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МИСИЯ И ПРОФИЛ НА ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИИТЕ 
 
 Център за развитие на медиите е създаден през 1998 г. с цел да съдейства за 
утвърждаване на свободата на словото, обмена и разпространението на информация, за 
подпомагане на независимите медии в България и в Югоизточна Европа, за 
насърчаване на съвременната българска журналистика, както и за разширяване на 
сътрудничеството между държавната администрация, частния сектор, образователните 
институции и неправителствените организации, с оглед по-нататъшното 
демократизиране и либерализация на българския медиен сектор. 
 
Центърът е независима, неправителствена, непартийна организация, регистрирана като 
юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Като такъв Центърът 
осъществява различни проекти и услуги в областта на медиите и се финансира 
посредством  донорски програми, собствена дейност и дарения.  
 
Центърът развива дейност на национално, регионално и международно ниво в три 
основни направления:  
• собствени дейности в областта на медиите; 
• кандидатстване по проекти и търсене на нови партньорства; 
• ПР и популяризиране дейността на Центъра.  
 
Центърът развива собствените дейности в следните области:  
1. Подкрепа на образованието и квалификацията на работещите в областта на 
печатните и електронните медии (журналисти, мениджъри, експерти). 
2. Изследвания в областта на медиите. 
3. Проучвания на ефективността на действащите нормативни актове и подпомагане на 
законодателната дейност в областта на електронните медии и печата. 
4. Популяризиране на опита на журналистиката в страните с богати демократични 
традиции. 
5. Стимулиране на обмена на идеи между специалисти в областта на медиите. 
6. Подобряване на качеството на информацията за медийния сектор и на 
информационния обмен и сътрудничеството между България и други страни. 
7. Развитие на либерален медиен пазар при спазване на принципите на 
равнопоставеност на участниците в него. 
8. Подпомагане на разпространението на правни знания сред работещите в сферата на 
медиите в страната по отношение на защитата и упражняването на техните 
професионални права и свободи. 
9. Предоставяне на консултации и експертна помощ по подготовка, кандидатстване и 
защита на медийни проекти на организации с нестопанска цел и тяхното управление. 
10. Организиране и участия в симпозиуми, конференции, семинари, изложби и други 
публични изяви и инициативи. 
 
 
 
 
ЦРМ разполага с най-съвременна технологична база:  
• учебно студио за автоматизирано радио производство, интегрирано с работни 
станции; 
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• телевизионна база, съоръжена с професионални дигитални камери и технология 
и програма за видеомонтаж; 
• програма за предпечатна подготовка и софтуер за обучение в графичен дизайн 
на печатните издания; 
• работни станции с високоскоростен достъп до Интернет; 
• многофункционални зали за провеждане на семинарни занятия, конференции и 
други публични прояви; 
• библиотека и ресурсен център с постоянно обновяваща се база данни. 
 
ЦРМ е член на Мрежата за професионално развитие на медиите в Югоизточна Европа 
(SEENPM), организация, в която участват 18 медийни центъра и института от 
Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Словения, 
Сърбия и Черна гора, Унгария и Хърватска. От декември 2006 г Мрежата е 
регистрирана като юридическо лице (асоциация) в Албания, а управителят на ЦРМ е 
избран за член на Управителния съвет на новата структура. 
 
ЦРМ членува и в Организация на медиите в Югоизточна Европа (SEEMO), асоциирана 
към Международния прес институт (IPI) със седалище Виена, Австрия и в 
Международната организация “Рипортинг Дайвърсити нетуърк”, базирана в Лондон, 
Великобритания. От 2005 г ЦРМ е асоцииран член на Internews International. 
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ НА ЦРМ 
 
Асоциация “Разследващи журналисти”, София 
Британски съвет, София 
Българска медийна коалиция, София 
Български централни, регионални и местни печатни издания и електронни медии 
Делегация на Европейската комисия в България 
Европейски институт, София 
Институт “Отворено общество”, София 
Посолство на Великобритания, София 
Посолство на Кралство Холандия, София 
Посолство на САЩ, София 
Посолство на Федерална република Германия, София 
Фондация “Конрад Аденауер”, София 
Сдружение на частните радио- и телевизионни оператори в България (АБРО) 
Факултет по журналистика и масови комуникации, СУ “Св. Кл. Охридски”, София 
Фондация АКСЕС – София, България 
Център за изследване на демокрацията, София 
Център за изследвания и политики за жените, София 
Център за либерални стратегии, София 
Център за независима журналистика, София 
Албански институт за медии, Тирана, Албания 
Асоциация на независимите електронни медии (АНЕМ), Белград, Сърбия и Черна гора 
Датски институт за журналистика, Орхус, Дания 
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Европейска асоциация за обучение по журналистика, Тилбург, Холандия 
Европейски център за журналистика, Маастрихт, Холандия 
Институт “Медиа план”, Сараево, Босна и Херцеговина 
Медийна програма, Институт за изследвания за мира, Любляна, Словения 
Македонски институт за медии, Скопие, Македония 
Медиен център, Белград, Сърбия 
Медиен център, Сараево, Босна и Херцеговина 
Международен институт за журналистика, Берлин, Германия 
Международен прес-институт, Виена, Австрия 
Международен център за журналисти, Вашингтон, САЩ 
Международен център за обучение на журналисти, Опатия, Хърватска 
Международна федерация за журналисти, Брюксел, Белгия 
Национална фондация за демокрация, Вашингтон, САЩ 
Организация на медиите в Югоизточна Европа, Виена, Австрия 
Регионална медийна програма, Институт “Отворено общество”, Лондон, 
Великобритания 
Рипортинг Дайвърсити нетуърк, Лондон, Великобритания 
Световна асоциация на вестниците, Париж, Франция  
Световни служби на Би Би Си, Лондон, Великобритания 
Съвет на Европа, Страсбург 
Фондация “Гардиън”, Лондон, Великобритания 
“Дойче Веле” Академия, Бон, Германия 
Център за независима журналистика, Будапеща, Унгария 
Център за независима журналистика, Букурещ, Румъния 
Център за независима журналистика, Кишинеу, Молдова 
Център за обучение и квалификация на Радио Недерландс, Хилверсум, Холандия 
Черногорски медиен институт, Подгорица, Сърбия и Черна гора 
Латвийски център за обучение на медийни специалисти, Юрмала, Латвия 
Литовски център за журналистика, Вилнюс, Литва 
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През 2006 г. ЦРМ продължи изпълнението на проектите, започнати в предишния 
отчетен период, и осъществи редица нови проекти и инициативи. Интересът бе 
съсредоточен върху собствени проекти в областта на медиите, като практически 
обучителни курсове, журналистически конкурси, конференции, продуцентска 
дейност. Основните теми, върху които бе поставян акцентът, бяха европейската 
интеграция и България по пътя към ЕС, саморегулацията на медиите и етичните 
норми в журналистиката, борбата срещу различните форми на дискриминация, 
повишаването на професионалните стандарти на българската журналистика. 
Осъществените дейности обхващаха не само национални и регионални медии в 
България, но и медии от Балканския регион и Западна Европа. Годината бе белязана и 
от продължаващото обогатяване на палитрата от специализации на ЦРМ в 
утвърждаване на ролята му на водеща медийна организация в страната и региона. 
 
През годината ЦРМ участваше активно в различните форми на дейност на 
Мрежата за професионализация на медиите в Югоизточна Европа  и даваше своя 
принос за бъдещите промени във формата й на съществуване. 
 
Представители на центъра участваха в инициативи, популяризиращи дейността на 
ЦРМ, а също и като експерти,  консултанти и лектори.  
 
През изминалия период Центърът активно търсеше възможности за 
кандидатстване по нови проекти и нови партньорства с цел разширяване на 
географския обхват на дейност, нови източници на финансиране и укрепване 
партнъорските връзки.  
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ 
 
 
І. Собствени проекти  
 

1. Обучителни курсове и семинари 
 

• Програмата “Европейски стандарти в медиите” (октомври 2005 – март 
2006 г.), чието начало бе поставено на 21 октомври 2005, продължи и през първото 
тримесечие на новата година. Насочена към представители на българските медии, 
програмата бе организирана и спонсорирана от фондация "Unidea – UniCredit", Италия, 
и се осъществи от Българската медийна коалиция и Центъра за развитие на медиите. 
Програмата бе насочена към задълбочаване на професионалните знания и умения на 
журналисти и други специалисти от областта на медиите в България чрез обучение, 
предназначено да съдейства за подобряване на професионалното им равнище в 
журналистиката и управлението на медиите. Основната цел на програмата бе да 
обогати практическия опит на участниците и да разшири възможностите им за 
професионална реализация в медийния сектор. 
От първоначално приетите за участие в програмата 41 журналисти и медийни 
специалисти до втората част на програмата бяха допуснати 33. 
Програмата за обучение започна в България, като първоначално нейн домакин беше 
Българската медийна коалиция, а от 10 декември 2005 г. до 17 февруари 2006 – 
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Центърът за развитие на медиите. Курсовете се проведоха  както следва: 13-15 януари, 
с лектори Йордан Матеев и Илин Станев от в. «Капитал»; 27-29 януари, с лектори 
Данаил Данов, ЦРМ, и Мохамед Халаф; 12-17 февруари, с лектори Марко Панара, в. 
„Република”, Фулвио Скалионе, в. «Фамилия Кристиана», и Алексения Димитрова и 
Станимир Въгленов, в. „24 часа”, Константин Иванов, Би Би Си радио, българска 
секция. Програмата, с обем от 140 лекционни часа (от които 2 двуседмични и 5 
тридневни семинара), включваше теми от областта на европейската интеграция, 
правните и политически аспекти на медиите, медии и политика, малцинства и медии, 
защитата на правата на потребителите и въвеждането на модерните комуникационни 
технологии.  
 
Програмата приключи с двуседмично обучение в Рим, проведено в периода от 26 
февруари до 12 март 2006 г. През първата седмица обучението беше водено от Денис 
Редмонт, който представи пред участниците различни аспекти от съвременното 
развитие на медиите и комуникационните технологии в Европа. През втората седмица 
участниците посетиха италиански и международни политически и икономически 
институции, Радио Ватикана, Камарата на депутатите, телевизия RAI, Министерство 
на външните работи. 
 
На тържествена церемония ръководителите на трите партньорски организации връчиха 
грамотите на успешно завършилите обучението журналисти. След завръщането си в 
България участниците споделиха, че подобна обширна и дългосрочна програма е 
допринесла изключително много за всестранното им развитие като журналисти и е 
направила по-професионална работата им. 
 
