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5въведение

Здравей.приятелю,

Това. е. една. книга,. написана. от. хора. мечтатели.. До. някаква.
степен.дори.идеалисти..Хора,.които.дават.труда.си.за.общото.
благо.с.грижа.за.хората.и.природата...Знанието,.което.е.в.ръ-
цете.ти.често.се.продава.под.формата.на.курсове,.учебници,.
платени.сесии.и.публикации.или.обучения.и.така.остава.скрито.
от.теб..Като.го.споделяме,.се.надяваме.да.те.подтикнем.да.
тръгнеш.по.пътя.на.мечтите.си,.а.защо.не.и.да.бъдеш.истин-
ски.свободен.и.силен.и.да.започнеш.да.ги.сбъдваш?

Така.че:.

Ако. си. мечтал. да. разрешиш. някой. екологичен. конфликт,. да.
спреш.експлоатацията.на.хората.и.природата,.да.даваш.пример.
за.природосъобразен.и.равнопоставен.живот.на.нашата.плане-
та,.да.помагаш.на.близки.или.далечни.хора,.жертви.на.екологична.
несправедливост;..ако.някъде.в.теб..гори.пламъка.на.революция-
та,.то.чети,.учи.се.и.бъди.като.нас!.Още.един.За.Земята!

Ние.сме.тези,.които.се.взираме..Тези,.които.не.губим.надежда,.
че.всяко.едно.наше.действие.променя.свет,.в.който.живеем..
Ние.вярваме,.че.системата.може.да.бъде.наблюдавана,.разбрана.
и.тълкувана,.както.от.вън.така.и.от.вътре;.вярваме,.че.може.
да.бъде.променена..Ние.сме.тези,.които.се.опитваме,.промяна-
та.да.е.към.добро.

Ако.си.решил.да.вървиш.по.нашия.път,.ние.ще.сме.до.теб..Же-
ланието. за. хармония. ще. те. движи. напред. и. ще. ти. дава. сили.
да.помагаш,.за.да.заживеем.в.една.по-щастлива,.справедлива.и.
съхранена.планета.Земя.

Земляните





7Държавата и аз

1. Държавата и аз

Как са устроени светът, държавата и 

политиката? Как работи всяка една брънка по 

тази верига?

А.ти.вярваш.ли.в.държавата?.

Тук.ще.ти.зададем.пет.въпроса,.на.които.се.опитай.да..отговориш.
в.началото.на.пътя.си.през.това.знание..Опитай.и.да се самоанали-
зираш.всеки.път,.когато.можеш..Отговорите,.които.ще.дадеш.сам.
на.себе.си,.ще.ти.помогнат.да.оцениш.до.каква.степен.си.израснал.
и.до.къде.си.стигнал.в.разбирането.на.системата.в.която.живеем..
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А.въпросите.са:

1..Чел.ли.си.конституцията?.А.някой.закон?.А.в.държавата.

вярваш.ли?

2..Вярваш.ли.в.системата?.Начинът.по.който.живеем.и.

подпомагаме.съществуването.на.държавата,.твоят.модел.

ли.е?.А.в.семейството?.

3..Вярваш.ли,.че.в.България.има.гражданско.общество?.До.

какво.степен.то.е.развито.според.теб?

4..Вярваш.ли,.че.хората.в.България.в.последния.половин.век.са.

получили.необходимото.възпита,ние.за.да.са.трудолюбиви?.

Има.ли.безработни.хора.според.теб?.

5..Колко.често.се.сещаш.за.бъдещите.поколения.и.

отпечатъка,.който.оставяш.след.себе.си?.Какво.си.мислиш?

Нашият.отговор.е,.че.светът.не.винаги.се.случва.според.наши-
те.очаквания.и.разбирания..За.да.се.научим.да.съществуваме.
във.вече.изградената.система,.трябва.да.се.научим.да.я.опо-
знаваме..Да.уважаваме.различията.и.въпреки.тях.да.изграждаме.
единни.системи.и.общности.
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1.1. СиСтемното миСлене

Мислещият човек (Homo sapiens)

Във.времена.на.промени,.когато.природата.притиснала.създа-
дените.от.нея.видове.да.се.адаптират.към.по-сложни.и.труд-
ни. за. оцеляване. условия. един. от. приматите. започнал. да. се.
развива..Започнал.да.цени.красотата,.родила.се.естетиката,.
разбрал,.че.хората.са.много.по-силни,.когато.работят.в.екипи,.
започнал.да.формира.общи.виждания.с.други.примати,.самоусъ-
вършенствал.се.всеки.ден,.но.най-вече.–.започнал.да.наблюдава.
и.описва.това,.което.вижда..Започнал.да.формира.модели.на.ми-
слене..Така.се.родил.мислещия.човек.–.homo.sapiens..Стъпка.по.
стъпка.започнало.и.формирането.на.сложни.общества.и.цивили-
зации,.но.това.което.нас.най-много.ни.интересува.е.появата.на.
усещането.на.свързаност.в.една.обща.система.или.системно-
то.мислене..Колко.пъти.човечеството.е.губило.това.усещане.и.
се.е.отдавало.на.унищожаване.на.своите.собствени.открития.
няма.да.коментираме.тук,.въпреки.че.всеки.един.от.нас.трябва.
да.познава.и.тази.част.от.историята.на.цивилизациите..Най-
малкото,.за.да.ни.напомня,.че.добрината.и.свободата.се.крепи.
на.един.много. крехък.баланс.между.разбирателството.между.
различните.виждания.и.представи.за.света,.който.създаваме..

