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Мисия и профил 
Център за развитие на медиите е създаден през 1998 г. с цел да съдейства за 
утвърждаване на свободата на словото, безпрепятствения обмен и 
разпространение на информация, за подпомагане на независимите медии в 
България, 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. 
ЦРМ работи за изграждането на добре информирана професионална медийна 
общност с широки международни контакти и висок обществен статут в 
България. ЦРМ създава партньорства с медийни институции от Европа, Азия и 
САЩ за разработване на програми за професионална квалификация за 
журналисти и медиен мениджмънт, адаптиране и издаване на учебна литература 
в областта на медиите.  
 
Материална база и капацитет 
Ø Информационна база-данни за национални, регионални, печатни, 
електронни и интернет медии 
Ø Специализирана библиотека с над 600 заглавия и с постоянно обновяваща 
се база-данни 
Ø Медиен мониторинг 
Ø Медийни анализи и изследвания 
Ø Мрежа от трейнъри и консултанти в областта на медиите от България, 
Европа и САЩ 
 
Целева група 
Работещи в медиите и граждански организации от България, Югоизточна 
Европа, Западна Европа, Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия), 
Централна Азия (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан) и 
Монголия. 
 
ЦРМ ориентира в световната медийна практика и дава възможност за обмен на 
мнения сред работещите в медиите и за съвместни инициативи заедно с 
български и чуждестранни колеги. 
 
Теми на професионално обучение за работещи в медиите: 
Ø Европейски съюз, европейска интеграция, европейски институции и 
проблеми на разширяването на ЕС  
Ø Ефективна комуникация 
Ø По-добра комуникация между медии и държавна администрация 
Ø Мениджмънт на радио, телевизия и печатни медии 
Ø Икономическа журналистика  
Ø Разследваща журналистика  
Ø Отразяване на избори 
Ø Медиен маркетинг и PR 
Ø Свобода на словото 
Ø Медийна саморегулация 
Ø Отразяване на многообразието 
 
Членство 
Ø Мрежа за професионално развитие на медиите в Югоизточна Европа 
(SEENPM) 



Ø Глобален форум за развитие на медиите 
Ø Югоизточноевропейска медийна организация (SEEMO), асоциирана с 
Международния прес институт, Виена, Австрия 
Ø Internews International 
Ø Национален съвет за журналистическа етика 
Ø Национална мрежа „Анна Линд България” 
Ø Reporting Diversity Network, Лондон, Великобритания  
 
Главни насоки в дейността 
Ø Обучение и трейнинг за работещи в медиите  
Ø Подкрепа за развитието на независим медиен пазар 
Ø Подкрепа за развитието капацитета на държавната администрация 
Ø Разработване и осъществяване на медийни проекти в България и извън нея 
Ø Изследвания, консултации и информационно обслужване на медии и за 
медии 
Ø Медийни кампании, публични изяви, конференции, кръгли маси, дискусии 
 
 
 
 
През 2011 г., в условията на задълбочаваща се криза в неправителствения 
сектор, ЦРМ продължи работа по проекти с национален и международен 
обхват, запазвайки позицията си на надежден партньор на български и 
европейски медии, медийни организации и държавни институции. ЦРМ се 
фокусира върху актуалната през годината тема за изборите, възможните 
аспекти за развитие пред Европейския съюз и НАТО, проблемите на 
малцинствата и по-специално на ромите; продължи подкрепата си за 
развититето капацитета на държавната администрация и да осигурява 
експертна, изследователска и  консултантска помощ, както и участие в 
публични изяви.  
 
 
 
І. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТЕЩИ В МЕДИИТЕ 
 
1. И през 2011 г. ЦРМ осигури възможности за професионално обучение на 
за работещи в медиите по различни актуални теми като „Европейски съюз”,  
НАТО  и „Отразяване на избори”. 
 