 
• Семинарът „Пътят на присъединяването” , организиран от Европейския 
център по журналистика, Маастрихт, и ЦРМ, включи 14 журналисти от страни членки 
на ЕС (Германия, Испания, Словакия, Словения, Чехия, Финландия) и Турция. 
Семинарът имаше две фази. Първата стартира в Брюксел на 28 март, а втората – на 30 
март в София. Българската част от програмата предложи широк спектър от теми, 
свързани с предстоящото членство на България в Европейския съюз – критичните 
точки, предизвикателствата, процесът на ратификация на присъединителния договор, 
бизнесът, медиите. Преглед на последните постижения на страната ни бе предложен от 
министъра по европейските въпроси Меглена Кунева. Лектори бяха експерти от 
Европейския институт, Център за икономическо развитие, Съюз на работодателите в 
България, Център за изследване на демокрацията и др. Курсистите бяха специални 
гости на публичния дебат „Митове и истина за разширяването на ЕС”, организиран от 
Делегацията на Европейската комисия в България. Те присъстваха и на 
пресконференцията, дадена в Народното събрание, на Съвместния парламентарен 
комитет „България – Европейски съюз”. Семинарът приключи с посещение на винарна 
„Тодоров” в с. Брестовица, Пловдивско, която е нагледен пример за успешно изпълнен 
проект, финансиран със средства по програма САПАРД.  
 
 
• Изпълнението на четиригодишния проект с Центъра за образование и 
квалификация към Холандското радио, Хилверсум се оценява като изключително 
успешно и той продължава да бъде един от приоритетните в дейността на ЦРМ. 
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От 10 до 14 февруари 2006 г. 6-има журналисти от мрежата на БНР и Дарик радио в 
София и Стара Загора участваха в първата фаза на специализираното обучение за 
обучители, а в изпълнение на втората фаза – от 16 до 29 март – бъдещите трейнъри 
посетиха Центъра за образование и квалификация към Холандското радио в Холандия, 
където холандските трейнъри споделиха най-добри практики и техники за водене на 
трейнинги, както и най-добрите eLearning практики.  
 
• Международната организация на труда (МОТ) чрез своето Регионалното бюро в 
Будапеща организира семинар за журналисти на тема “Социално финансиране в 
помощ на самонаемането в България”, осъществен от ЦРМ, в зала “София” на хотел 
“Банкя Палас” (Банкя) на 20 и 21 януари 2006 г. Събитието бе заключителен етап на 
проект със същото име, финансиран от МОТ и реализиран в България с участието на 
редица държавни и недържавни институции през 2004 и 2005 г. Целта на семинара бе 
да предложи на журналистите многостранна и задълбочена информация по темата за 
самонаемането в нашата страна и свързаните с него възможности и проблеми. 
Семинарът бе открит от посланика на Франция в България, Н.П. Ив Сен Жур. 
Модератор на дискусиите бе Екатерина Попова, журналист от в. „Капитал”. 
Политиките и стимулите за самонаемането в Европейския съюз бяха представени от 
Северин Дебос, експерт по социално финансиране в регионалното бюро на МОТ за 
Централна и Източна Европа, Будапеща. Политиките за стимулиране на 
самонаемането, финансовите инструменти и стимулирането на самонаемането в групи 
с неравностойно положение бяха основните теми, разгледани от лекторите – 
представители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия, Гаранционния фонд за микрокредитиране към МТСП, ИССИ, “Устои” 
АД, Института за пазарна икономика, Българската асоциация на кооперативните 
кредитни организации, ПроКредит Банк, Агенцията за хора с увреждания,  УНСС. 
С голям интерес участниците в семинара – 27 журналисти от печатни и електронни 
медии в София, изслушаха личните истории на двама самонаети, ползвали кредити от 
различни по вид институции – с помощта на Гаранционния фонд за микрокредитиране 
и фондация “Начала”.  
 
 
• На 27 март 2006 в зала „Мати” на НДК се проведе семинар „Добри практики в 
медийната саморегулация” на Фондация „Национален съвет по журналистическа 
етика”, Комисия за етика в електронните медии и Комисия за етика в печата, 
организиран от Център за развитие на медиите с финансовата подкрепа на посолството 
на Великобритания в София. Семинарът бе открит от Огнян Златев в качеството му на 
член на Учредителния съвет на Фондация «Национален съвет по журналистическа 
етика». Приветствие поднесоха Н. Пр. Джеръми Хил, извънреден и пълномощен 
посланик на Великобритания в България, и Иво Прокопиев, член на Съвета на 
учредителите на Фондация «Национален съвет по журналистическа етика», заместник-
председател на Съюза на издателите в България. Специални гости на семинара бяха 
представителите на Британската комисия по жалбите – Уилям Гор, зам.-директор,  и 
проф. Робърт Пинкър, дългогодишен член на комисията. Те представиха пред 
присъстващите членове на Националния съвет по журналистическа етика и на 
медийните Комисии по жалбите преглед на медийната саморегулация във 
Великобритания, мисия, цели и механизъм на функциониране, разгледани бяха 
конкретни казуси и възможности за сравняване на практиката в двете страни. 
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• От 19 и 20 май 2006 г. бе проведен семинар “България и процесът на 
присъединяване към ЕС: предизвикателства на последния етап”,  който се проведе 
в хотел “двореца”, Велинград.  Събитието бе организирано с подкрепата на Фондация 
“Конрад Аденауер”, София. Участваха 15 журналисти от водещи печатни и 
електронни медии от страната, които проявяват интерес към темата и желаят да се 
запознаят по-добре с проблематиката на европейската интеграция от гледната точка на 
българската и европейската журналистика. Лектори бяха Ханс-Йоахим Фаленски 
(външнополитически съветник на ХДС/ХСС в Парламента на Федерална Република 
Германия), Кристиан Кремер (заместник генерален секретар, Европейска народна 
партия, Германия),  Ралф Якш (Фондация “Конрад Аденауер”, София), Мария Капон 
(народен представител в 40-то Народно събрание), д-р Румяна Бъчварова (социолог, 
агенция “Маркет ЛИНКС”), д-р Харалан Александров (социален антрополог, Нов 
български университет), Любов Панайотова (програмен директор, Европейски 
институт, София) и Илин Станев (редактор “Международна икономика и политика”, в. 
“Капитал). Разгледани бяха теми като: Бъдещето на Европейския съюз – предели на 
разширяването; Отношение и нагласи на българското общество на прага на членството 
в ЕС; Оценка на доклада за напредъка на България по пътя й към членството в ЕС; 
Говорене и образи в българските медии за присъединяването на България към ЕС; 
Българската политика в Европейския парламент преди и след присъединяването на 
България към ЕС; Оценка на постиженията на България в периода ноември 2005 – май 
2006 в доклада на Европейската комисия; Докладът за напредъка на България през 
погледа на журналистите. 
 
 
• От 24 до 28 май 2006 г. бе проведен информационен семинар „Европейската 
енергийна политика и Южен Кавказ” , с партньор Европейския център по 
журналистика, Маастрихт. След еднодневно обучение в Брюксел на 23 май 
участниците – 9 журналисти от страни членки на ЕС (Чехия, Гърция, Италия, 
Португалия, Испания, Словакия и Словения) и 5 журналисти от Грузия, Армения, 
Азербайджан – пристигнаха в България, за да продължат с втория етап на семинара. Те 
бяха запознати с развитието на енергийния пазар в Югоизточна Европа, с 
екологичните източници на енергия в България, тенденциите  и стратегическите 
аспекти на българския енергиен сектор. Акцент в семинара бе посещението в 
Министерство на икономиката и енергетиката, където бяха запознати с българската 
енергийна стратегия в контекста на присъединяването към ЕС. На 27 май групата 
посети Атомната централа „Козлодуй”, където се запозна с работата на централата и 
перспективите пред атомната ни енергетика с оглед скорошното ни присъединяване 
към ЕС. 
 
 
 
• От 10 до 14 юли бе проведен курс „Управление на радиостанция”, с партньор 
Дойче Веле-Академия, Квалификационен център на радио "Дойче Веле" – Бон, 
предназначен за 12 радиомениджъри на водещи радиостанции от 6 балкански страни – 
Албания, България, Македония, Молдова, Румъния и Черна гора.  
Основната цел на курса бе да разшири специализираните познания на участниците за 
разработване на маркетингови стратегии и идентифициране на ключови фактори, 
влияещи върху развитието на радиостанцията, да подобри уменията им да използват 
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максимално ефективно данните от проучванията на аудиторията за целите на по-
доброто позициониране и по-успешния програмен формат на медията. Ръководители 
на курса бяха Йохен Валтер – заместник-директор на квалификационния център на 
радио "Дойче Веле", Бон, и  Томас Румп,  водещ консултант в центъра, с дългогодишен 
опит в практическото обучение на радиожурналисти, включително и в България, и 
други страни от Балканския регион. 
 
 
• От 25 до 29 септември в София десет журналисти, представители  на печатни  
медии от Албания, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора, участваха в 
петдневния практически курс по икономическа разследваща журналистика. Курсът 
се проведе в Център за развитие на медиите като част от  специализираната му 
програма за обучение на журналисти от Югоизточна Европа, подкрепена от 
Правителството на федерална република Германия в рамките на Пакта за стабилност 
за Югоизточна Европа. Курсът имаше за цел да разшири познанията на участниците в 
областта на принципите и механизмите на пазарната икономика, предизвикателствата 
на глобализацията и международното икономическо развитие към отделните 
национални икономики на страните в преход. Ръководител на курса бе журналистът от 
в. "Файненшъл таймс" Мартин Мълиган.  Той е одобрен за лектор в Мрежата за 
професионално развитие на медиите от Югоизточна Европа от Международния 
журналистически институт и участва за пети пореден път в подобен курс. Сериозно 
внимание беше отделено на теми като: фирмено управление, пазари и пазарни 
механизми, конкуренция, международна търговия и световни търговски организации. 
Програмата включваше посещение в Комисията за финансов надзор, както и участие 
на гост-лектори – Павлина Калчева, експерт-счетоводител, и Миглена Митрушева, PR 
експерт в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 
към министерство на икономиката и енергетика.  
 
 
• От 26 до 30 септември ЦРМ  проведе семинар „Европейската политика по 
присъединяването и Южен Кавказ: Проблеми на сигурността”,  съвместно 
организиран с Европейския център по журналистика, Маастрихт. Участие взеха 14 
журналисти от 7 страни членки на ЕС (Великобритания, Германия, Гърция, Испания, 
Италия, Швеция, Литва) и от Армения, Азербайджан и Грузия. Семинарът включваше 
две фази. Първата стартира в Брюксел на 26 септември, а втората – на 28 септември  в 
София. Българската част от програмата предвиждаше широк спектър от теми, свързани 
с предизвикателствата пред България на прага на Европейския съюз в областта на 
сигурността в региона, европейската политика за добросъседство, сътрудничеството в 
областта на сигурността между България и Южен Кавказ. Лектори бяха Велизар 
Шаламанов (Сдружение „Джордж Маршал”), Иван Шаренков (МВР), Фернандо Понс 
Канто (Делегация на ЕК в София), Илиян Василев (бивш посланик на България в 
Русия), Кристина Николова (МВнР), Милена Радулова (Министерство на отбраната), 
Николай Хаджийски (EBRD). Специално място в програмата на семинара заемаше 
дискусията с Николай Младенов, Димитър Йотов и журналистите Валери Тодоров и 
Валери Маринов, която даде на участниците в семинара още една гледна точка по 
въпросите на сигурността и политиката на добросъседство в Южен Кавказ. Семинарът 
приключи с посещение на гранично-пропускателния пункт в Капитан Андреево. 
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• ЦРМ проведе от 5 до 8 октомври курс на тема “Отразяване на избори”. 
Събитието се проведе в залата на хотел “Извор”, Старозагорски минерални бани и се 
осъществи с финансовата подкрепа на посолството на САЩ в България. Участие взеха 
21 репортери и редактори от водещи медии в Асеновград, Бургас, Кърджали, 
Пазарджик, Пловдив, Хасково, Сливен, Стара Загора, Харманли и Ямбол. Лектори 
бяха Робърт Коен, американски журналист с дългогодишен опит, отразявал множество 
предизборни кампании, и Румяна Бъчварова, социолог, агенция “Маркет линкс”. 
Курсът включи теми и практически упражнения, целящи развитието на практически 
умения в журналистите, свързани с най-успешните световни практики по отразяването 
на избори. Разгледани бяха следните теми: ролята на медиите при отразяване на 
избори; анализ на предизборна кампания – програми, платформи; специфика на 
журналистическото проучване и разследване по време на предизборна кампания; 
работа с данни: социологически проучвания; манипулация и политическите 
съветници; техники на интервюиране; средства и техники на репортажа; етични норми 
и стандарти в отразяването на избори. 
 