Системното.мислене.обаче.има.своите.характеристики..То.из-
ползва.методи.и.инструменти,.които.описват.взаимовръзките,.
а.не.отделни.елементи.в.хода.на.разрешаването.на.комплексни.
проблеми..Една.от.целите,.които.системно.мислещия.човек.си.
поставя.е.да.отхвърли.подходът.на.съществуване.от.криза.до.
криза.и.да.започне.да.анализира.проблемите.с.не.толкова.фраг-
ментирани,.а.с.по-интегрирани.подходи..
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Пътят на системно мислещия човек

Мнозина. са. тези,. които. в. последните. години. се. опитват. да.
опишат.системно.мислещия.човек..Това.разбира.се.не.е.никак.
лесна.задача,.особено.когато.трябва.да.бъдат.взети.под.внима-
ние.процеси.протичали.повече.от.десет.хиляди.години..Въпреки.
това.ние.ще.си.позволим.тук.да.ти.представим.основните.ха-
рактеристики,.които.според.нас.описват.един.системен.под-
ход.на.мислене:

•.Да.виждаш.цялата.картинка;

•.Да.променяш.перспективата,.дори.да.поставиш.проблема.

в.ракурс,.за.да.видиш.нови.или.различни.допирни.точки.в.една.

система;

•.Да.търсиш.разнообразни.взаимовръзки;

•.Да.си.представиш.как.мисловните.ни.модели.създават.

нашето.бъдеще;

•.Да.обръщаш.внимание.и.да.даваш.предимство.на.

дългосрочните.подходи.и.решения;

•.Да.отвориш.хоризонтите.на.„периферното“.си.зрение.и.

да.гледаш.комплексните.причини.с.ефективните.и.ефикасни.

взаимовръзки;

•.Да.търсиш.от.къде.извират.неочакваните.следствия.и.

последици;

•.Да.си.фокусиран.върху.структурата.не.върху.обвиненията;

•.Да.използваш.ефекта.на.противопоставянето.и.парадокса,.

без.да.се.опитваш.да.го.разрешаваш.твърде.бързо;

•.Да.правиш.системите.видими.за.хората.използвайки.карти.
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на.взаимовръзките,.а.защо.не.и.компютърни.модели;

•.Да.търсиш.запаси.и.натрупвания.в.системата.и.да.
описваш.забавянето.или.инерцията,.които.те.могат.да.
създадат;

•.Да.внимаваш.за.„пресметливите“.хора.или.тези,.които.

преценят.света.според.това,.което.ще.спечелят.или.

загубят..Имай.предвид,.че.често.тези.хора.правят.нещата.

по-лоши,.когато.системата.е.във.висока.зависимост.на.

елементите.си.един.спрямо.друг..Много.често.именно.

те.оказват.негативен.ефект.на.мотивацията.на.всички.

останали.да.участват.и.на.поддържането.и.развиването.на.

системата.от.взаимоотношения..

•.Да.гледаш.на.себе.си,.като.част.от.системата,.а.не.като.

наблюдател,.който.е.извън.нея..

Не забравяй, че за да започнеш да виждаш света в систе-
ма от взаимовръзки и да определяш правилно причините и 
следствията, трябва да се упражняваш!
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1.2 В какВа СиСтема жиВеем или как е 
уСтроена ДържаВата?

В.хода.на.своето.развитие.мислещият.човек.е.формирал.множе-
ство.системи..Някой.от.тях.са.по-прости,.други.имат.значение.
за.цялостното.ни.съществуване,.трети.ни.пазят.от.грешки.и.
ни. позволяват. на. предсказваме. определени. явления,. базирайки.
се.на.натрупан.предишен.опит..В.крайна.сметка.обаче,.говорей-
ки. за.системи,.не.можем.да.пропуснем.най-сложната.и.посто-
янно. формираща. и. пренастройваща. се. такава. –. държавата..
Държавата,.често.наричана.в.разговорите.ни.с.думата.страна.
е. политическа. общност,. заемаща. дадена. територия,. имаща.
организирано.представителство.и.притежаваща.вътрешен.и.
външен.суверенитет..Тук.трябва.да.отбележим.обаче,.че.това.
е.едно.много.общо.определение,.което.не.може.да.представи.
всички.характеристики,.които.една.държава.притежава.пред-
вид. нейните. политически. модели,. обществени. настроения. и.
действия.на.сътрудничество.или.антагонизъм.към.други.държа-
ви..Например,.дори.организацията.на.обединените.нации.(ООН).
до.момента.не.си.е.позволила.да.даде.официално.определение.
или. да. решава. кога. едно. общностно. формирование. може. да.
бъде.прието.като.държава..В.повечето.случаи,.признаването.на.
една.нова.държава.или.нейно.представителство.е.акт,.който.е.
изконно.право.на.други.суверенни.държави..Само.те.могат.да.из-
вършат.или.да.откажат.да.извършат.този.акт,.като.изкажат.
готовността. си. да. установят. дипломатически. отношения. с.
новото.формирование.
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Едно. от. първите. места,. в. които. се. появява. понятието. дър-
жава.по.начинът,.по.който.тя.се.разбира.днес,.е.в.разсъжде-
нията. и. съветите. на. Николо. Макиавели,. публикувани. във. Вла-
детелят.(Il principe)..При.Макиавели.ясно.се.откроява.едно.от.
най-масовите.усещания.за.подходите.на.съвременната.държава.
–. добре. структурирана. система. от. органи,. която. осъщест-
вява. управлението.на.обществото.и.обществените.отноше-
ния.. Още. тук. е. важно. да. обърнем. внимание. на. една. от. може.
би. най-прогресивните. тенденции. на. нашето. съвремие,. която.
е.желанието.на.обществото.да.участва.и.проследява.процеса.
на.управление.и.функциониране.на.органите.на.държавата.или.
т.нар..обществено участие и пряка демокрация..По-подробно.
ще. се. спрем. на. тази. тенденция. и. възможностите,. които. тя.
открива.за.нас.да.променяме.и.влияем.на.системата.в.частта,.
която.описва.нашите.граждански.права..Интересно.е,.че.нуж-
дата.от.пряко.участие.на.гражданите.в.процеса.на.формиране.
или.преправяне.на.системата.на.държавата.е.прозряна.още.от.
самият.Макиавели.в.далечната.1513. г..В.обръщението.си.към.
Лоренцо.Пиеро.де.Медичи.той.пише:.„защото, както тези, кои-
то скицират някоя местност, се спускат надолу в равнината, 
за да разгледат строежа на планините и възвишенията, а за да 
разгледат строежа на низините, се изкачват нагоре по планини-
те — така, за да изучиш добре природата на народа, трябва да 
бъдеш Владетел, а за да разбереш добре владетеля — да бъдеш 
човек от народа“.
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Ако.обърнем.поглед.към.науката,.прави.впечатление,.че.във.вся-
ко.едно.давано.определение.на.разглежданата.от.нас.система.
се. описва. с. обществено-политическа. организация. и. пластове,.
класи.и.прослойки,.най-често.разделяни.на.управляващи.и.управля-
вани..Науката.разглежда.и.случаите,.когато.управляващите.гу-
бят.своята.власт.над.управляваните,.или.когато.управляваните.
придобиват.правото.да.вземат.собствени.рационални.решения.
за.своето.бъдеще..Спазването.и.охраняването.на.правовия.ред.
също.е.един.неизменен.елемент.от.системата.на.една.държава.