• Център за развитие на медиите организира семинар „Отразяване на 
избори в страните от Югоизточна Европа”, който се проведе от 10 до 13 март 
2011 г. в София. Събитието бе осъществено с подкрепата на Медийната 
програма за Югоизточна Европа на фондация “Конрад Аденауер”, София. Целта 
на семинара беше да повиши знанията на журналистите и подобряване на 
уменията им да отразяват и дискутират опита на България и други страни в 
предизборни кампании., както и създаване и развиване на неформална 
професионална мрежа между журналистите от региона. Участие в събитието 
взеха 20 журналисти от Албания, България, Македония, Сърбия и Хърватска.  
 
• Център за развитие на медиите съвместно с Медийната програма за 
Югоизточна Европа на Фондация “Конрад Аденауер”, София, организира 
уъркшоп „НАТО и регионална сигурност”, който се проведе от 26 до 29 май 



2011 г. в Ривиера, Варна в рамките на Годишната асамблея на НАТО. Участие в 
събитието взеха 14 журналисти от шест балкански държави - Албания, България, 
Косово, Македония, Румъния, Сърбия и Хърватска. 

 
• От 9 до 11 септември 2011 г. ЦРМ в партньорство с Медийната програма за 
Югоизточна Европа на фондация "Конрад Аденауер", София, проведе семинар 
на тема "Бъдещето на ЕС: Регионални решения и глобални 
предизвикателства". Чрез презентации и открит диалог между колегите 
събитието даде възможност на 16 представители на български и македонски 
национални медии да обогатят своите познания за политиките на ЕС, за немската 
и българската позиция по редица въпроси и да се обсъдят перспективите за 
интеграция на балканските страни в Европейския съюз. Събитието също така 
допринесе за по-добро разбиране и укрепване на трансграничните отношения 
между колеги. Темите, представени на семинара, бяха: Разширяването на ЕС: 
перспектива за Западните Балкани. Въпросът с Турция; Бъдещето на ЕС - 
стратегически поглед напред. Отношенията с Русия. Финансовата криза и 
еврото; Актуални въпроси на българската външна политика с фокус върху ЕС и 
Югоизточна Европа; Ролята на медиите в процеса на интеграция на ЕС. Свобода 
на медиите 
 
 
2. Професионално обучение на тема „Отразяване на многообразието” 
 
Проект „МЕМ – Мултикултурна Европа в медиите” 
• Център за развитие на медиите проведе обучение „Многообразието – 
предизвикателства и възможности пред обществените медии и 
неправителствените организации”, предназначено за представители на 
обществените медии, с цел подобряване на междукултурния диалог между 
гражданските организации и медиите при отразяване проблемите на 
малцинствата и мигрантите. Обучението се проведе на 28 и 29 януари 2011 г. в 
София и се осъществи в рамките на проект „МЕМ – Мултикултурна Европа в 
медиите” с водеща организация холандския център „Мира Медия”, съвместно с 
партньорски организации от 10 европейски държави. Обучението се базираше на 
специално изработения по проекта Наръчник по многообразие в две направления 
- въпроси, свързани с малцинствената аудитория, и полезни техники при работа 
в редакцията, на терен, управление на многообразието и пр.Обучението беше 
водено от журналистите Миглена Казарян, БНТ World, и Станислава Пирчева, 
БНР, програма „Хоризонт”, които са преминали специално обучение за 
обучители в рамките на проекта „МЕМ – Мултикултурна Европа в медиите”. 
 
В изпълнение на дейнстите по проекта, ЦРМ проведе кръгла маса на тема 
„Многообразието – предизвикателства и възможности пред обществените 
медии и неправителствените организации”, която се състоя на 25 февруари 
2011 г. в Информационния център на Европейския съюз в България. 
Дискутирани бяха теми, свързани с предизвикателството, наречено 
„многообразие”, и мисията на обществените медии в отразяване на 
муждукултурното етническо разнообразие в България, политиката на отразяване 
на многообразието на модерното общество и мисията на гражданските 
организации и значението на връзките с медиите.Събитието се осъществи в 
рамките на проект „МЕМ – Мултикултурна Европа в медиите”.  
 