 
• ЦРМ проведе още един практически курс на същата тема “Отразяване на 
избори” , който се проведе от  12 до 15 октомври 2006 г. в Гранд хотел „Велико 
Търново”. Събитието бе организирано с подкрепата на посолството на 
Великобритания в България и фондация „Гардиън”, Великобритания. Участие взеха 18 
репортери и редактори от медии във Варна, Велико Търново, Горна Оряховица, 
Добрич, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, Троян, Търговище, Шумен. Лектори бяха Йън 
Трейнър, журналист от в. „Гардиън”; Цветан Цветанов, правен експерт; и Румяна 
Бъчварова, агенция “Маркет линкс”. Сред разглежданата по време на семинара 
проблематика беше: ролята на медиите при отразяване на  избори;  отразяване на 
избори в условия на демокрация; правна рамка на президентските избори в България 
2006; отразяване на електорални проучвания. Курсът включваше редица практически 
упражнения и множество дискусии, модерирани от Данаил Данов. 
 
 
• Информационният семинар „Пътят на присъединяването” бе проведен от 
10 до 14 октомври в София от ЦРМ като местен партньор на Европейския център по 
журналистика, Маастрихт. 14 журналисти от 7 страни членки на ЕС (Франция, 
Финландия, Германия, Гърция, Литва, Испания и Швеция), както и от България и 
Турция участваха в семинара. Групата пристигна от Брюксел, където бе проведена 
първата част от семинара. Разгледани бяха теми, засягащи  прогреса на страната ни по 
пътя на присъединяването, представени от лекторите Любов Панайотова (Европейски 
институт), Любомир Кючуков (зам.-министър на външните работи), Флориан Фихтъл 
(Световна банка). Важна част в семинара бе срещата на участниците с главния 
прокурор Борис Велчев в неговия офис, който разказа за предизвикателствата пред 
България за изпълнение на стандартите на ЕС в борбата с организираната престъпност. 
Ключовите проблеми пред страната ни бяха коментирани от Фердандо Понс Канто 
(Делегация на ЕК в София), който говори за последния мониторингов доклад на 
Комисията от 26 септември 2006 г. Илин Станев, журналист от в. „Капитал”, проведе 
неформална дискусия с участниците.  
След двудневния семинар, проведен в София, групата журналисти замина за Румъния, 
другата страна кандидатка, където бе предвидено провеждането на третата, финална 
част на обучението. 
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•         Център за развитие на медиите организира семинар 
“Присъединяването на България и Румъния към ЕС и значението му за 
Югоизточна Европа”, който се проведе от 2 до 5 ноември 2006 г. в хотел 
“Двореца”, Велинград, с подкрепата на Фондация “Конрад Аденауер”, София. 
Семинарът имаше за цел да отговори на нуждите от допълнителна информация за 
журналистите в контекста на Мониторинговия  доклад на Европейската комисия за 
готовността на България и Румъния от 26 септември 2006 г. Събитието бе насочено 
към повишаване информираността и капацитета на българските журналисти, 
отразяващи различните аспекти на предстоящото присъединяване на България към 
Европейския съюз, и желаещи да повишат знанията и уменията по отразяването й в 
своите медии. Затова да присъстват на семинара бяха поканени същата група 
журналисти, взели участие в семинара „Присъединяването на България към ЕС: 
предизвикателствата на последния етап”, проведен във Велинград през май 2006 г. 
Лектори бяха: Ханс-Йоахим Фаленски (външнополитически съветник, ХДС/ХСС, 
парламент на Федерална Република Германия), Ралф Якш (Фондация “Конрад 
Аденауер”, София), Мария Капон (народен представител в 40-ото Народно събрание 
и наблюдател в Европейския парламент), д-р Харалан Александров (социален 
антрополог, Нов български университет), Любов Панайотова (програмен директор, 
Европейски институт, София), Добромир Живков (социолог, агенция “Маркет 
ЛИНКС”), Райна Карчева (съветник по европейските въпроси на зам. министър-
председателя Даниел Вълчев), и Илин Станев (редактор “Международна икономика 
и политика”, в. “Капитал”). Разглеждани бяха следните теми: Оценка на Доклада за 
готовността на България за членство в ЕС; Приносът на България в новия 
Европейски съюз; Българската политика в Европейския парламент след 
присъединяването на България към ЕС; Оценка на постиженията на България  след 
доклада на ЕК от 16 май 2006 г.; Медийно възприятие и отразяване на решението за 
пълноправно членство на България и Румъния в ЕС от 1 януари 2007 г.; Проект за 
България като член на Европейския съюз;  Последният доклад на ЕК  за напредъка 
на България през погледа на журналистите. 

 
С превръщането на България в страна членка на Европейския съюз пред нея 

се очертават много възможности, но и много отговорности. Това утвърждава ролята 
на медиите за повишаване информираността на обществото относно аспектите на 
националната политика и мястото й в общата европейска политика. Водени от това 
разбиране партньорите от Фондация “Конрад Аденауер” заявиха намерението си да 
финансират още два семинара на тема „България и ЕС” през 2007 г. 
 
 
• Двудневното практическо обучение “Аспекти на отразяването на проблема 
трафик на хора”, проведено на 10–11 ноември 2006, бе организирано съвместно от 
Фондация „КЕЪР” и Центъра за развитие на медиите, София, и бе насочено към 11 
представители на местни и регионални медии от Сливен, Хасково, Бургас, Варна, Елин 
Пелин. Обучението имаше за цел да разшири познанията на журналистите по въпроса, 
като им представи в дискусионен план гледните точки и перспективите на различни 
институции, работещи по въпроса.  Наред с това семинарът целеше да извади на 
преден план и проблемите и трудностите , пред които са изправени медии и 
журналисти, отразяващи темата „Трафик на хора”.  
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Лектори в семинара бяха Добряна Петкова, представител на КЕЪР – България, 
Величко Гочев от сектор „Криминална полиция”, ГДППООРП, Данаил Данов, експерт 
по журналистическа етика и директор-практическо обучение за журналисти от 
Центъра за развитие на медиите, София и Яна Йорданова, разследващ журналист-
лектор, работещ по темата „Трафик на хора” и редактор във в. „Капитал”.   
 
 
• ЦРМ съвместно с Международния център по журналистика в Берлин 
организира двуседмичен курс “Онлайн журналистика”,  който се проведе от 13 до 24 
ноември 2006 г. в залата на ЦРМ. Курсът се осъществи със съдействието на 
правителството на Федерална република България, в рамките на Пакта за стабилност в 
Югоизточна Европа. 12 журналисти от печатни медии в Югоизточна Европа (Сърбия, 
Молдова, Черна гора, Косово, Босна и Херцеговина, България) взеха участие в курса. 
Програмата включи пет основни аспекта на онлайн журналистиката: писане за 
уебсайт, структура на уебсайта, онлайн търсене, онлайн сътрудничество и 
интерактивни елементи на уебсайта (форуми, обратна връзка, коментари, възможност 
да се гласува, чат). Специално внимание бе обърнато на теми като: Какво отличава 
писането за онлайн медия от останалите медии; Микротекст – заглавия на линкове и 
навигация; Ефективна организация на съдържанието; Интернет телефония; Как да 
вземем повече от Google. Обучението бе водено от Матиас Спилкамп, журналист, 
консултант и лектор на Международния журналистически институт в Берлин. 
 
 
 
 

2. Конкурси 
 
• Журналистически конкурс за най-добро разработване на темата 
“Самонаемане” бе обявен по време на семинара за журналисти на тема “Социално 
финансиране в помощ на самонаемането в България”, осъществен от ЦРМ, в Банкя на 
20 и 21 януари 2006 г. В конкурса участваха журналисти от печатни и електронни 
медии в България с материали, публикувани или излъчени в периода от 15 ноември 
2005 г. до 15 февруари 2006 г., като крайният срок за подаване на материалите бе 17 
февруари 2006 г. Критериите за оценка на материалите бяха: точност и обективност на 
материалите; творчески подход към темата; всеобхватност и обществена значимост. 
Раздадени бяха: една първа награда (тридневно учебно пътуване във Франция) – на 
Вера Денизова, в. „Капитал”, и четири поощрителни награди. Обявяването на 
победителите в конкурса и връчването на наградите бе на 10 март 2006 г. в 
Информационния център на Европейския съюз. наградите бяха връчени от г-н Тилие, 
първи секретар  на Френското посолство в София, г-жа Северин Дебос, 
Международната организация на труда, Будапеща, и Пламенка Маркова, 
Международната организация на труда, София. 
 
От 1 до 3 юни победителката в конкурса Вера Денизова, в. „Капитал”, осъществи 
тридневното учебно пътуване в Париж, което й даде възможност да научи повече за 
финансиращите организации във Франция и да сравни възможностите за 
микрофинансиране в двете страни. 
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• За първи път през 2006 г. бе проведен конкурс „Годишни медийни награди 
„За равнопоставеност”. Наградите бяха учредени във връзка с Международния ден 
на хората с увреждания – 3 декември 2005 г., от Центъра за независим живот, София, 
Британски съвет, България, и Център за развитие на медиите с цел да си поощри 
работата на журналисти и медии с ярка правозащитна позиция при отразяване на 
проблеми, свързани с уврежданията.  
 
От началото на годината до 30 април 2006 г. всички организации на хора с увреждания 
и медии имаха възможност да предложат номинации в две категории – за медия и за 
журналист. Призьорите бяха определени измежду постъпилите 29 предложения за 
журналист (22) и медия (7) “За равнопоставеност” от жури в състав: Божана 
Димитрова – председател на Обществения съвет при БНР и председател на журито, 
Снежана Тодорова – Съюз на българските журналисти, Ирина Папанчева – заместник-
кмет на София, Капка Панайотова – Център за независим живот – София, Катя 
Благоева – Център за развитие на медиите, и Любов Костова – Британски съвет 
България. Номинираните материали на журналисти (печатни, електронни, видео и 
аудио) бяха оценявани от журито по важността на поставения проблем, използвания 
език, резултата от публикацията и др. Медия за равнопоставеност беше определена 
според следните критерии: често отразява събития, свързани с уврежданията, използва 
разнообразни начини за представяне на проблемите, въвлича хора с увреждания в 
работата си, осигурила е достъп за хора с увреждания – архитектурен и виртуален.   
 