Вървейки. по. своят. път. системно. мислещия. човек. е. разсъж-
давал.и.формирал.много.видове.държави.и.форми.на.държавно.
управление.още.от.древните.времена.на.Месопотамия,.Микен-
ската.цивилизация,.обществата.на.Египет,.фрагментираните.
и.системно.организирани.общества.на.територията.на.днеш-
на.Индия,.династичните.общества.на.древен.Китай,.ацтеките,.
толтеките.и.олмеките.и.много.други.та.чак.до.днес..

За.да.навлезем.по-навътре.в.процеса,.трябва.да.запомниш.някол-
ко.определения,.които.смятаме.ще.са.ти.полезни.като.активен.
гражданин..
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     Форма на държавно управление. на. дадена. държава. е.
най-общото. описание. на. използваната. в. нея. организация. на.
държавната.власт.—.системата.на.висшите.държавни.органи,.
порядъка.на.тяхното.образуване,.и.взаимоотношенията.между.
тях.и.гражданите..

Формата на държавно управление.показва:

•.как.се.създават.висшите.органи.на.властта.в.държавата;

тяхната.структура,

•.какви.принципи.са.залегнали.в.основата.на.

взаимодействието.между.държавните.органи;

•.как.се.осъществяват.взаимоотношенията.между.

върховната.власт.и.редовите.граждани;

•.в.каква.степен.организацията.на.държавните.органи.

позволява.обезпечаването.на.правата.и.свободите.на.

гражданите.
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Тук.е.необходимо.да.можеш.да.правиш.разлика.между.две.дру-
ги.понятия. -. политически режим и форма на управление..По-
литическият. режим. по-скоро. представлява. социологическа. ха-
рактеристика. на. държавата,. докато. формата. на. управление.
описва.как.се.сформират.органите.на.държавната.власт. (от.
гледна.точка.на.нормативна.уредба).и.как.тези.органи.си.взаи-
модействат.един.с.друг.

Форми на държавно управление

a..Абсолютна;

c..Смесена;

f..Дуалистична; e..Конституционна;g..Парламентарна;

a..Парламентарна;

1..Монархия:

2..Република:

3..Смесени.форми
на.управление:

c..Ограничена;

b..Президентска;

b..Теократична.
(например.Халифат);

a..Монархическа.
република;

b..Изборна.......
монархия;

d..Съсловно-
представителна;
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          Държавна власт

Държавната.власт.е.организи-
рано.ръководство.на.държава-
та..В.България.има.разделение.
на.държавната.власт.на.зако-
нодателна,.изпълнителна.и.съ-
дебна.. Осъществява. се. чрез.
система. от. държавни. органи.
въз.основа.на.Конституцията,.
законите.и.подзаконовите.ак-
тове..Властта.на.държавата.
е.задължителна.за.всички,.кои-
то.се.намират.на.нейна.тери-
тория,.и.за.всички.нейни.граж-
дани,. включително. намиращи.
се.извън.пределите.ѝ.

          Политическата 
система

Всяка.държава.създава.единна.
система. от. политически. ин-
ститути.и.отношения,.осигу-
ряваща.управлението.на.обще-
ството..Включва.държавните.
и.обществените.органи.и.ор-
ганизации,. които. се. намират.
в. определени. взаимоотноше-
ния. при. осъществяването. на.
своите.политически.функции.

Държавната..власт.се.реализи-
ра.чрез.нейните.органи,.които.
за. България. са. —. Президент,.
Народно. събрание,. Министер-
ски.съвет,.местни.органи,.съ-
дилища,. прокуратура.. Полити-
ческата. система. в. България.
се.основава.върху.принципа.на.
политическия.плурализъм.
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Президент Изпълнителна.власт

Съдебна.власт

Изпълнителна.власт

Държавен.глава

Върховен.главнокомандващ.на.
Въоръжените.сили

Консултативен.съвет.за.нацио-
нална.сигурност

Съвет.външна.политика,.от-
брана.и.сигурност

Правен.съвет

Съвет.духовност,.култура.и.
национална.идентичност

Съвет.развитие.на.регионите.
и.национална.инфраструктура

Съвет.икономическо.развитие.
и.социални.политики

Съвет.наука.и.образование
Висш.съдебен.съвет

Районни.съдилища

Окръжни.съдилища

Апелативни.съдилища

Военни.съдилища.военно-окръж-
ни.и.военно.апелативни

Специализиран.наказателен.съд

Върховен.административен.съд

Върховен.касационен.съд

Конституционен.съд

Прокуратура

Народно.събрание./.
Еднокамарен.парламент

Председател.на.народното.
събрание

Правилник.за.функциониране

Парламентарни.комисии

Парламентарни.групи

Специализирани.комисии

Министерски.съвет

Министър.председател

Ресорни.министри./.Министер-
ства.покриващи.задължител-

ните.държавни.функции.