Международната конференция „На вълните на многообразието 2011” в Хага 
на 27 и 28 май 2011 г. бе заключителното събитие в рамките на проекта „MEM - 
Мултикултурна Европа в медиите”. В събитието взеха участие над 180 гости от 
20 различни страни. България бе представена от 3 участници, номинирани от 
Център за развитие на медиите - национален координатор на проекта. Следните 
теми бяха обсъдени по време на конференцията:  
1. Нови лобистки стратегии за имигрантски организации 
2. Новата роля на общностните медии 
3. Междукултурният диалог и сътрудничество между имигрантските групи и 
традиционните медии 
4. Използването на социални и обществени медии в подкрепа на 
междукултурния диалог и активното участие на гражданите в мултикултурните 
общности 
Център за развитие на медиите като национален координатор по проекта 
номинира 3 български участници да представят страната ни на конференцията.  
 
• Своеобразно признание за постоянните усилия на Центъра за утвърждаване 
принципите на многообразието бе поканата на Агенцията по правата на човека 
за номиниране на 10 български журналисти, които да участват в обучение за 
трейнъри по отразяване на многообразието. Обучението бе проведено от 7 до 
9 ноември 2011 г. в Букурещ. Трейнингът бе воден от Сю Кароo, BBC, и Джудиг 
Клайн, MTV – Унгария. 
 
 
• Проект „Далтонисти в един пъстър свят: ромите извън стереотипите”, 
През 2011 г. ЦРМ продължи изпълнението на международния проект 
„Далтонисти в един пъстър свят: ромите извън стереотипите”, насочен към 
преодоляване на антиромските стереотипи чрез творческо използване на 
мултимедийни технологии при отразяване на проблемите на малцинствата в 
страни членки на ЕС от Централна и Източна Европа. Подготвен от Transitions, 
водеща организация в развитието на медиите и интернет изданията, базирана в 
Прага, проектът се реализира съвместно с четири партньорски организации в 
целевите страни: Център за независима журналистика в Будапеща, Център за 
независима журналистика в Букурещ, Център за развитие на медиите  в София и 
MEMO 98 в Братислава.  
Проектът „Далтонисти в един пъстър свят” стартира през 2010 г. и предостави 
възможност на 50 ромски и неромски журналисти (по десет от всяка страна) за 
обучение по използване на мултимедийни технологии при отразяване проблеми 
на малцинствата. Обучението беше концентрирано върху развитие на умения и 
техники, необходими за реализация на журналистически материали с 
професионално видео и аудио качество, боравене със съвременна техника и 
добри практики за подготовка на съдържание и монтаж. В резултат бяха 
произведени 25 материала, представящи лични истории от ежедневието на 
ромите в България, Чешката република, Унгария, Румъния и Словакия, които 
бяха поместени на специално създадения за целите на проекта сайт  
(http://roma.glocalstories.org). 
От 23 до 28 януари 2011 г. в Прага се проведе заключителният етап на проекта -
международен мултимедиен трейнинг, с участието на отличилите се екипи от 
петте страни по проекта. ЦРМ номинира двама от обучените 10 български 
журналисти за участие в обучението. 
От 14 до 18 ноември 2011 г. стартира изпълнението на втората фаза на проекта с 
участието на четирима от най-активните журналисти по проекта. Обучението бе 



проведено в София под ръководството на Дийн Кокс, трейнър и международен 
фотожурналист и мултимедиент специалист от The New York Times, EurasiaNet и  
International Herald Tribune. В рамките на трейнинга бяха изработени два 
мултимедийни материала, а през следващата година ще бъдат подготвени още 
два материала самостоятелно от участниците. 
 