Носители на наградите в двете основни категории са следните журналист и медия: 
журналист “за равнопоставеност”: Мария Димитрова, в. „Монитор”; медия “за 
равнопоставеност”: Нова телевизия. Присъдена бе и поощрителна награда на 
журналистката Валентина Минчева от в. „Шуменска заря”, Шумен. Отличените 
получиха плакет ”За равнопоставеност” и грамота “За равнопоставеност”, като 
наградата за журналист включва и обучения в Британски съвет България. Наградите 
бяха връчени на официална церемония, която се състоя на 5 май в Евро-Българския 
културен център. На 7 май 2006 г. в Националния пресклуб на БТА бе проведена 
пресконференция по повод годишните награди с цел да се даде по-голяма гласност на 
конкурса.  
 
 
� Център за развитие на медиите в партньорство с Камарата на архитектите в 
България (КАБ) обяви Национален журналистически конкурс на тема „Българската 
архитектура – между европейската интеграция и националната идентичност” в 
навечерието на Международния ден на архитектурата. Организаторите на 
инициативата заявиха намерението си конкурсът да стане традиционен и да включва 
по-широк кръг категории и форми за изява. В конкурса имаха възможност да участват 
журналисти и авторски екипи от всички печатни и Интернет медии, публикували 
материал, обвързан с темата в периода януари 2006 г. – 15 септември 2006 г. 
Резултатите от конкурса бяха обявени на 1 октомври 2006 г. в Софийската градска 
художествена галерия от членовете на журито: арх. Петко Йовчев – председател на 
КАБ, арх. Бойко Кадинов – зам.-председател на КАБ, Огнян Златев – управител на 
Център за развитие на медиите, проф. Божидар Йонов – ректор на Националната 
художествена академия, и проф. Рангел Вълчанов – режисьор. 
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Журито присъди две трети награди (парична премия и илюстровани атласи по 
архитектура) на:  Мария Кръстева от вестник „Дума” и Гергана Димитрова от в. 
„Строителство градът”. С втора награда (парична премия и изданието «Чудесата на 
архитектурата) журито отличи Ленко Петков от специализираното издание „Арх и Арт 
борса”. Първата награда (парична премия, авторски плакет на Камарата на архитектите  
и екскурзия до архитектурна забележителност в страната) бе присъдена на Григор 
Николов от в. „Сега”. Наградата се присъжда за изключително стойностно 
проследяване в пет броя на вестника на уникални архитектурни образци, дело на 
български архитекти през годините, обединени в серията публикации под заглавието 
„Стара слава”. 
 
 
• Журналистката от в. „Капитал” Яна Йорданова, отличена с първа награда в 
миналогодишния конкурс за най-добро журналистическо разследване, замина на 
двуседмична специализация във Великобритания. Стажът, проведен от 12 до 26 
февруари 2006, се осъществи с финансовата подкрепа Посолството на Великобритания 
в София, и Фондация „Гардиън“, Великобритания. В резултат на проведените срещи, 
осъществени със съдействието на в. «Гардиън», бе поставено началото на поредица 
материали във в. „Капитал”, посветени на ислямския фундаментализъм. 
 
 
3. Конференции 
 
• Център за развитие на медиите бе организатор на Осмата годишна среща на 
Алианса на независимите прессъвети в Европа (AIPCE), която се проведе на 14 и 
15 септември 2006 г. в Националния дворец на културата, София.  
Домакин на срещата бе Националният съвет по журналистическа етика. Участие взеха 
представители на органите за саморегулация на медиите от цяла Европа, както и гости 
и медийни експерти от Азербайджан, Киргизстан, Китай и Шри Ланка. 
Във фокуса на вниманието беше състоянието на медийната среда в страните, 
членуващи в AIPCE. Разгледани бяха новостите в медийната регулация с оглед 
последните решения и документи на Европейската комисия и съответните помощни 
органи. Докъде следва да стигат медиите и къде са границите на “личното 
пространство”, „ езикът на омразата” като предизвикателство за етичните стандарти, 
както и моделите за финансиране на прессъветите в Европа бяха сред темите, които 
предизвикаха най-много дискусии на международния форум. Модератори на сесиите 
бяха Димитрана Александрова, председател на Комисията по жалбите в печатните 
медии; Огнян Златев, член на Съвета на учредителите на Националния съвет по 
журналистическа етика; Тим Тулмин, директор на Комисия по жалбите в печата, 
Великобритания; Уил Гор, заместник-директор на Комисия по жалбите в печата, 
Великобритания. Резултатите от дейността на българския Национален съвет по 
журналистическа етика ще представи Ася Кавръкова, председател на Комисията по 
жалбите в електронните медии. 
 
• В рамките на международната конференция бяха представени резултатите и 
направени заключения и препоръки от изследването „Саморегулация в медиите и 
законодателство относно обида и клевета – практики в Югоизточна Европа” , 
проведено от Мрежата за професионализация на медиите в Югоизточна Европа 
(SEENPM) в периода юни-август 2006 г. Проучването бе осъществено в 11 балкански 
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страни и е насочено към по-нататъшна либерализация на медиите, насърчаване на 
професионализма в медиите и повишаване на ролята на гражданското общество.  
 
 
• Център за развитие на медиите бе организатор и домакин на еднодневна 
международна конференция на тема „Устойчиво развитие на медиите чрез 
професионално обучение по журналистика”, спонсорирана от програма MATRA на 
Министерството на външните работи на Кралство Холандия. Събитието се проведе на 
16 септември 2006 г. в Конферентната зала на хотел „Сентрал Парк”, София. В 
международния форум взеха участие журналисти и ръководни представители на 
медии, факултети по журналистика и медийни центрове от Албания, Азербайджан, 
Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, 
Унгария, Холандия, Хърватска, Черна гора.   
На конференцията бяха представени резултатите от четиригодишния съвместен проект 
на Центъра за развитие на медиите, София (ЦРМ), и Центъра за квалификация и 
обучение към холандското радио, Хилвърсум (RNTC), насочен към системите на 
Българското национално радио и Българското национално Дарик радио. Разгледана 
беше медийната ситуация в Югоизточна Европа и България, общите 
предизвикателства и сходните решения. Продължаващото обучение като средство за 
професионално развитие на журналистите: резултати от съвместния българо-
холандски проект бе представено от г-жа Лем ван Ойпен, генерален директор на  
Центъра за квалификация и обучение към Холандското радио, Хилвърсум – RNTC. 
Новите възможности за практическо обучение на журналисти в България и 
демонстрация на специализирана програма за обучение по Интернет бяха 
демонстрирани от Данаил Данов, програмен директор на ЦРМ и ръководител на 
проекта. 

 
 
4. Курсове срещу заплащане 

 
Курсове по английски език за журналисти 
 
• Курсът по английски език, ниво напреднали – Upper Intermediate Level, се 
проведе от 8 февруари до 22 май 2006 г. Групата журналисти продължава своето 
обучение от предишните две години, когато започнаха от ниво начинаещи. 
Придобитите умения им помагат при пътуванията в чужбина, когато вземат интервюта 
от посланици или използват ресурсите, които им предоставя Интернет. Системата на 
обучение по английски език за журналисти, утвърдила се през годините като работеща 
и печеливша формула, има и една слабост– курсовете са платени, което възпрепятства 
желаещите, поради тежките икономически условия. Настоящата група се състои едва 
от 8 души, при оптимален брой от 12, което е незадоволително от финансова гледна 
точка. Макар това да ограничава възможностите за по-интензивно продължаване на 
чуждоезиковото обучение, то остава неизменна част от дейностите на Центъра. 
 
 
Дистанционни форми на обучение 
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• През миналата година ЦРМ започна подготовката на модули за дистанционно 
обучение през Интернет – I-learn , разработено от Би Би Си и адаптирано от експертите 
на ЦРМ. Подготвена бе българската версия на значителен брой модули и курсове, 
обучени бяха местни системни администратори, както и основна група от местни 
обучители, одобрени от Би Би Си, които да работят като обучители в системата за 
дистанционно обучение. В рамките на проекта през миналата година 33 журналисти 
преминаха безплатно през дистанционното обучение, с цел да бъде тествана системата. 
През януари 2006 в ЦРМ бе на посещение Ед Уорд от Би Би Си Уърлд сървиз тръст, 
който проведе консултации по работата със системата I-Learn.  
 
 
• В изпълнение на дългогодишния проект с Центъра за образование и 
квалификация към Холандското радио, Хилверсум, на 2 октомври 2006 г. бе 
проведен първият онлайн трейнинг по радиожурналистика, достъпен на Интернет 
адрес: http://www.mediacommunity.org/mdc/. В продължение на 5 седмици (до 5 
ноември) 16 участници в обучението имаха възможност да придобият основните 
знания и практически умения, свързани с работата на радиожурналиста. Отделните 
сесии, посветени на събирането, писането, редактирането и подреждането на новините 
са представени в логическа последователност и позволяват систематично и 
задълбочено усвояване на цялото съдържание на курса. В учебното съдържание са 
включени и редица упражнения и разнообразни практически задачи, целящи 
проверката и затвърдяването на лекционния материал.  
Стартирането на платените курсове и по двете системи бе отложено за следващата 
година. Причината бе желанието ни, след проведените тестове на функционалността 
на системите, да предложим едновременно и двете дистанционни платени форми на 
обучение. 
 
 
• Програмата за обучение по етническо многообразие diversitybulgaria, 
разработена по проект на Британски съвет, България, започна през миналата година и е 
предназначена за журналисти с интерес към проблемите на многообразието. 
Обучението се администрира от Център за развитие на медиите и се предлага като 
дистанционен курс от две части: първата е самостоятелен тест в електронен вариант, 
достъпен за всички желаещи, а втората част е платена и включва 5 практически 
задания, които се изпълняват под ръководството на обучител. Целта на обучението е 
да разшири знанията и уменията на журналистите да отразяват по обективен и 
безпристрастен начин проблемите на етническите малцинства в България. В края на 
2006 г. обучението бе завършено от 7 обучаеми, като в момента продължават 
практическата работа по поставените задачи още 9 журналисти. 
 
 
Курсове по комуникационни умения 
 
На базата на придобития от последните 3 години опит в специализирани обучения по 
комуникационни умения, през 2006 г. ЦРМ проведе две обучения по поръчка на 
съответните организации:  
• Уъркшопът „Работа с медиите. Изграждане на пресслужби в съюзите на 
работодателите”, проведен на 27-28 февруари, в хотел „Принцес”, София, обхвана 9 
представители на съюзи на работодателите от балканските страни, с лектори Данаил 
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Данов, ЦРМ, и Григор Градев, старши изследовател в институт Европейски съюз на 
работодателите (ETUI-REHS Research). 
• На 13 март в залата на ЦРМ бе проведено обучение на представители на 
ръководството на Камарата на архитектите в България – КАБ, по инициатива на 
Интелдей Солюшънс, което обхвана 11 представители на Камарата на архитектите. 
• Курсът „Ефективна комуникация” , проведен от 26 до 28 септември, обхвана 
социални работници и представители на неправителствени организации от Стара 
Загора, с лектор Данаил Данов. Обучението бе проведено в рамките на кампанията за 
прилагане на приемната грижа в България. 
 