Изпълнителни.и.държавни.
агенции
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            Държавен апарат

Държавният.апарат.е.системата.от.държавни.органи.в.една.
страна..Обхваща.органите.на.държавната.власт.и.държавното.
управление,.органите.на.правосъдието.и.прокуратурата.

           Дипломация

Всяка.държава.изгражда.и.поддържа.официални.взаимоотноше-
ния.с.други.държави,.за.целта.се.съставят.съвкупности.от.ме-
тоди,.средства,.действия.и.правни.форми,.с.които.си.служат.
държавните.органи.и.техните.представители.при.провеждане-
то.на.тези.връзки.—.външна.политика.на.държавата.

Формата.на.държавното.управление.наред.с.формата.на.дър-
жавното. устройство. и. политическия. режим. характеризират.
вида.на.държавата.и.нейните.функции.
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1.3 Функции на ДържаВата

Функциите.на.държавата.се.класифицират:

•.по.сфера.на.обществения.живот:.на.вътрешни.и.външни;

•.по.продължителност.на.действието:.на.постоянни.

(осъществявани.на.всички.етапи.от.развитието.на.

държавата).и.временни.(отразяващи.определен.етап.от.

развитието.на.държавата);

•.по.значение:.на.основни.и.допълнителни;

•.по.очевидност:.на.явни.и.латентни;

•.по.влияние.върху.обществото:.на.охранителни.и.

регулаторни.

Вътрешните и външни функции на една държава 

по-подробно:

Вътрешни функции.на.държавата:

•.Правна.функция.—.осигуряване.на.правовия.ред,.

установяване.на.правни.норми,.регулиращи.обществените.

отношения.и.поведението.на.гражданите,.защита.на.

правата.и.свободите.на.хората.и.гражданите.

•.Политическа.функция.—.осигуряване.на.политическа.

стабилност,.изработване.на.програмно-стратегически.цели.

и.задачи.за.развитие.на.обществото.
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•.Организаторска.функция.—.уреждане.на.цялата.дейност.на.

властта,.осъществяване.на.контрола.върху.изпълнението.

на.законите,.координация.на.дейностите.всички.участници.в.

политическата.система.

•.Икономическа.функция.-.организация,.координация.и.

регулиране.на.икономическите.процеси.с.помощта.на.данъци.

и.кредитна.политика,.планиране,.създаване.на.стимули.за.

икономическа.активност,.осъществяване.на.санкции.

•.Социална.функция.—.осигуряване.на.солидарни.отношения.

в.обществото,.сътрудничество.на.различните.му.слоеве,.

реализация.на.принципа.на.социална.справедливост,.защита.

на.интересите.на.тези.категории.граждани,.които.по.

силата.на.обективни.причини.не.могат.самостоятелно.да.

си.осигурят.достойно.ниво.на.живот.(инвалиди,.пенсионери,.

майки,.деца),.поддръжка.на.жилищното.строителство,.

здравеопазването,.системата.на.обществения.транспорт.

•.Екологична.функция.—.гарантиране.на.здравословна.околна.

среда,.установяване.на.режим.на.природните.ресурси.

•.Културна.функция.—.създаване.на.условия.за.

удовлетворяване.на.културните.нужди.на.хората,.формиране.

на.духовност,.гражданственост,.гарантиране.на.открито.

информационно.пространство,.формиране.на.държавна.

културна.политика.

•.Образователна.функция.–.дейност.по.осигуряването.

на.образование,.неговата.непрекъснатост.и.качество,.

предоставяне.на.хората.на.равни.възможности.за.

получаване.на.образование.
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Външни функции на 

държавата:

•.Външнополитическа.функция.

—.развитие.на.дипломатически.

отношения.между.държавите,.

сключване.на.международни.

договори,.участие.в.

международни.организации.

•.Функция.за.осигуряване.на.

националната.безопасност.

•.Функция.за.поддържане.

на.световния.ред.—.

участие.в.развитието.на.

системата.международни.

отношения,.дейности.по.

предотвратяването.на.войни,.

съкращаване.на.въоръжението,.

участие.в.решаването.на.

глобалните.проблеми.на.

човечеството.

•.Функция.за.взаимоизгодно.

сътрудничество.в.

икономическата,.

политическата,.културната.и.

други.сфери.с.други.държави.
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Може би ще си зададеш 

въпроса, защо ми е всичко 

това? Тази информация 

е всъщност базисното 

знание за системата, 

без което не можем да я 

променим. Информацията 

по-горе също ни позволява 

да разбираме говоренето 

на политиците и да 

планираме по-добре нашите 

действия. 
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Основна информация, която трябва да знаем за различ-
ните държавни власти и другите сектори

Законодална власт
•. Кой. е. председател. на. парла-
мента?
•.Правилникът.за.фунциониране.
на.парламента.
•. Имената. на. депутатите. и.
техния.предишен.опит.
•.Какви.са.законодателните.ини-
циативи?
Изпълнителна власт
•. Кой. е. министър. председате-
ля?
•. Каква. е. структурата. на. ми-
нистерствата.и.какви.решения.
се.взимат?
•. Структурата. на. минитер-
ствата.и/или.агенциите.и.какви.
законодателни
инициативи.се.подготвят.
Съдебна власт
•. Структурата. на. съдебната.
система.
•. Какви. съдебни. практики. има.
по.отношение.на.конкретен.про-
блем.
•. Какви. ползи. можем. на. имаме.
от.омбудсмана.на.Република.Бъл-
гария.