 
• Проект „Овластяване на българските медии и журналисти от 
маргинализирани общности в борбата с корупцията и насърчаване на 
демокрацията и човешките права” 
Проектът на ЦРМ е подкрепен от програмите за обмен на Държавния 
департамент на САЩ и има за цел да повиши професионализма на журналисти 
от маргинализирани общности в България (по-специално роми), да повиши 
обществената информираност в рамките на тези групи за съществуващите 
корупционни практики и по този начин да повиширолята на обществото за 
разкриването и борбата с тези негативни явления, както и да се осигури високо 
ниво на прозрачност и добро управление. Дейностите по проекта предвиждат: 
обучение по разследваща журналистика за 5 ромски журналисти, 
специализирана консултация по английски език, 5 регионални кръгли маси в 
градовете Шумен, Тетевен, Пловдив, Благоевград, Монтана, изработка на 5 
журналистически разследвания, популяризиране на резултатите и национална 
кръгла маса.  
В изпълнение на проектните дейности, през септември 2011 г. в София бе 
проведено тридневно обучение по разследваща журналистика и едноднвенка 
консултация по терминология, използвана в разследващата журналистика, на 
английски език. Обучители бяха водещи разследващи журналисти,  завършили 
програмата на Държавния департамент на САЩ  US STATE ALUMNI. 
През ноември и декември петимата участници извършиха предварителната 
подготовка за осъществяването на разследващите материали, които ще бъдат 
осъществени през следващата година, под наставничеството и активното 
съдейстнвие на обучителите. 
 
 
ІІ. ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ МЕДИИ И 
ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
• През 2011 г. ЦРМ продължи работата си по стартиралия през 2009 г. 
проект „Укрепване на капацитета на специализираната администрация на 
министъра на правосъдието за изпълнение на правомощията му по Закона 
за съдебната власт, на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по 
вписванията”. Проектът се изпълни от Министерство на правосъдието и се 
осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен 
капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд. Целта на проекта бе повишаване на доверието и подобряване на 
познаването на информационната дейност на Министерство на правосъдието, 
повишаване степента на използване на съдебна информация сред целевите 
групи, както и осигуряване на публичност и прозрачност на изпълнението на 
дейностите по проекта и популяризиране на приноса на ОПАК.  
Участието на ЦРМ в проекта включваше изпълнението на следните дейности: 
- изработването на банери и рекламни материали за проекта;  
- 3 пресконференции заедно с изпълнителите на обществените поръчки; 
- 2 кръгли маси; 



- текущ медиен мониторинг; 
- осигуряване на рекламни публикации. 
На 28 април 2011 г. в София бе проведена заключителната пресконференция 
„Приключване на проект по ОПАК на Министерство на правосъдието”. 
Участваха представители на Министерство на правосъдитието и на 
изпълнителите на обществени поръчки: Международна фондация и за 
Ибероамерика за публична администрация и политики (FIIAPP); „Агенция 
Стратегма” ООД; Обединение между Адвокатско дружество „Събев и 
съдружници” и „Ивент дизайн”ООД; Консорциум „Обучение и право”; „Гравис 
България” АД, които представихе резултатите от изпълненитео на проекта.  
Проведените 4 пресконференции и 2 кръгли маси, наличието на общо над 130 
материала в медиите, посветени на дейностите по проекта, както и участието на 
над 170 представители на медии, институции, професионални организации в 
проведените пресконференции и кръгли маси, бяха оценени високо от 
възложителя на проекта и са убедително доказателство, че бе постигната целта за  
максимална информираност за дейността на Министерство на правосъдието сред 
администрацията на всички нива, медиите и гражданите, като успоредно 
доведоха до повишаване на публичното доверие.  
 
 
ІІІ. РАЗРАБОТВАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ В 
БЪЛГАРИЯ И ИЗВЪН НЕЯ 
 
• Центърът за развитие на медиите – София съвместно с Фондация Сорос – 
Молдова,  организира практическо обучение в България на група журналисти от 
регионални радио- и телевизионни станции от Молдова, което се състоя между 8 
и 18 януари 2011 г. в курортен комплекс „Пампорово”. В рамките на обучението 
участниците - 49 молдовски журналисти - бяха запознати с българския опит в 
телевизионното отразяване на кампании, дебати и публични прояви от водещи 
български специалисти и журналисти. 
 