 
 
Курсове по други теми 
 
• В периода юли-август 2006 г. Данаил Данов бе в Претория и Йоханесбург, 
където проведе 45-дневен курс „Training of Trainers”  за радио- и телевизионни 
журналисти от страните от южната част на Африка 
 
• Между 3 и 18 ноември 2006 г. Огнян Златев проведе обучение на 
новосъздадения Етичен съвет на медиите в Албания, който е изграден на базата на 
практиката на българския. 
 
• В периода 25 ноември – 9 декември 2006 г. Катя Благоева поведе тридневно 
практическо обучение „Познаваме ли българския език”  за работещите в Darik 
News. Участие взеха 12 журналисти. Основните правописни и пунктуационни 
принципи, правописът и употребата на думи и форми, разглеждането на често срещани 
грешки в журналистически материали бяха сред темите, обсъждани по време на 
обучението. Интернет медиите имат засилена позиция в комуникационния процес. 
Тяхната времева и пространствена неограниченост, комбинирана с възможностите на 
хипертекста, позволяват да се удовлетворяват интересите на различни категории 
читатели. Това повишава ролята на онлайн медиите за утвърждаване и 
разпространяване на книжовните норми на българския език. Водени от това разбиране, 
екипите на ЦРМ и Дарик радио ще продължат съвместните усилия в тази насока и през 
новата година. 
 
• В периода 1–20 декември 2006 г. Данаил Данов проведе обучение на ромски 
журналисти от тв “Романо дуняс”  и тв “Туменде”, гр. Петрушани, Румъния. 
Обучението, осъществено по инициатива на Medienhilfe, Швейцария, бе реализирано в  
България и Румъния и имаше за цел да повиши журналистическите уменията на 
участниците и тяхната техническа подготвеност, за да отговорят по-адекватно на 
нуждите на аудиторията. 
 
 
 

5. Изследователска дейност 
 

• На 2 март 2006 г. ЦРМ номинира двама представители за участие в обявения от 
Медиацентър – Сараево (в рамките на Мрежата за професионализация на медиите в 
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Югоизточна Европа) изследователски проект „Джендър стереотипи в медиите: 
представянето на медиите в Югоизточна Европа”.  Проектът ще обхване освен 
България и Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония и Черна гора. В 
центъра на интереса на изследователите е темата за джендър стереотипите, методите и 
стратегиите по отношение дискриминацията спрямо жените в печатните медии от 
Югоизточна Европа. Българските представители са Мадлен Данова, старши асистент  
по северноамериканска литература и култура в СУ „Св. Климент Охридски”, и  Бистра 
Бонева, мениджър на „Български фонд за жените”. 
През декември 2006 г. в резултат на проведеното изследване Медиацентър, Сараево, 
издаде книгата „Стереотипи в представянето на жените в печатните медии в 
Югоизточна Европа”, в която бе включено изследването на Мадлен Данова от 
българска страна. Книгата е предназначена за експерти, студенти, журналисти и 
всички, които се интересуват от проблематиката. 
 
 
• Център за развитие на медиите осъществи 6-месечен проект, който 
предвиждаше провеждането на изследване на тема „Саморегулация в медиите и 
законодателство относно обида и клевета – практики в Югоизточна Европа”, в 
рамките на Мрежата за професионализация на медиите в Югоизточна Европа 
(SEENPM). Проектът стартира през април 2006 г. и имаше за цел да съдейства за по-
нататъшна либерализация на медиите, насърчаване на професионализма в медиите и 
повишаване на ролята на гражданското общество. Проектът обхвана 11 страни от 
региона на Балканите – Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, 
Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Черна гора, Хърватия, Унгария. Медийните 
центрове, членуващи в Мрежата, излъчиха експерти, които да проучат и изготвят два 
доклада: относно възможностите за модернизация и по-висока ефективност на 
етичните кодекси и механизмите на медийна саморегулация в Югоизточна Европа, и 
понятията за обида и клевета и анализ на тяхното влияние върху свободата на словото 
в медиите. Изследователите от двете работни групи и двамата редактори бяха 
поканени за участие в двудневната конференция по въпросите на медийната 
саморегулация, проведена от ЦРМ на 14-15 септември. Над 70 участници, 
включително журналисти, медийни и правни експерти, представители на 
професионални асоциации и прессъвети в Западна Европа имаха възможността за чуят 
резултатите от проучванията на двете работни групи. Критично бяха разгледани 
основните фактори за развитие на медийната саморегулация, бариерите пред 
ефективното и осъществяване, решенията в напредналите демокрации в Западна 
Европа, състоянието на обидата и клеветата в страните от ЮИЕ и пътищата за 
декриминализиране на тези правни практики. 
 
На основата на дискусиите по време на конференцията бяха изработени предварителни 
Насоки за утвърждаване и прилагане на практиките на медийна саморегулация, 
насочени към декриминализиране на клеветата – работен документ, който всички 
центрове на Мрежата, заинтересувани от темата, се предвижда да тестват в своите 
страни. В резултат на направените препоръки ще бъде изготвен финалният вариант на 
изследването, след което престои неговото публикуване в началото на следващата 
година. 
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6. Издателска и продуцентска дейност 
 
 
• Проектът за телевизионен документален филм «Последната дестинация» се 
осъществи в периода 1 септември 2005 г. – 31 май 2006 г. с финансовата подкрепа от 
Инициатива за укрепване на съдебната система на Американската агенция за 
международно развитие. Филмът бе реализиран в САЩ и в България от опитен екип на 
бТВ – продуцент Николай Чавдаров, репортер Канна Рачева и оператор Иван Филчев. 
Проектът предвиждаше изработване на 30-минутен телевизионен документален филм 
за борбата с корупцията в съдебната система в България, на базата на сравнение с 
моделите, които се прилагат в САЩ и широкия опит, който има Америка в борбата с 
корупцията в съдебната система. Филмът бе излъчен на 28 май 2006 г. в най-гледаното 
време (прайм тайм) по бТв – телевизията с най-висок рейтинг на гледаемост в 
България. Филмът представя на магистратите и заинтересованите страни конкретни 
практически модели, които могат да бъдат изучени, обсъдени, адаптирани. Успоредно 
с това бяха произведени 150 диска (DVD) с филма за последващо разпространение 
след неговото излъчване сред различни заинтересовани професионални общности – 
разследващи журналисти, обучителни организации за магистрати, журналистически 
организации, държавни институции и др. Копия бяха изпратени също така до 
Факултета по журналистика и масови комуникации за неговата програма по 
разследваща журналистика и преподавателите по журналистика; до Центъра за 
обучение на магистрати, Българската БАР асоциация, МВР, Националната следствена 
служба, окръжните съдилища, както и до други медийни институции – клуб 
„Журналисти срещу корупцията”, БМК, АКСЕС, БХК, асоциация „Разследващи 
журналисти”. Филмът ще бъде използван и от ЦРМ като обучителен материал при 
бъдещи дейности в тази област.  
 
Във връзка със спечеления пред USAID през 2005 г. Проект за телевизионен 
документален филм «Последната дестинация», от името на ЦРМ Соня Бояджиева и 
Катя Благоева участваха в работна среща на организациите, реализирали проекти с 
финансовата подкрепа от Инициатива за укрепване на съдебната система. Срещата, 
състояла се в Правец на 13 и 14 март 2006, бе организирана от Американската агенция 
за международно развитие и имаше за цел да направи съвместен преглед на 
постиженията и добрите практики на подкрепените проекти. 
 
 
• На 27-28 февруари 2006 г. екип на продуцентска къща „Вирус”, Белград, за 
втора поредна година посети ЦРМ. Добрите партньорски взаимоотношения и 
цялостното съдействие, оказвани от ЦРМ, при организиране на срещи, интервюта и 
др., свързани със заснемането на филмова продукция, доведоха логично до поредния 
проект по заснемане на документален филм на тема ислямизма. Яна Пеловска 
придружи гостите по време на проведените консултации в София и Асеновград.  
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• Между 20 и 24 март 2006 екип на Би Би Си посети България с цел заснемането 
на филми за корупцията и купуването на имоти в България. Огнян Златев 
съпровождаше гостите по време на техните срещи. 
 
• Друг екип на Би Би Си, за който работиха представители на ЦРМ, бе в 
България между 16 и 22 октомври 2006. 
 
• През октомври представители на ЦРМ помагаха и при реализацията на 
документални филми, посветени на предстоящото членство на България в ЕС на  
екипи на Финландската държавна телевизия YLE и испанската държавна телевизия 
TVE . 
 
• Между 4 и 9 декември 2006 г. екип на Би Би Си отново посети България с цел 
филм за България като скорошен член на ЕС. В София и Смолян екипът бе 
съпровождан от Данаил Данов и Огнян Златев. 
 
 

7. Кампании 
 
• Център за развитие на медиите, в партньорство с фондация АРК и IntelDAY 
Solutions, стартира проект – информационна кампания за прилагане на приемната 
грижа в България. На 17 и 18 септември 2006 г. в НДК се състоя Първата 
национална среща на приемните родители в България.  За първи път приемни 
родители от 11 области на страната имаха възможността да се запознаят и да споделят 
помежду си своя опит си в предоставянето на грижа за чужди деца, радостите и 
трудностите, които ги съпътстват. Събитието започна с фотосесия с благотворителна и 
промоционална цел с приемните родители на 17 септември на моста зад НДК. 
Събитието бе организирано от Министерството на труда и социалната политика, 
Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето и 
международната неправителствена организация АРК с подкрепата на Центъра за 
развитие на медиите.  
 
На 18 септември в зала 9 на НДК се проведе представяне на проектопромените в 
Наредбата за приемна грижа, които се предвиждат на база на опита в страната след 
регламентирането на приемната грижа през 2003 г. Част от проектопромените са 
насочени към въвеждане на т.нар. „професионална приемна грижа”, при която въз 
основа на сключен трудов договор с Директора на Дирекция “Социално подпомагане”, 
родители ще предоставят отглеждане и възпитание на деца в риск срещу 
възнаграждение. Целта на представянето бе да се даде възможност на приемните 
родители да участват в дискусия по темата и да споделят своя опит, проблеми и идеи 
пред представители на ангажираните с това институции. Отчетен бе приносът на 
индивидуалните приемни родители в развитието на този вид услуга и ролята им на 
партньори в нейното прилагане както и правото им на информация и участие в процеса 
на промяна и развитие на законодателството. Събитието бе широко отразено от 
медиите, което показва наличието на повишен интерес в общественото пространство 
по въпросите на приемната грижа и навременността на подобна информационна 
кампания. 
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Предвидено е националната среща да бъде последвана от стартирането на кампания за 
набиране на приемни родители в община Стара Загора. Кампанията официално ще  
стартира през януари 2007 г. В предходните месеци ЦРМ и IntelDAY Solutions 
осъществяват комуникационна и визуална подготовка за кампанията. Бяха 
организирани няколко фокус-групи в Стара Загора с цел изготвяне на рекламни 
материали (лого, послания, информативни брошури, картички и календари). 
Осъществени бяха и 3 целеви обучения. Данаил Данов, програмен директор на ЦРМ, 
беше трейнър на обученията за журналисти от Стара Загора: на 19-21 септември курс 
по приемна грижа, на 29 септември – по „Умения за даване на интервю” и на 26-28 
септември – по „Ефективна комуникация” за социални работници. Подготвя се лекция 
на тема приемна грижа за студенти от Тракийския университет, както и 
информационно събитие в най-големия старозагорски ромски кв. „Лозенец” с цел 
привличане на потенциални приемни родители от ромски етнос. 
 