Президент
•.Каква.е.ролята.на.презитента.
и. ползите. от. неговите. пред-
ставителни.фукции?
•.Как.презинента.спира.опреде-
лени.закони.и.как.това.мооже.да.
ни.е.полезно?
•. Протоколът. на. официална. ко-
муникация.
Неправителствени организа-
ции; организирани граждански 
групи и отделни активни граж-
дани
•.Кои.са.опитните.организации.
в.нашата.сфера.и.как.могат.те.
да.ни.помогнат?
•. Какъв. е. предишния. опит. на.
тези.организации.и.дали.нямат.
тъмни.моменти.в.миналото.си.
•.Кои.каузи.биха.приели.близко.до.
себе.си.и.биха.ги.водили.
Медии
•.Кои.са.обществено.значимите.
теми?
•. Поведение. пред. медиите. и. в.
ефир.. Тактики. за. задържане. на.
внимание.
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1.4 къДе може Да Се намеСиш ти?

Следвайки. идеите. на. правовата. държава. с. плуралистичен. мо-
дел,.както.и.правото.на.гражданите.в.една.държава.да.изявя-
ват.своето.мнение.и.да.поддържа.пряк.контакт.с.излъчените.
управници.ти,.като.активен гражданин.може.да.изказваш.свое-
то.мнение,.да.си.партньор.в.управлението.или.дори.да.придо-
биеш.правото.да.променяш.хода.на.историята..Това.право.ние.
наричаме.овластяване на гражданите..

Тази.секция.е.създадена.за.да.можеш.да.си.припомняш,.къде.и.
как.може.да.участваш,.когато.пред.теб.има.проблем,.който.на.
пръв.поглед.изглежда.незабелязан.или.неразрешен.от.държавна-
та.власт..

Помисли си дали пък не искаш: 

Да си юрист, адвокат или съдия

Държавата. дава. възможност. на. гражданите. си. да. използват.
своите.народни.представители,.както.и.директно.да.участват.
в.създаването.и.приемането.на.нови.правни.актове.(закони,.на-
редби,.правилници.и.др.),.както.и.да.участват.в.установяване-
то.на.истината.в.различни.съдебни.процеси..За.съжаление.в.Бъл-
гария,.за.разлика.от.Европейския.съюз,.гражданинът.или.групи.
от.граждани.са.лишени.от.няколко.основни.права..

Първото.е.да.предлага.за.свободно.обсъждане.от.законодател-
ната.власт. (парламента). закони.или.промени.в. законодателни.
актове..В.ЕС.свободната.гражданска законодателна инициа-
тива.е.разрешена,.когато.500.хил..гражданина.на.съюза.от.някол-
ко.държави.са.събрали.своите.подписи.на.едно.място..Тогава.те.
могат.да.внесат.за.обсъждане.своите.промени.или.законопро-
ект.за.обсъждане.от.депутатите.на.Европейския.парламент..
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В.България,.за.да.можеш.да.достигнеш.до.определени.промени.
в.законите,.трябва.да.имаш.на.своя.страна.депутати.съмиш-
леници,. с. които.да.работите. заедно.по.определени.проблеми..
Съмишленици.от.изпълнителната.власт,.напр..експерти.от.оп-
ределени.министерства.също.биха.били.добра.възможност,.но.
те.са.по-трудни.за.достигане..Във.всеки.случай.ти.препоръч-
ваме да следиш.развитието.на.законодателните.инициативи.
в. сферата,. в. която. работиш.. Това. ще. ти. даде. възможност,.
когато.изпълнителната.власт,.министерство.или.агенция,.ини-
циира.промяна.в.един.закон,.да.вземеш.участие.в.този.процес..
Било.като.официален.партньор.или.като.консултация.от.твоя.
страна.в.процеса.по.разработване..Депутатите.обаче.във.вре-
мето.и.опита.са.се.доказали,.като.добра.точка.на.взаимодейст-
вие,.тъй.като.могат.да.ти.дадат.още.една.възможност.–.да.
говориш.активно.по.време.на. заседания.на.парламентарните.
комисии..Трябва.да. знаеш,.че.едно.от.неизпълнените.задълже-
ния.на.нашата.държава,.е.да.осигури.правото.на.гражданите.
да.говорят.пред.своите.депутати..Въпреки.че.заседанията.на.
парламентарните.комисии.са.отворени.за.гражданите,.на.теб.
като.активен.гражданин.не.ти.е.позволено.да.се.изказваш.на.
тези.срещи..Единственото,.което.може.да.правиш,.е.да.гледаш.
как.определени.интереси.и.лобита.се.състезават.и.често.не.се.
съобразяват.с.интересите.на.своя.суверен.–.гражданинът..Ос-
вен.ако.нямаш.на.своя.страна.депутати,.които.да.се.застъпят.
за.теб.и.да.ти.дадат.думата..Тогава.ти.можеш.да.променяш.
пътя.на.историята,.застъпвайки.се.публично.за.своите.законо-
дателни.промени..

Ако. си. припомниш. структурата. на. държавните. власти. (виж..
сх.1),.ще.видиш,.че.контролът.между.тях.се.осъществява.от.
законодателната.власт.към.изпълнителната..Съдебната.власт.
не.подлежи.на.контрол,.тъй.като.се.смята,.че.това.би.нарушило.
независимостта.при.вземането.на.решения..Парламентарният 
контрол.е.именно.механизма,.чрез.който.парламентът.събира.
информация.и.изказва.мнение.относно.предприемани.действия.
от.страна.на.различни.министерства.или.агенции..
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Парламентарният контрол е много добър начин да по-
лучаваш информация за действията на определено ми-
нистерство, включително такава, която не е достъп-
на по официален път. Тук депутатите-съмишленици 
имат също много важна роля, тъй като те трябва да 
зададат въпрос в рамките на, който съответната ин-
ституция да предостави цялата налична информация 
към момента. 