• През 2011 г. продължи съвместната работа на ЦРМ с Центъра за независима 
журналистика, Молдова, по проект „Повишаване на капацитета на медиите в 
Молдова за отразяване на теми от значим обществен интерес”. Проектът 
имаше за цел да подпомогне развитието на медиите в Молдова чрез повишаване 
на професионалните умения на журналистите, подобряване на медийното 
отразяване по различни общественозначими теми и заздравяване 
сътрудничеството между журналисти, работещи в различни части и региони на 
страната. Център за развитие на медиите, като партньор по проекта, осигуряваше 
български медийни експерти и лектори, които разработиха пълноценна и 
адекватна програма за обучението на молдовските журналисти по теми като 
европейска интеграция, отразяване на многообразието, разследваща 
журналистика, етична журналистика и др. От 16 до 20 януари 2011 г. в Молдова 
бе проведено първото обучение на тема „Отразяване на Европейски съюз” с 
участието на 15 молдовски журналисти, с лектор Светослав Терзиев, журналист 
от в. „Сега”. От 23 до 26 април 2011 г. се състоя второто обучение в Молдова с 
лектор Валери Маринов, журналист от БНТ. 
 
• От 10 до 15 юни 2011 г. на работно посещение по въпросите на медийния 
мониторинг бе група от 10 представители на иракската неправителствена 
организация „Ал Мират”. Гостите имаха възможност да посетят Народното 
събрание, МВнР, СЕМ и др., да се срещнат с български разследващи 



журналисти, експерти и да обсъдят политическата и медийна ситуация на 
съвременна България. 
 
 
ІV. ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ КОНКУРСИ 
 
• През 2011 г. Център за развитие на медиите отново бе регионалният 
партньор на Балканската мрежа за разследващи репортажи (BIRN), която 
съвместно с фондация „Робърт Бош” и фондация „Ерсте”, които обявиха конкурс 
за участие в създадената през 2007 г. стипендиантска програма за отлични 
постижения в журналистиката. Тази година темата беше „Правосъдие”.  
ЦРМ не само проведе активна кампания за промотиране на стипендиантската 
програма сред български журналисти, медии, неправителствени организации и 
институции, като не само ги информираше за възможностите за обучение и 
наградите, които програмата осигурява, но и насърчаваше кандидатите да 
разгледат темата „Правосъдие” в широк контекст и да представят оригинални 
предложения за истории, третиращи въпроси, свързани с предоставянето и 
достъпа до правосъдие - както в правен, така и социален аспект. 
 
• През 2011 г. ЦРМ бе поканен партньор на M-Tel във второто издание на 
конкурса за журналисти M-Tel Media Masters. Наградите M-Tel Media Masters 
са признание за най-добрите журналистически работи по теми, свързани с 
всички области от икономиката ни и нашето ежедневие, повлияни от новите 
технологии – комуникация, пътувания, медицина, финанси, търговия, 
криминология и много други. Целта на конкурса бе да поoщри обзорните и 
аналитични материали с нестандартен поглед върху развитието на технологиите 
и тяхното влияние върху нашия живот. ЦРМ осигури информирането на 
потенциалните кандидати за конкурса, неговите условия  и критерии за оценка; 
организира събирането на конкурсните материали; организира заседанията на 
седемчленното жури, като осигури чуждестранен член в него – Йън Райт, един 
от директорите на фондация „Гардиън”. Повече от 90 материала на 63-ма 
журналисти от 34 национални и регионални медии се състезаваха за наградите 
M-Tel Media Masters. Наградите "M-Tel Media Masters”  бяха връчени на 
официална церемония на 27 април в зала 1 на НДК, София, специален гост на 
която беше п световноизвестната мексиканска писателка Лаура Ескивел.  
През декември 2011 г. ЦРМ бе поканен отново да партнира на телекома в 
провеждането на третото издание на конкурса M-Tel Media Masters през 2012 
година. 
 