 
• Център за развитие на медиите се включи в международната кампания „Спрете 
трафика 2006, чието българско мото е „Да спрем трафика на деца и жени, преди да е 
започнал”. 2006 г. С концерт на открито и изложба на детски рисунки в Южния парк 
на София на 21 септември от 12.30 часа се състоя посрещането на регионална 
колоездачна обиколка Албания–Косово–Македония–България–Румъния, която се 
осъществява в подкрепа на международна кампания за борба с трафика на деца и 
жени. Колоездачната обиколка стартира на 17 септември от столицата на Албания – 
Тирана, като в него участват повече от 30 младежи от петте страни от региона, а 
българските участници са трима. В България маршрутът на колоездачната обиколка 
включваше София и Велико Търново, като завършва в Румъния. Заместник-кметът на 
Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, съветникът в Посолство на Кралство 
Норвегия у нас Арил Санде, мениджърът на норвежката фондация г-н Бьорн Линдвиг, 
координаторът на проекта г-н Кастриот Фаци от Албания и г-жа Таня Гюрова, 
координатор на проекта за България, посрещнаха повече от участниците в кампанията 
и ученици от столични училища. В концертната програма с водещ Драгомир Симеонов 
участие взеха група „Ъпсурт” и пантомимно студио “Жар”. Раздадени бяха награди  в 
конкурса за детска рисунка, посветени на темата. Специално писмо-приветствие от 
името на кмета на София Бойко Борисов бе отправено към всички участници. 
 
 
 
ІІ. Мрежа за професионално развитие на медиите в Югоизточна 
Европа 
 
• Началото на 2006 г. бележи нов етап от развитието на Мрежата за 
професионално развитие на медиите в Югоизточна Европа. Предстоят значими 
промени, които се налагат поради предстоящото оттегляне на донорите и 
необходимостта да се намерят подходяща форма и средства, необходими за 
съществуването на мрежата. Огнян Златев, като член на Координационния комитет 
на мрежата, участва в срещите, проведени на  22-23 януари и 3-5 март във Виена,, 
както и на Годишната среща от 31 март до 2 април в Опатия, на която присъства и 
Яна Пеловска в качеството й на програмен координатор. 
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• Яна Пеловска взе участие в проведената от 3 до 5 март в София от Фондация 
АКСЕС конференция Media researcher’s network founding, която събра представители 
на всичките 18 медийни центъра, членуващи в Мрежата. 
 
 
Един от важните аспекти на съвместното сътрудничество и взаимодействие между 
центровете, членуващи в мрежата, е номинирането на журналисти от различните 
балкански страни за участие в курсовете и семинарите, организирани в рамките на 
мрежата.  
ЦРМ номинира трима български журналисти за участие в следните инициативи: 
• Курс „Отразяване на престъпността”, организиран от Медия център, Ниш, 
проведен на 1-2 април 2006 г. За участие бяха номинирани Диляна 
Гайтанджиева (в. Телеграф) и Стефан Миланов (в. Нощен труд). 

• Курс „Редакционна етика за онлайн журналистика”, проведен от 24 до28 април 
в Сараево. За участие бе номинирана Екатерина Тарпоманова (БНР). 

• Конференция „Саморегулация в медиите”, организирана в Сараево от 
Асоциацията на босненските журналисти, в периода 15–16 декември 2006 г. 
ЦРМ номинира за участие Петя Миронова (СБЖ) в качеството й на зам.-
председател на Комисията по етика в печатните медии. 

 
 
• От 2 до 4 юни 2006 г. в Опатия бе проведена конференция на тема „Медийна 
саморегулация в страните членки на Мрежата за професионални развитие на 
медиите в Югоизточна Европа” . Домакин бе Международният център за обучение 
на журналисти в Опатия. Участваха 18 представители на медийни центрове, работещи 
за развитието на прессъветите в техните страни. Лектори бяха Данаил Данов и Огнян 
Златев, които разгледаха медийната регулация/саморегулация в страните от Мрежата и 
в частност в България, като представиха исторически преглед, сегашно състояние и 
практики и предизвикателства пред медиите в посочената област. 
 
• Данаил Данов представи доклада „Състоянието на дигиталната телевизия в 
България”  по време на проведена на 27-28 май 2006 г. в Тирана от Албанския медиен 
институт конференция на тема „Дигиталната телевизия в Централна и Източна Европа: 
политики, развитие и публичен дебат”.  
 
 
 
 
ІІІ. Инициативи за популяризиране дейността на Центъра и участие в 
общественозначими инициативи 
 
• ЦРМ продължи постоянното обновяване на своята база данни с адреси и 
контакти на медии в цялата страна и така продължи да служи като “ресурсен център” 
за редица колеги, журналисти, други неправителствени организации, медийни 
експерти, студенти и всички, които се интересуват от медиите в България. 
Библиотеката на ЦРМ се утвърждава все повече като ценен източник на информация 
за различни изследователи, журналисти, студенти по журналистика, включително и 
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такива в чужбина, които изпращат свои близки при нас, за да ги снабдят с 
необходимото издание. 
 
 
• ЦРМ популяризира не само своята дейност, но и разпространява информация за 
възможности, предоставяни от чуждестранни организации за конкурси и курсове, 
повишаващи квалификацията на журналистите. По този начин ЦРМ утвърждава 
позицията си на медиен център и средище за медийни инициативи и ресурси. 
 
 
• Потвърждение на казаното се явява и номинирането на Огнян Златев за 
представител в област „Медии” в Съвета от граждански организации към министъра 
по европейските въпроси, чиято кандидатура бе подкрепена от около 20 
неправителствени организации, ползващи се с голям авторитет сред обществеността. 
 
 
• Във връзка с тазгодишното Световно първенство по футбол и с цел 
популяризиране домакинството на Германия, бяха организирани три промоционални 
тура – в Северозападна, Югозападна и Югоизточна България. Клаус Брамбах, съветник 
и ръководител на отдел „Медии и връзки с обществеността” към посолството на ФР 
Германия у нас, и Огнян Златев посетиха редакциите на около 20 печатни медии в 
периода 16-18 март, 23-24 март, 11 април 2006 г. Срещите, организирани от ЦРМ, 
допринесоха не само за по-доброто опознаване на място на медийната среда, но също 
така и за укрепване личните контакти с регионалните журналисти и популяризиране 
дейността на ЦРМ. 
 
 
• Огнян Златев и Яна Пеловска представяха ЦРМ на Международната 
конференция, посветена на борбата с корупцията, която се проведе на 6-7 април в 
Армения. Събитието, организирано от фондация EurAsia, даде възможност за 
установяване на контакти и провеждане на разговори със стратегическо значение за 
бъдещи проекти. 
 
 
• Данаил Данов и Катя Благоева взеха участие в дебат на тема „Разследващата 
журналистика – залозите за успеха” , организиран от БМК на 21 април 2006 г. Сред 
изтъкнати имена на разследващи журналисти от България и САЩ, като например 
Джейн Фишър от в. „Ню Йорк Таймс”, бе важно да се чуе мнението и на 
представители на ЦРМ. 
 
• От 7 до 11 юни Яна Пеловска взе участие в Международните медийни 
събития Албена 2006. От името на ЦРМ тя връчи наградата в Уеб-фестивала за 
телевизия. 
 
• ЦРМ изрази в специална декларация възмущение от посегателството срещу 
журналиста от Нова телевизия Васил Иванов, което е посегателство срещу свободата 
на словото и устоите на гражданското общество. Чрез заявеното становище Центърът 
отстоява извоюваната с цялостната си дейност позиция на организация, защитаваща 
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правата и свободите на журналистите и на човешките права като цяло.  Декларацията 
беше цитирана от Медиапул и БТА.  
 
 
• Центърът се присъедини към неправителствените организации, подкрепящи 
Призив към парламента и правителството за приемане на Закон за равните 
възможности на жените и мъжете и за подписване на Факултативния протокол към 
CEDAW, иницииран на Осмата национална годишна среща на НПО, ангажирани с 
проблемите на жените и равнопоставеността на половете, проведена в София на 10 
март 2006 г. 
 
• ЦРМ подкрепи Обръщанието на група НПО към Президента на Републиката за 
представяне на кандидатурата на адв. Здравка Калайджиева за член на 
Конституционния съд. 
 
• За осма поредна година  Огнян Златев бе поканен за участие в журито на 
годишния конкурс “Робер Шуман”  на Делегацията на Европейската комисия в 
България. Този факт е не само признание за личните качества и авторитет в 
публичното пространство на управителя на Центъра, но и на организацията ни като 
цяло, като не на последно място допринася за популяризиране името и дейността на 
ЦРМ. 
 
 
• Поредно признание за авторитета на Центъра бе поканата, отправена към Огнян 
Златев за участие в журито и на Академия “Черноризец Храбър”.  Годишните 
награди за българска журналистика“Черноризец Храбър” на Съюза на издателите в 
България бяха връчени на 10 ноември 2006 г. 
 
 
• На 5-7 май във Виена Огнян Златев участва с доклад в международна 
конференция “Медийната саморегулация в Югоизточна Европа”, проведена във 
Виена от SEEMO. 
 
 
• На 7 и 8 юни Данаил Данов и Огнян Златев участваха в конференция за 
изработване на концепция за продължение на проекта “Телевизията в Европа”, по 
инициатива на Институт „Отворено общество”. 
 
 
• От 9 до 14 юни в Тбилиси, Грузия Данаил Данов и Огнян Златев участваха в 
регионален форум за развитие на медиите в Европа и Азия, организиран от 
Internews International. 
 
 
• На 21 март, както и на  12 декември Яна Пеловска взе участие в традиционната 
среща на нестопански организации, посолства и институции, работещи по проблемите 
на трафика на хора, но която присъстващите споделят своя опит и дейности в 
посочената област.  
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• На 29 ноември Британски съвет бе домакин на форума «Медии и обществено 
многообразие». Данаил Данов и Катя Благоева взеха участие във форума, с оглед на 
продължаващото изпълнение на Програмата за дистанционно обучение на 
журналисти, която се осъществява посредством специално създадения уебсайт за 
многообразието, предназначен за журналисти с интерес към проблемите на 
многообразието (www.diversitybulgaria.org). 
 
 
• На 7 декември 2006 г. Официално бе представен проектът „Българска 
коалиция за честно управление”, който се осъществява от Сдружение „Джордж 
Маршал” – България. в сътрудничество с румънската Коалиция за чист парламент. 
Катя Благоева взе участие в събитието, като израз на разбирането на Центъра за 
необходимост от противодействие на корупцията на всички нива и сфери на 
обществения живот. 
 