Второто.право,.е.това.да.водиш.съдебни.дела.при.недоказан.
правен интерес..Запомни.добре.този.термин,.защото.занапред.
ще.се.занимаваш.много.с.него..В.България.съдилищата.не.при-
знават.правния.интерес.на.гражданите,.когато.те.не.са.още-
тени.лично..Това.означава,.че.изконните.ти.граждански.права,.
гарантирани.от.Конституцията.на.Република.България.(Чл.4).не.
подлежат.на.защита.в.съда.освен.ако.съдебното.дело.не.е.во-
дено.от.потърпевши.лица..В.този.ред.нивото.на.допустимост.
на.правен.интерес.от.страна.на.съдебната.власт.може.да.бъде.
разгледано. като. мерило на свободата в една държава.. Ако.
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приемеш,.че.в.България,.ако.не.си.засегнат.лично,.не.можеш.да.
водиш.съдебно.дело,.то.не.се.учудвай.защо.постоянните.кри-
тики. на. ЕС. са. точно. към. съдебната. ни. система.. Все. пак. не.
всичко.е.изгубено..В.една.система,.всичко.е.свързано,.така.че.
всяка.една.кауза.или.проблем,.с.който.искаш.да.се.захванеш,.има.
своето.решение..Всяка.една.криза.или.замърсяване.на.околната.
среда,.всеки.един.неизпълнен.социален.ангажимент,.всеки.един.
скрит.документ.за.фалираща.банка.има.своите.пряко.засегнати.
и.своите.потърпевши.лица..Твоята задача е да ги намериш 
и да им помогнеш в защитата на правата им пред съда. 

Разбира.се,.ако.не.можеш.да.правиш.всичко.това,.то.винаги.мо-
жеш.да.подадеш.сигнал.до.прокуратурата,.която.ако.се.сезира.
за.определени.неправомерни.дейности,.може.да.участва.в.съде-
бен.процес.от.твое.име.

За.да.разбереш.правилно.проблема,.трябва.да.имаш.достъп.до.
информация..Един.от.основно.ползваните.механизми.е.регламен-
тиран.от.Закона за достъп от обществена информация..
В.него.са.описани.процедурите.за.достъп.до.информация..Ние.
ти.препоръчваме.да.го.изучиш.в.детайли,.защото.това.е.един.
от.основните.механизми.за.получаване.на.актуална.информация..

Всичките.по-горе.описани.дейности.ние.наричаме.с.наименова-
нието:.ЗАСТЪПНИЧЕСТВО.

Нямаме претенции да сме изчерпателни, но те ще са 
ти полезни да направиш своите първи стъпки. Не за-
бравяй, че наричайки са активен гражданин, ти поемаш 
задължението да защитаваш правата и свободите на 
хората и гражданите, които не могат да говорят за 
себе си. 
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Да си гражданин-политик 

Задължително.е.за.едни.активен.гражданин.да.следи,.да.споделя.
мнение.и.да.критикува,.където.е.необходимо,.всички.формирани.
от.властта.стратегически.цели.за.обществото..Обикновено.
при.подготовката.на.всеки.един.нов.стратегически.документ.
още.на.работно.ниво.(напр..в.работната.комисия).има.предви-
дено.място.за.активни.граждани..Всяка.една.нова.посока,.която.
властите.са.решили.да.поемат.управлявайки.кораба.на.държава-
та,.трябва.да.се.обсъди.с.обществото..Това.се.нарича.общест-
вено обсъждане.. В. някой. случаи. гражданите. са. разглеждани.
като.партньори,.а.в.други.просто.като.слушатели..Ако.си.имал.
възможност. да. слушаш. преди. това,. твоето. мнение. би. било.
адекватно.и.би.могло.да.бъде.взето.под.внимание..Много.чес-
то.мненията.на.гражданите.не.биват.взимани.под.внимание,.не.
само. заради.тяхната.неактуалност,. но.и.поради.политически.
цели;.и.тук.депутатите-съмишленици.имат.своето.място..

Не забравяй, че гласът ти е важен на всеки един етап! 
Така че не пропускай възможностите да бъдеш чут!
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Да се намесиш в организационната функция

Една.от.най-ясните.роли,.които.може.да.имаш,.е.в.осъществя-
ване на контрола върху изпълнението на законите..Има.много.
организации.по.света.са.подобни.контролни.функции,.които.до.
голяма. степен. съвпадат. с. понятието. watchdog. организация..
Това.са.дейности.по.оценка.на.ефективността.на.определени.
политики,.стратегии.или.закони.и.подзаконови.актове,.ефикас-
ността.на.структурите,.които.ги.прилагат.и.разбира.се.целе-
съобразността.на.изразходваните.средства..

Да въздействаш на социалната функция

Тук.може.да.разгърнеш.всичките.си.таланти,.като.подпомагаш.
хората.според.възможностите.си..Представи.си,.че.можеш:
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-.Да.помагаш.на.хората.в.нужда,.като.осъществяваш.

конкретни.дейности.за.социално.подпомагане.(центрове.за.

възрастни.хора,.подпомагане.на.инвалиди.по.домовете.или.в.

специализирани.заведения,.работа.с.деца.и.възрастни.хора,.

хора.в.неравностойно.положение,.алкохолно.и.наркотично.

зависими.и.др.)..

-.Да.говориш.вместо.тях,.като.популяризираш.идеите.на.

социалната.справедливост,.като.защитаваш.интересите.

на.тези.хора,.които.по.обективни.причини.не.могат.

самостоятелно.да.си.осигурят.достоен.живот.

-.Да.подпомагаш.здравеопазването,.като.помагаш.директно.