• На 22 декември 2011 г. ще бъде обявен за първи път в България конкурс за 
журналистическа смелост. Инициативата е съвместна с Агенция "София-прес". 
Уникалното в този конкурс е, че номинациите ще се правят от журналисти от 
медии, подписали Етичния кодекс. С цел осигуряване на максимална 
прозрачност и обективност на конкурса (предвид неотдавнашния провал на 
наградите "Черноризец Храбър") ще бъде създаден специален уебсайт 
www.smelireporteri.bg, чрез който всеки журналист ще може да номинира с 
максимално три материала свой колега чрез получаване на индивидуален код, 
който се използва само веднъж при гласуването. Наградите за журналистическа 
смелост ще се присъждат за журналистически материали от националните и 
регионални печатните, електронните (ТВ и радио) и интернет медии (интернет 
сайтове, блогове и социални мрежи) , които отговарят на следните основни 
критерии:  



a.    Разобличаване на корупция или злоупотреба с власт 
b.    Проява на журналистическа смелост въпреки външен натиск или опит за 
корупция 
c.    Защита на (високи) морални и/или етични тези, които не се застъпват от 
останалите медии или не са популярни в обществото 
 Допълнителни критерии, които ще бъдат вземани под внимание са:    

релевантност за страната, актуалност, обществена значимост и ефект, 
разследваща и изследователска дейност,  достоверност и прецизност, 
оригиналност, качество на написване на материала и  недискриминация 
 Основните категории са:  
• Икономически разследвания  
• Разследвания на криминална и организирана престъпност  
• Разследвания по социални теми  
• Разследване на корупция и злоупотреба с власт 
• Коментар/позиция 
Ще бъдат раздадени награди във всяка една от петте категории – плакет и 
парична стойност от 1 000 лв.  
Ще бъде връчена и Голяма награда за смела журналистика – плакет и парична 
стойност от 1 500 лв.  
Победителят ще получи и безплатна регистрация и възможност за участие в 
Европейската конференция за разследваща журналистика, която ще се проведе 
16 – 17 ноември 2012 в Антверпен, Белгия.  
Всички наградени ще получат карти за достъп до информационни източници в 
България и чужбина ( Дакси, Lexisnexis и др.) на стойност до 200 лв., с което да 
подпомогнат своята бъдеща журналистическа работа. 
Обявяването на резултатите ще стане на 12 януари 2012 г на специална 
церемония в Агенция "София-прес". 
 
 
V. ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ 
 
• Огнян Златев бе поканен за модератор на Международната конференция 
„Образованието по журналистика в Югоизточна Европа: основа за 
професионализъм в медиите”, проведена на 10 юни в София от Фондация 
„Конрад Аденауер” и Фондация „Медийна демокрация”. 
• Огнян Златев участва в Експертния съвет за оценка на Националната 
система за почтеност на България, проведен на 19 юли в София по инициатива 
на Асоциация „Прозрачност без граници”. 
• ЦРМ оказа съдействие босненския журналист Ахмед Бурич при 
организирането на срещи във връзка с изработката на материал за детската 
престъпност. Бурич беше на посещение в България в периода 11-14 юли. 
• Огнян Златев модерира кръгла маса по въпросите на ромската 
интеграция, проведена по инициатива на „Интелдей Солушънс” на 14 юли в 
залата на Представителството на ЕК в София. 
 
 
 
VІ. ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 
 
През изтеклата година ЦРМ продължи да разработва проекти с национален и 
международен обхват, самостоятелно и в партньорство, по различни програми. 
 



 
VІІ. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ЦРМ ПРЕЗ 2011 Г. 
 
 

 Тема на събитието Време-
траене 

Място на 
провеждане 

Партньорска 
организация/ 
донор 

1.  

Практическо обучение по 
телевизионното 
отразяване на кампании и 
дебати 

8-18 януари Пампорово 
Фондация 
„Сорос” - 
Молдова 

2.  