 
• ЦРМ подкрепи инициативата на група неправителствени организации за 
номинирането на Капка Панайотова, директор на Център за независим живот, за 
Наградата за гражданска доблест „Паница”, на фондация „Свободна и демократична 
България”. 
 
 
През годината ЦРМ продължи да изпълнява традиционната си роля на източник на 
информационни доклади за различни аспекти на състоянието на развитието на медиите 
в България за раззлични международни организации като ОССЕ, Световна асоциация 
на вестниците, Медийна организация за Югоизточна Европа и др. 
 
 
 
 
 
ІV. Кандидатстване за нови проекти и търсене на нови партньорства 
 
 
През 2006 г. ЦРМ разработи редица предложения за кандидатстване по проекти: 
 
 
– Проект за телевизионен документален филм за корупцията при трафика на хора 
в България и САЩ, с работното заглавие „Стената”, с финансовата подкрепа от 
Инициатива за укрепване на съдебната система на Американската агенция за 
международно развитие. 
 
 
– Проект за продуциране на поредица телевизионни разследващи материали пред 
Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, който за съжаление не бе 
подкрепен. 
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– Тригодишен проект „Медийна устойчивост чрез професионална подготовка по 
журналистика” – съвместен проект на ЦРМ, Центъра за образование и квалификация 
към Холандското радио, Хилверсум и Internews, Грузия, насочен към журналисти от 
Грузия. 
 
 
– Тригодишен проект за младежка радиопрограма „Алтернатива”, със 
съдействието на Press Now, Холандия. 
 
 
– Проект по Програма ФАР на ЕС за повишаване обществената информираност и 
гражданско съзнание и активизиране дейностите за социално включване и социална 
защита, съвместно с Център за независим живот. 
 
–  Проект по Програма TACIS на ЕС за повишаване на обществената 
информираност и популяризиране на разширяването на ЕС в Русия, съвместно с 
Internews, Русия и Интелдей Солушънс, София. 
 
 
– Проект по Програма ФАР на ЕС за оказване на техническа помощ за 
оптимизиране на дейността на СЕМ, съвместно с Internews Intrenational, Франция 
 
 
–  Проект по Програма ФАР на ЕС за оказване на техническа помощ за 
управление на грантова схема “Гражданско общество”, предназначена за НПО в 
България, съвместно с Фондация “Аксес” и Фондация “Ресурсен център”, София. 
 
 
– Проект за повишаване административния капацитет и прозрачност в работата 
на местната власт, в рамките на Global Opportunities Fund, Великобритания. 
 
 
–  Проект за насърчаване на позитивното представяне на малцинствата в медиите 
в рамките на Global Opportunities Fund – Reunited Europe, Великобритания, съвместно с 
BBC World Service Trust, Center for Independent Journalism, Букурещ и British Council, 
Турция. 
 
 
–  Проект за сравнително проучване и анализ на практиките в саморегулацията в 
медиите в страните – членуващи в Мрежата за професионализация на медиите в 
Югоизточна Европа. 
 
 
– Проект за провеждане на програма от 4 семинара за журналисти във връзка с 
първите ефекти от членството на България в ЕС, съвместно с представителството на 
Фондация “Конрад Аденауер” в София. 
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– Проект за курс, предназначен за балкански журналисти, на тема отразяване на 
Европейския съюз и последствията от присъединяването на България и Румъния, пред 
Международния журналистически институт, Берлин. 
 
 
Към момента на изготвяне на този документ имаме потвърждение от страна на 
Европейската комисия за сключване на договор за изпълнение на проекта Повишаване 
обществената информираност и гражданско съзнание и активизиране дейностите за 
социално включване и социална защита. Одобрен е и проектът ни в рамките на 
Мрежата за професионализация на медиите в Югоизточна Европа, засягащ въпроси на 
саморегулацията в медиите. В края на януари 2007 г. очакваме отговор от 
Министерството на външните работи на Холандия за тригодишния ни проект по 
програма МАТРА в Грузия. 
 
 
В началото на следващата година очакваме да бъдем включени отново в плановете на 
Европейския журналистически център, Маастрихт за провеждане на международни 
информационни семинари за журналисти в София. 
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V. Календар на дейностите, осъществени през 2006 г. 
 
 

 
 
 

Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

1. 
Курс по програма 

“Европейски стандарти в 
медиите” 

13 – 15 
януари 

София 
Българска медийна 

коалиция 
Фондация Unidea – 

UniCredit 
ЦРМ 

Ирина Стоилова 
Йордан Матеев 
Илин Станев 

41 журналисти 

2. 

Годишни медийни награди 
“За равнопоставеност” за 

журналистически материали 
за проблемите на хората с 

увреждания  
януари – май София 

Британски съвет и 
Център за независим 

живот 
Капка Панайотова журналисти 

3. 
Семинар „Социално 

финансиране в помощ на 
самонаемането в България” 

20 – 21 
януари 

Банкя Международна 
организация на труда 

Северин Дебос, МОТ – 
Будапеща 

Катя Попова, в. 
„Капитал”, 
12 лектори 

23 журналисти 

4. Среща на координационния 
комитет на мрежата 22 – 23 

януари 
Виена SEENPM  Огнян Златев 

5. Консултации по системата  
I-Learn  

23 – 25 
януари 

ЦРМ 
Би Би Си Уърлд сървиз 

тръст Ед Уорд Яна Пеловска 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

6. 
Курс по програма 

“Европейски стандарти в 
медиите” 

27 – 29 
януари София 

Българска медийна 
коалиция 

Фондация Unidea – 
UniCredit 
ЦРМ 

Ирина Стоилова 
Данаил Данов 
Мохамед Халаф 

36 журналисти 

7. 
Английски език за 
журналисти 

Upper Intermediate Level 

8 февруари – 
17 май 

Понеделник 
– сряда 

ЦРМ  
Албена Николова 
Мадлен Данова 8 журналисти 

8. 
Обучение за обучители – 

фаза 1 
10 – 14 
февруари ЦРМ MATRA Данаил Данов 

6 
радиожурнали

сти 

9. 
Курс по програма 

“Европейски стандарти в 
медиите” 

12 – 17 
февруари 

София 
Българска медийна 

коалиция 
Фондация Unidea – 

UniCredit 
ЦРМ 

Ирина Стоилова 
Марко Панара 

Фулвио Скалионе 
33 журналисти 

10. Двуседмична специализация 12 – 26 
февруари 

Великобрита
ния 

Британско посолство 
Фондация „Гардиън”  

Яна 
Йорданова, в. 
Капитал 

11. 
Посещение с цел обучение 

по въпросите на 
саморегулацията 

14 – 19 
февруари 

Лондон 
UK Press Complaints 

Commission 
 

Доротея 
Пандова 

Огнян Златев 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

12. 
Курс по програма 

“Европейски стандарти в 
медиите” 

26 февруари 
– 12 март Рим 

Българска медийна 
коалиция 

Фондация Unidea – 
UniCredit 
ЦРМ 

Ирина Стоилова 
Денис Редмонт 33 журналисти 

13. 
Уъркшоп „Работа с медиите. 
Изграждане на пресслужби в 
съюзите на работодателите” 

27 – 28 
февруари 

София, хотел 
Принцес 

Институт Европейски 
съюз на работодателите 

–  
ETUI-REHS Research 

Данаил Данов 
Григор Градев 

9 
представители 
на съюзи на 
работодателит

е от 
балканските 
страни 

14. 
Посещение на ТВ „Вирус” с 
цел филм за ислямизма 

 

27 – 28 
февруари 

София 
Асеновград ТВ „Вирус”, Белград  Яна Пеловска 

15. 
Номинации по проект 

„Джендър стереотипи в 
медиите” 

2 март Сараево Медиацентър, Сараево Адла Исанович 
Мадлен 
Данова 

Бистра Бонева 
16. 

Среща на координационния 
комитет на мрежата 

 
3 – 5 март Виена SEENPM  Огнян Златев 

17. 
Участие в конференция 

Media researcher’s network 
founding 

3 – 5 март София Фондация Аксес 
SEENPM 

 
Яна Пеловска 
Представители 
на SEENPM 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

18. 

Церемония по връчване на 
наградите в 

журналистическия конкурс 
„Самонаемане” 

10 март София ILO – Международна 
организация на труда 

Северин Дебос, МОТ – 
Будапеща 

Пламенка Маркова, 
МОТ – София 

17 журналисти 

19. 

Обучение на представители 
на ръководството на 

Камарата на архитектите в 
България – КАБ 

13 март ЦРМ Интелдей Солюшънс Данаил Данов 
11 

представители 
на Камарата на 
архитектите 

20. 

Участие в работна среща за 
анализ на опита и добрите 
практики по проекти на 

USAID 

13 – 14 март Правец 
USAID, Инициатива за 
укрепване на съдебната 
система в България 

Мария Карагьозова 
Соня 

Бояджиева 
Катя Благоева 

21. 
Първа фаза на 

специализираното обучение 
за обучители  

16 – 29 март 

Център за 
квалификаци

я на 
холандското 
радио, 

Хилверсум 

MATRA Данаил Данов 
6 журналисти 
от БНР и 

Дарик радио 

22. 

Посещение на печатни 
медии с цел популяризиране 
на Световното първенство по 

футбол 
16 – 18 март 

Варна, 
Плевен , 
Силистра, 
Добрич, 
Шумен, 
Велико 
Търново, 
Ловеч, 
Монтана 

Немско посолство Клаус Брамбах 
Огнян Златев  
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

23. 

Посещение на екип на Би Би 
Си с цел филм за 

корупцията; купуването на 
имоти в България; антиките 

20 – 24 март София Би Би Си Огнян Златев  

24. 

Участие в среща на 
нестопански организации, 
посолства и институции, 
работещи по проблемите на 

трафика на хора 
21 март 

Посолство на 
Кралство 
Холандия, 
София 

 Яна Пеловска  

25. 

Посещение на печатни 
медии с цел популяризиране 
на Световното първенство по 

футбол 
23 – 24 март 

Бургас, 
Сливен, 

Стара Загора, 
Хасково, 
Пловдив 

Немско посолство Клаус Брамбах 
Огнян Златев 

Екипите на 
медиите 

26. 

Участие в среща на 30 
неправителствени 
организации и 
представители на 

Министерски съвет с цел 
основаването на национална 

платформа на 
организациите, работещи в 
сферата на официална 
помощ за развитие 

23 – 24 март София Програма TRIALOG на 
Европейския съюз 

Представители на 
TRIALOG, 
Яна Пеловска 

30 
неправителств

ени 
организации, 
представители 

на 
Министерски и 
на TRIALOG 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

27. 