или.със.знание.

-.Да.подпомагаш.транспорта.в.рамките.на.държавата.

отново.със.знание.или.директно.

-.Да.изказваш.мнение.върху.архитектурата.в.населените.

места.и.да.участваш.в.строителството.на.обществените.

сгради,.отново.със.знание.или.директно..
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Да си природозащитник

Ако.социалните.дейности.не.са.твоето.поприще,.то.можеш.да.
се.насочиш.към.опазването.на.околната.среда.и.защитата.на.
природата..Тук.можеш:

-.Да.се.занимаваш.с.директни.консервационни.дейности,.

като.пазиш.застрашените.от.изчезване.видове,.

възстановяваш.местообитания,.реинтродуцираш.видове,.

оценяваш.природния.капитал.и.много.други.неща,.които.

помагат.на.природата,.която.е.пострадала.да.си.върне.

своята.красота.и.сила..

-.Да.помагаш.на.производствата.и.бизнеса.да.не.замърсяват.

природата..Можеш.да.им.бъдеш.дори.коректив..

-.Да.водиш.кампании,.които.да.повишават.знанието.на.

хората.за.проблемите.на.природата.и.нуждата.от.нейното.

опазване..
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… или пък културен деятел

Една.от.най-важните.сфери,.в.която.е.задължително.всеки.един.
от. нас. да. работи.. Това. което. можеш. да. направиш. ти. тук. и.
сега,.е.да.си.измислиш.своето.послание.и.да.го.предадеш.на.све-
та.чрез.изкуство..Начинът,.по.който.това.ще.се.случи,.остава-
ме.да.избереш.ти..Може.да.е.театър,.песен.или.концерт,.може.
да.е.дебат.или.обръщане.към.духовността.на.миналото..Може.
да.е.със.създаване.на.условия,.където.хората.да.комуникират.
свободно.за.проблеми,.които.често.остават.стигматизирани.
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… а може би учител, който да образова хората  
Ако.ли.пък.смяташ,.че.педагогиката.е.твоето.място.и.ученето.
на.младото.поколение.на.ново.знание,.умения.и.ценности.е.тво-
ето.поприще,.тогава.бъде.учител..Може.да.преподаваш.своето.
послание.по.формален.и.неформален.начин..Важното.е.то.да.дос-
тига.до.ушите.и.да.влиза.в.главите.на.младите.хора.тук..

Не забравяй, че тази твои роли най-вероятно ще бъдат 
смесени и че има много места, в които можеш да про-
меняш системата! Бъди смел и уверен!
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1.5 а ако трябВа ти Да работиш С 
ВлаСтоВи моДели?

Накрая.на.тази.глава.бихме.искали.да.ти.дадем.няколко.съвета,.
понеже.знаем,.че.ще.успееш..Много.скоро.ще.има.хора,.които.
ще.те.последват,. за.които.ще.трябва.да.се.грижиш.и.да.им.
помагаш.за.да.минат.по.твоите.пътеки..Тогава.ти.самия.ще.
трябва.да.изградиш.авторитет.и.власт..Тук.ти.даваме.няколко.
примера.за.това.какви.форми.на.власт.има..Дано.са.ти.полезни.и.
никога.да.не.показваш.своята.сила.с.удряне по масата..

Пет принципа на силата: 

Позиционна власт

Наречена.също. „Законна.власт”,.тя.се.отнася.към.властта.на.
индивида. и. задължения. на. притежателя. й.. Законната. власт. е.
официална. власт. делегирана. на. притежателя. й. от. различни.
трети.страни,.а.понякога.и.от.по-висши.сили..Обикновено.се.
придружава.от.различни.атрибути.на.властта.като.униформи,.
офиси.и.т.н..Това.е.най-очевидният и най-важен вид власт.

Референтна власт

Способността. на. индивидите. да. привличат. другите. и. да. пре-
дизвикват.лоялност.у.тях..Основава.се.на.харизмата.и.между-
личностните.умения.на.власт.имащия..Притежанието.на.опре-
делена.личностна.черта.поражда.възхищение.към.човека.и.това.
възхищение.създава.възможност.за.междуличностно.влияние..Тук.
човека.подчинен.на.властта.желае.да.се.идентифицира.с.тези.
личностни.качества.и.да.е.удовлетворен.от.това,.че.е.приет.по-
следовател..Това.е.втория тип власт, който е най-ефективен..
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Ти сам избираш какъв 

лидер да си!

Експертна власт

Тя.е.индивидуална.власт.в.резултат.от.уменията.или.познания-
та.на.лицето.или.организацията..За.разлика.от.другите,.този.
тип. власт. е. строго специфична. и. ограничена. до. определена.
област,.за.която.експертът.е.обучен.и.квалифициран.

Награждаваща власт

Тя.зависи.от.способността.на.властимащия.да.дава.ценни.ма-
териални.награди.и.се.свързва.със.степента,.в.която.индиви-
дът.може.да.дава.на.другите.награда,.като.бонуси,.почивни.дни,.
желани.подаръци,.промоции,.увеличаване.на.заплащането.или.от-
говорността..Тази власт е очевидна, но също и неефективна 
ако се злоупотреби с нея.

Принудителна власт

Тя.представлява.отрицателно.въздействие.върху.последовате-
лите.и.предизвикване.на.страх..Може.да.бъде.свързана.със.спо-
собността.да.се.намаляват.или.отменят.наградите.например..
Желанието.за.ценни.награди.или.страха.от.неполучаването.им.
осигурява. подчинение. на. последователите.. Принудителната.
власт.може.да.бъде.най-очевидната,.но.и.най-малко.ефектив-
ната.форма.на.власт.тъй.като.тя.поражда.негодувание и съ-
протива.



37Държавата и аз



НаръчНик На младия активист 38

ДВе игри, които могат Да променят 
миСленето на хората около теб! 
използВай ги!