Конкурс „Стипендиантска 
програма за балкански 
журналисти 2011”, тема 
„Правосъдие” 

19 януари – 
21 март София 

Балканска 
мрежа за 
разследващи 
репортажи 

3.  Мултимедиен трейнинг -
номиниране на участници 

23-28 
януари Прага Транзишънс, 

Прага 

4.  

Обучение 
„Многообразието –
предизвикателства и 
възможности пред 
обществените медии и 
неправителствените 
организации” 

28-29 
януари София Мира медия, 

Холандия 

5.  Обучение „Отразяване на Европейски съюз” 
16-20 
февруари Молдова 

Център за 
независима 
журналистика, 
Молдова 

6.  

Кръгла маса 
„Многообразието –
предизвикателства и 
възможности пред 
обществените медии и 
неправителствените 
организации” 

25 февруари София Мира медия, 
Холандия 

7.  Конкурс „МТел Медия мастерс”  
21 февруари 
– 20 март София MTel 

8.  Семинар „Отразяване на избори” 10-13 март София 
Фондация 
„Конрад 
Аденауер” 

9.  Обучение по телевизионна журналистика 23-26 март Молдова 

Центъра за 
независима 
журналистика, 
Молдова 

10.  „МТел Медия Мастерс” - 
връчване наградите 27 април София M-Tel 

11.  

Заключителна 
пресконференция по 
проект „Укрепване 
капацитета на министъра 
на правосъдието...” 

28 април София 
Министерство 
на 
правосъдието 



12.  Семинар „НАТО и 
регионална сигурност” 26 - 29 май Ривиера, 

Варна 

Фондация 
„Конрад 
Аденауер” 

13.  
Заключителна 
конференция „На вълните 
на многообразието 2011” 

27 - 28 май Хага Мира медия, 
Холандия 

14.  

Международна 
конференция 
„Образованието по 
журналистика в 
Югоизточна Европа: 
основа за 
професионализъм в 
медиите” 

10 юни София 

Фондация 
„Конрад 
Аденауер”, 
Фондация 
„Медийна 
демокрация” 

15.  
Работно посещение по 
въпроси на медийния 
мониторинг 

11 - 15 юни София „Ал Мират”, 
иракска НПО  

16.  

Националната система за 
почтеност на България  - 
участие на Огнян Златев в 
Експертния съвет  

19 юли София 
Асоциация 
„Прозрачност 
без граници” 

17.  

Съдействие при 
организиране на срещи 
относно изработка на 
материал за детската 
престъпност 

11-14 юли София, 
Пловдив 

Ахмед Бурич, 
босненски 
журналист 

18.  Кръгла маса по въпроси на 
ромската интеграция  14 юли София Интелдей 

19.  

Семинар „Бъдещето на 
ЕС: регионални решения и 
глобални 
предизвикателства” 

9 - 11 
септември Кюстендил 

Фондация 
„Конрад 
Аденауер” 

20.  

Трейнинг по разследваща 
журналистика, 
проект „Овластяване на 
българските медии и 
журналисти от 
маргинализирани 
общности в борбата с 
корупцията и насърчаване 
на демокрацията и 
човешките права” 

11 – 14 
септември София 

Програми за 
обмен на 
Държавния 
департамент на 
САЩ 

21.  
Обучение за трейнъри по 
отразяване на 
многообразието 

7-9 ноември Букурещ 
Агенция по 
правата на 
човека 

22.  
Практически трейнинг по 
проект „Далтонисти в 
един пъстър свят” 

14 – 18 
ноември София Транзишън 



23.  

Подготовка на 
разследващи материали, 
проект „Овластяване на 
българските медии и 
журналисти от 
маргинализирани 
общности в борбата с 
корупцията и насърчаване 
на демокрацията и 
човешките права” 

октомври - 
декември страната 

Програми за 
обмен на 
Държавния 
департамент на 
САЩ 

 
 