Посещение на представители 
на UK Press Complain 

Commission. 
Уъркшоп с членове на НСЕ 
и комисиите по жалбите 

27 – 28 март София, зала 
Мати 

Британска комисия по 
жалбите 

Национален съвет по 
журналистическа етика 

Уилям Гор 
Робърт Пинкър 
Огнян Златев 

Доротея Пандова 

Членове на 
Националния 
съвет по 

журналистичес
ка етика и на 
медийни 

Комисии по 
жалбите 

28. Семинар „Пътят на 
присъединяването” 

30 март – 1 
април 

София, 
Брестовица 

Европейски център по 
журналистика, Брюксел 

Цвети Начева 
Огнян Златев 

14 журналисти 
от страни 

членки на ЕС и 
Турция 

29. 
Годишна среща на Мрежата 
за професионализация на 

медиите в ЮИЕ 

31 март – 2 
април Опатия SEENPM  

Огнян Златев 
Яна Пеловска 

30. 
Курс „Отразяване на 
престъпността” 

(Номиниране на участници) 
1 – 2 април Ниш Медия център, Ниш  

Диляна 
Гайтанджиева 
(в. Телеграф) 
Стефан 

Миланов (в. 
Нощен труд) 

31. 
Участие в Международна 
конференция на тема 

„Антикорупция” 
6 – 7 април Армения Foundation EurAsia  

Огнян Златев 
Яна Пеловска 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

32. 
Курс „Редакционна етика за 
онлайн журналистика” 

(Номиниране на участник) 
24 – 28 април Сараево SEENPM  

Екатерина 
Тарпоманова 

(БНР) 

33. 

Връчване на годишни 
медийни награди “За 
равнопоставеност” за 

журналистически материали 
за проблемите на хората с 

увреждания  
5 май София 

Британски съвет и 
Център за независим 

живот 
Капка Панайотова 
Катя Благоева 

Представители 
на медии и 
НПО 

34. 

Участие с доклад в 
международна конференция 
“Медийната саморегулация в 

Югоизточна Европа” 
5 – 7 май Виена SEEMO Оливър Вуйович Огнян Златев 

35. 

Пресконференция в БТА по 
повод годишните медийни 

награди  
“За равнопоставеност”  

7 май София 
Британски съвет и 
Център за независим 

живот 
Капка Панайотова 

журналисти от 
софийски 
медии 

36. 

Семинар “България и 
процесът на присъединяване 
към ЕС: предизвикателства 

на последния етап” 
17 – 21 май Велинград Фондация “Конрад 

Аденауер” 
Ралф Якш 

Ханс-Йоахим Фаленски 

15 журналисти 
от национални 

медии 

37. 
Семинар “Европейската 

енергийна политика и Южен 
Кавказ” 

24 – 28 май 
София, 
Козлодуй 

Европейски център по 
журналистика, 
Маастрихт 

Гост-лектори 

14 журналисти 
от страни 

членки на ЕС, 
Грузия, 
Армения, 

Азербайджан 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

38. 

Доклад „Състоянието на 
дигиталната телевизия в 
България”,  участие в 
конференция на тема 

„Дигиталната телевизия в 
Централна и Източна 

Европа: политики, развитие 
и публичен дебат» 

27 – 28 май Тирана Албански медиен 
институт  

Данаил Данов 
Огнян Златев 

39. 
Тридневно учебно пътуване 
на тема „Самофинансиране” 

 
1 – 3 юни Париж 

ILO – Международна 
организация на труда  

Вера Денизова 
(в. Капитал) 

40. 
Конференция „Медийна 

саморегулация в страните от 
ЮИЕ” 

2 – 4 юни Опатия 
Международeн център 

за обучение на 
журналисти 

Данаил Данов 
Огнян Златев 

18 
представители 
на центровете 
от мрежата 
SEENPM 

41. 

Участие в конференция за 
изработване на концепция за 
продължение та проекта 
“Телевизията в Европа” 

7 – 8 юни Будапеща Институт „Отворено 
общество”  

Данаил Данов 
Огнян Златев 

42. 
Участие като жури в 

телевизионния уебфестивал  
 

7 – 11 юни Албена 12 Международен 
медиен фестивал  Яна Пеловска 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

43. 

Участие в регионален форум 
за развитие на медиите в 

Европа и Азия и 
партньорство с Холандското 

радио, Хилверсум 

9 – 14 юни Тбилиси Internews  
Данаил Данов 
Огнян Златев 

44. 
Подаване на проект пред 
Посолство на САЩ за курс 

„Отразяване на избори” 
14 юни София Посолство на САЩ  

Яна Пеловска 
Данаил Данов 

45. 

Подаване на проект пред 
Посолство на 

Великобритания за курс 
„Отразяване на избори” 

15 юни София Посолство на 
Великобритания  

Катя Благоева 
Данаил Данов 

46. 
Подаване на проект на тема 

„Социално включване” 
 

30 юни София Център за независим 
живот   

47. 

Подаване на проект за 
информационна кампания за 
прилагане на приемната 

грижа в България 
30 юни София Фондация ARC 

IntelDAY Solutions 
  

48. Курс „Радио мениджмънт” 10 – 14 юли ЦРМ DW-Akademie 
Томас Румп 
Йохен Валтер 

12 
радиожурналист

и от 
Югоизточна 
Европа 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

49. 
Годишната среща на 

Асоциацията на независимите 
прессъвети в Европа (AIPCE) 

13 – 15 
септември 

София 
Националният съвет по 
журналистическа 
етика, AIPCE  

Огнян Златев 

Над 70 
представители 
на прессъвети 
от Европа, 

Азербайджан, 
Киргизстан, 
Китай и Шри 

Ланка, 
България, 
SEENPM, 
журналисти 

50. 

Краен срок за конкурса 
„Българската архитектура – 

между европейската 
интеграция и европейската 

идентичност” 
15 септември София Камара на архитектите 

в България  журналисти 

51. 

Международна конференция 
„Устойчиво развитие на 

медиите чрез професионално 
обучение по журналистика”  

16 септември София 
Програма MATRA на 
Министерството на 
външните работи на 
Кралство Холандия 

Данаил Данов, 
Лем ван Ойпен, 

директор на Центъра за 
квалификация и 
обучение към 

холандското радио, 
Хилвърсум (RNTC) 

30 
представители 
на SEENPM 
български 
журналисти 

52. Национална среща на 
приемните семейства 17 септември София, НДК АРК, IntelDay 

Лаура Паркър 
Деница Сачева 

Приемни 
семейства, 
журналисти 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

53. 
Обучение на журналисти по 

приемна грижа 
 

19 – 21 
септември Стара Загора АРК Данаил Данов Журналисти от 

Стара Загора 

54. 
Курс “Разследваща 
икономическа 
журналистика” 

25 – 29 
септември 

ЦРМ 
Международен 
журналистически 
институт, Берлин 

Мартин Мълиган 

10 журналисти 
от печатни 
медии от 

Югоизточна 
Европа 

55. 
Курс „Ефективна 
комуникация” 

26 – 28 
септември 

Стара Загора АРК Данаил Данов 
Социални 
работници и 
представители 
на НПО от 
Стара Загора 

56. 

Семинар „Пътят на 
присъединяването: Връзката 

Южен Кавказ: Мир и 
сигурност” 

26 – 30 
септември ЦРМ 

Европейски център по 
журналистика, Брюксел Гост-лектори 

14 журналисти 
от страни 

членки на ЕС и 
Турция 

57. 
Курс „Умения за даване на 

интервю” 
 

29 септември Стара Загора АРК Данаил Данов Журналисти от 
Стара Загора 

58. 

Обявяване и връчване на 
наградите в Националния 

журналистически конкурс на 
тема „Българската 
архитектура – между 

европейската интеграция и 
националната идентичност”  

1 октомври София Камара на архитектите Огнян Златев 
Яна Пеловска журналисти 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

59. 
Стартиране на онлайн 

обучение 
 

2 октомври  Холандско радио Данаил Данов  

60. Курс “Отразяване на избори”  5 – 8 
октомври 

Стара Загора Посолство на САЩ 

Робърт Коен, САЩ 
Румяна Бъчварова, 
агенция “Маркет 

линкс” 

15 журналисти 
от регионални 

медии 

61. Семинар „Пътят на 
присъединяването” 

10 – 14 
октомври София Европейски център по 

журналистика, Брюксел Гост-лектори 

15 журналисти 
от страни 

членки на ЕС и 
Турция 

62. Курс “Отразяване на избори”  12 – 15 
октомври 

Велико 
Търново 

Посолство на 
Великобритания 

Йън Трейнър, в. 
„Гардиън” 

Цветан Цветанов,  
Румяна Бъчварова, 

агенция “Маркет линкс 

15 журналисти 
от регионални 

медии 

63. 
Посещение на екип на Би Би 
Си с цел филм за България 16 – 20 

октомври 
Гоце Делчев  Огнян Златев  

64. 
Семинар “България и 

процесът на присъединяване 
към ЕС” 

2 – 5 
ноември 

Велинград Фондация “Конрад 
Аденауер” 

Ралф Якш 
Ханс-Йоахим Фаленски 

журналисти от 
регионални 
медии 

65. 
Участие в Академия 

“Черноризец Храбър” 
 

10 ноември София Съюз на издателите в 
България  Огнян Златев 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

66. 
Курс “Аспекти на 

отразяването на проблема 
трафик на хора” 

10 – 11 ноември 
София КЕЪР България 

Иванка Георгиева 
Данаил Данов 
Яна Йорданова 

11 журналисти 
от регионални 

медии 

67. 
Курс “Онлайн 
журналистика” 13 – 24 ноември 

ЦРМ DW-Academy 
Матиас Спилкамп 
Вернер Егерт 

12 журналисти 
от Югоизточна 

Европа 
68. 

Практическо обучение 
„Познаваме ли българския 

език” 
25 ноември, 

2, 9 декември 
София Дарик радио Катя Благоева 

журналисти от 
Darik News и 
радио  Гонг 

69. 
Участие във форум “Медии 
и обществено многообразие” 

 
29 ноември София Британски съвет Леа Давчева Данаил Данов 

Катя Благоева 

70. 
Завършване на онлайн 

обучение Diversity Bulgaria 
от двама участници  

ноември София Британски съвет Катя Благоева журналисти 

71. 

Обучение на журналисти от 
тв предаването “Романо 
дуняс” и тв “Туменде”, 
Петрушани, Румъния 

1 – 20 
декември 

България, 
Румъния 

Medienhilfe, 
Швейцария Данаил Данов 

Журналисти от 
България и 
Румъния 

72. 
Посещение на екип на Би Би 
Си с цел филм за България 
като скорошен член на ЕС 

4 – 8 
декември 

София, 
Смолян 

Би Би Си 
Данаил Данов 
Огнян Златев  

73. 

Участие в среща на 
нестопански организации, 
посолства и институции, 
работещи по проблемите на 

трафика на хора 
12 декември 

Посолство на 
САЩ, София Посолство на САЩ  Яна Пеловска 
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Тема на събитието Времетраене Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ донор 

Ръководител Участници 

74. 
Участие в конференция 

„Саморегулация  в медиите” 
(Номинация на участник) 

15 – 16 
декември 

Сараево 
Асоциация на 
босненските 
журналисти 

 

Петя 
Миронова, 
СБЖ, зам.-

председател на 
Комисията по 

етика в 
печатните 
медии 

75. 

Излиза от печат 
изследването „Стереотипи в 
представянето на жените в 
печатните медии в ЮИЕ”  

декември Сараево Медиацентър, Сараево Адла Исанович 
 

Мадлен 
Данова 

 


