октомври, Соф ия . Излезе от печ ат „Свобода и отговорност: гарантиране на 
свободата на словото ч рез саморегулация на медиите”. Публикацията е ч аст от проекта „Към 
свободни и независими медии ч рез правна реф орма и саморегулация”, поръч ана от Institut 
für Auslandsbeziehungen (IfA) и ф инансирана от Ф едерална република Германия в рамките на 
Пакта за стабилност за Ю гоизточ на Е вропа. Редактори на българското издание са Огнян 
З латев и Данаил Данов. 

� 9 ноември, Соф ия , хотел „Соф ия”. Огнян З латев представи реч ника „Медий но 
право”, ф инансиран и издаден от Вестникарска група България със съдей ствието на 
Книгоиздателска къща „Т руд”. 

� 15 ноември, Соф ия . На посещение в ЦРМ бяха представители на холандската 
ф ондация Transforma за запознаване с медий ната ситуация в България и възмож ностите за 
бъдещо сътруднич ество. 

� 16 – 18 ноември, Т бил иси. Огнян З латев уч аства с доклад на Втората 
Ю ж нокавказка конф еренция по въпросите на свободата на словото “Обществени медии и 
Интернет”, организирана от Организацията за сигурност и сътруднич ество в Е вропа 
(ОССЕ ). 

� 28 д о 30 ноември 2005 г. Екип на продуцентска къща „Вирус”, Белград, 
посети ЦРМ с оглед на бъдеща съвместна продукция с Центъра. Я на Пеловска придруж и 
гостите по време на проведените консултации в Соф ия и Казанлък по заснемане на 
документален ф илм на тема опасността от тероризъм в Ю ИЕ .  

� 29 ноември – 1 д екември, Вил ню с. Огнян З латев уч аства в меж дународна 
конф еренция със ж урналисти от Беларус в Латвий ския ж урналистич ески център по 
програма на Съвета на Е вропа. 

� 2 д екември 2005 г. На посещение в Центъра беше г-н А лен Моду, президент на 
Internews Europe и на А социацията на университетските Ю НЕ СКО-катедри. 

� 7 д екември 2005 г. Уч астие на Катя Благоева в конф еренция „Обществено 
мнение срещу организираната престъпност: Възмож ностите на медиите в борбата срещу 
организираната престъпност”, проведена от Ф ондация „Свободна и демократич на 
България”, с подкрепата на Stability Pact for SEE and Council of Europe, Соф ия, хотел 
„Ш ератон”. 
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� 9 д екември 2005 г. Данаил Данов представи доклада “Състояние на 
телевизията в България” на проведената Кръгла маса „Обществената телевизия в България 
в контекста на европей ската регулаторна рамка и практики” в хотел „България”, Соф ия. 
Докладът е ч аст от Мониторинговия доклад „Т елевизията в Е вропа: законодателна рамка, 
практики и независимост” на Е вропей ска програма за наблю дение и подкрепа (EUMAP) 
къв Институт „Отворено общество” в сътруднич ество с Регионална медий на програма към 
същия институт. 

� 15 д екември 2005 г. ЦРМ в лицето на Огнян З латев  уч аства за трета поредна 
година в съставянето на Годишника на SEEMO – Медиите в Ю гоизточ на Е вропа. 

� 14 – 16 д екември 2005 г. Огнян З латев уч аства с доклад по време на 
Консултативната среща по въпросите на обуч ението по ж урналистика, организирана от 
Ю НЕ СКО. 
 

През 2005 г. ЦРМ традиционно използва за обявяване на календара на своите 
дей ности, проекти и различ ни инициативи в областта на медиите  своята Интернет 
страница. Успоредно с това Центърът разпраща по електронен път и ф акс прессъобщения 
за/от събития, организирани от Центъра или с негово уч астие, до медиите в Соф ия и 
страната.  
 

И през 2005 г. ЦРМ продълж и постоянното обновяване на своята база данни с 
адреси и контакти на медии в цялата страна, поради което продълж и да служ и като 
“ресурсен център” за редица колеги, ж урналисти, други неправителствени организации, 
медий ни експерти, студенти и всич ки, които се интересуват от медиите в България.  
 

През 2005 г в преобладаващата си ч аст ф инасирането на дей ността на ЦРМ бе 
осигурявано ч рез кандидатствания пред различ ни конкретни донори (най -веч е 
ч уж дестранни) или меж дународни донорски програми (напр. PHARE на Е вропей ския съю з 
и др. под.). Освен това продълж и изпълнението на проекти, започ нати в предишни години с 
предварително осигурено ф инансиране (съвместният проект с BBC World Service Trust; 
проектът по програма MATRA на Министерството на външните работи на Х оландия). 
Т радиционно добрите ни партнь орски взаимоотношения с посолствата на Ф едерална 
република Германия, Великобритания, Х оландия, СА Щ  в България намериха израз в 
реализирането на няколко малки проекта. 
 

З а съж аление, реалностите на медий ната среда продълж ават да затрудняват 
представителите на основната ни целева група да ползват услугите ни срещу заплащане. От 
друга страна засилващата се тенденция за пренасоч ване на приоритетите на основните 
донори, подпомагащи развитието на медиите в Ю гоизточ на Е вропа, също така ни 
принуж дава да възприемаме все по-гъвкав подход към нашите настоящи и бъдещи 
“клиенти”, както и да диверсиф ицираме портоф олиото на предлаганите от нас дей ности, 
като непрекъснато повишаваме тяхното кач ество. Като успешни примери в тази насока през 
2005 г следва да се посоч ат проведените обуч ения по комуникационни умения (една 
оч евидно все още неразработена ниша) за работещите в различ ни организации (НПО, 
търговски ф ирми, държ авни уч реж дения) или разработването на модули за дистанционно 
обуч ение през Интернет (веч е имаме готов продукт, разработен от BBC и адаптиран от 
експертите на ЦРМ, кой то възнамеряваме да предлож им на пазара през 2006.), както и 
предоставянето на материалната база на ЦРМ за провеж дане на обуч ения, семинари, аудио- 
и видеопродукция. 
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V. КАЛ ЕНД АР  НА ПЛ АНИР АНИ Д ЕЙ НОСТ И ПР ЕЗ  2006 Г. С ОСИГУ Р ЕНО Ф ИНАНСИР АНЕ 
 

 
 

 
 
 

Т ема на 
съ битието 

Време
траене 

Мя сто на 
провеж д а-

не 
Партнь орска 
организ ация / 

д онор 

Р ъ ковод ител  Уч астн
ици 

1.  

Курс по 
програма 

“Е вропей ски 
стандарти в 
медиите” 

13-15 
януари 

Соф ия, 
хотел 

„Серди-
ка” 

Българска 
медий на коалиция 
Ф ондация Unidea 

– UniCredit 
ЦРМ 

Ирина 
Стоилова 
Й оздан 
Матеев 

Илин Станев 

41 
ж урнали

сти 

2.  

Семинар 
„Социално 

ф инансиране  в 
помощ на 

самонаемането в 
България” 

20-21 
януари 

Банкя, 
хотел 

„Банкя 
Палас” 

ILO - 
Меж дународна 
организация на 

труда 

Северин 
Дебос, ILO 
Катя Попова, 
в. „Капитал”, 

12 лектори 

23 
ж урнали

сти 

3.  

Среща на 
координационния 

комитет на 
мреж ата 

22-23 
януари Виена SEENPM  Огнян 

З латев 

4.  

Курс по 
програма 

“Е вропей ски 
стандарти в 
медиите” 

27-29 
януари Соф ия 

Българска 
медий на коалиция 
Ф ондация Unidea 

– UniCredit 
ЦРМ 

Ирина 
Стоилова 

Данаил Данов 
Ф улвио 
Скалионе 

37 
ж урнали

сти 

5.  

Курс по 
програма 

“Е вропей ски 
стандарти в 
медиите” 

11-17 
ф евруа
ри 

Соф ия 

Българска 
медий на коалиция 
Ф ондация Unidea 

– UniCredit 
ЦРМ 

Ирина 
Стоилова 

Марко Панара 
30 

ж урнали
сти 

6.  

Среща на 
координационния 

комитет на 
мреж ата 

3-5 
март Виена SEENPM  Огнян 

З латев 

7.  

Обявяване на 
резултатите от 

ж урналистич ески
я конкурс 

«Самонаемане» 

6 март Соф ия 

ILO - 
Меж дународна 
организация на 

труда 

Северин 
Дебос, ILO 
Катя Попова, 
в. „Капитал” 

 

8.  Годишна среща 
на мреж ата 

31 
март – 

2 
април 

Опатия SEENPM  Огнян 
З латев 
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Т ема на 
съ битието 

Време
траене 

Мя сто на 
провеж д а-

не 
Партнь орска 
организ ация / 

д онор 

Р ъ ковод ител  Уч астн
ици 

9.  

Семинар 
“България и 
процесът на 

присъединяване 
към Е С” 

11-14 
 май    

Посолство на 
Ф едерална 
република 

Германия/ Ф ондац
ия “Ф ридрих 

Е берт” 

 

ж урнали
сти от 
региона
лни 
медии 

10.  

Семинар 
“България и 
процесът на 

присъединяване 
към Е С” 

17-20 
май   

Ф ондация 
“Конрад 
А денауер” 

Ралф  Я кш 

ж урнали
сти от 
региона
лни 
медии 

11.  

Курс 
“Разследваща 
икономич еска 
ж урналистика” 

 ЦРМ 
Меж дународен 
ж урналистич ески 
институт, Берлин 

Мартин 
Мълиган 

ж урнали
сти от 
печ атни 
медии 
от 

Ю гоизто
ч на 

Е вропа 

12.  

Курс 
“Полич еска 

коминикация и 
медии” 

 В 
страната 

Посолство на 
СА Щ   

Ж урнал
исти от 
региона
лни 
медии 

13.  

Семинар 
“България и 
процесът на 

присъединяване 
към Е С” 

октомв
ри  

Ф ондация 
“Конрад 
А денауер” 

Ралф  Я кш 

ж урнали
сти от 
региона
лни 
медии 

14.  

Проект 
“Саморегулация 
в медиите в 
Ю гоизточ на 
Е вропа” 

Я нуари 
– ю ни 
2006 

Ю гоизточ
на Е вропа SEENPM  

Ж урнал
исти и 
медии 
от 

Ю гоизто
ч на 

Е вропа 
 
  