1. Кръстосаните ръце

„Проблемите, които светът създава днес, няма да могат да бъ-
дат решени с нивото на мислене, което ги е създало“.

А..Айнщайн..

Целта.на.тази.игра.е.да.помогне.на.участниците.във.всяка.една.
инициатива. поета. от. теб. да. обърнат. внимание. на. усещане-
то за неудобство.при.случваща.се.промяна.или.учене.на.нови.
знания,.умения.и.дори.ценности..Играта.цели.всеки.един.човек.
да.се. замисли,.че.промяната.е. личностно.предизвикателство,.
особено.когато.се.опитваме.да.променим.начина.си.на.мислене.

Изпълнение:

1. Помоли всеки един в групата да.кръстоса.ръцете.си.пред.

гърдите.така,.както.когато.човек.е.отегчен.или.не.иска.

да.участва.в.определен.разговор..Нека всеки да забележи.коя.

ръка.му.е.от.горе..

2. Помоли групата да смени положението на ръцете си, 

като постави другата си ръка от горе. Задавай им въпроси, 

като „Как.се.чувствате.с.новото.положение?“,.„Какво.

забелязвате?“ и изчакай техните отговори. 
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След.като.приключиш,.обсъдете.и.пояснете,.че.това.усещане.
е.много.близко.до.когнитивното.и.емоционално.усещането.на.
неудобство,.когато учим нещо ново..Също.така.поясни,.че.е.не-
обходимо.усилие.за.да.излезем от зоната ни на комфорт,.което.
всеки.един.от.нас.трябва.да.положи,.за.да.постигнем.исканите.
постижения..
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2. Място за живот

„Когато пръстите на няколко човека горят в огъня, първо вадиш 
твоя“. 

Поговорка.от.племето.Масаи..

Много.от.проблемите.на.малките.и.големите.групи.от.активни.
граждани,.както.и.на.формиращото.се.гражданско.общество,.
стъпват.на.основата.на.три „феномена“ на мисленето..

- Първият е, че участниците в една нова група избягват да 

споделят мисли и идеи, които биха изисквали допълнително 

време и ресурс от тяхна страна. Често те вярват, че ако 

някой.друг.в.групата.получи.повече.задачи,.то.за.тях.ще.

останат.по-малко..

- Вторият феномен е свързан с факта, че повечето хора 

игнорират един проблем, докато за него не се заговори 

интензивно, следвайки подхода.„Когато.го.видя,.ще.направя.

нещо.за.разрешаването.му“..

- Третият модел на мислене е свързан с обуславянето на 

изпитаните.методи: „Ако.е.работило.преди,.ще.работи.и.

сега“.

Тази.игра.има.за.цел.да.разруши.тези.феномени.на.мисленето.и.
да.създаде.условия.за.по-добър.обмен.на.информация,.повече.сме-
ли.решения.и.въвеждането.на.неизпитани.методи..Също.така.
с.нея.искаме:.
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- да демонстрираме нуждата да сме отворени към нови планове 

или политики, дори когато настоящите изглеждат успешни;

- да представим някой от основните принципи на иновациите 

в управлението и промяната на мнението в малки, средни и 

големи групи;

- да покажем една симулация на ситуация, когато ресурсите 

станат недостатъчни, за да подпомогнат използваните 

методи за правене на бизнес;

- да подпомогнем изграждането на чувство за солидарност и 

приемственост сред малки или средни групи;

- да представим ситуация, в която виждаме проблеми 

произтичащи от неконтролиран растеж или изчерпване на 

ресурсите (местообитанията);

- да постигнем по-добро разбиране на личното отношение към 

недостига, атипичните идеи и планирането. 

Материали и подготовка.

-.Около.2.метра.въже.за.всеки.участник..

-.От.около.60%.от.въжето.вържи.кръгове,.в.които.да.могат.

да.влезнат.две.обувки.без.да.докосват.въжето.

От.останалите.40%.вържи.кръгове,.в.които.да.могат.да.влязат.
двама.до.трима.участника..
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Изпълнение

Стъпка 1: Събери.участниците.от.групата.около.мястото.за.
игра..Помоли.всеки.участник.да.заеме.място.вътре.в.кръга.оч-
ертан.от.въжетата..

Стъпка 2: Обясни.правилата.на.играта:

-.Представете.си,.че.мястото.в.което.стоите.

представлява.важен.ресурс..За.да.оцелеете.до.края.на.

играта.всеки.един.от.вас.трябва.да.опази.пространство.

вътре.в.кръга..От.особена.важност.е.след.края.на.всеки.

рунд.и.двата.ви.крака.да.са.стъпили.вътре.в.някой.от.

пръстените..Докато.не.видя,.че.всеки.един.си.е.намерил.

ресурс.за.оцеляване,.няма.да.продължавам.към.следващия.

рунд.от.играта“.

-.След.като.видя,.че.всички.си.имате.място.на.живеене,.

ще.кажа.СМЯНА!..Тогава.всички.трябва.да.напуснете.

очертанията.на.кръга.и.да.намерите.друго.място.в.

друг.кръг..Отново.ще.изчакам.всеки.един.да.си.намери.

пространство.и.отново.след.това.отново.ще.кажа:.СМЯНА!

Стъпка 3:.Изчакай.всички.да.се.подредят.и.започни.играта.

Стъпка 4:.След.като.кажеш.СМЯНА!. за.втори.път.премахни.
част. от. очертаните. пръстени,. докато. хората. се. движат..
Имай.предвид,.че.това.може.да.доведе.до.кратка.паника,.с.коя-
то.ще.трябва.да.се.справиш.

Стъпка 5:. Продължи. с. още. няколко. рунда,. като. на. всеки. рунд.
премахваш.някой.от.малките.пръстени..

Стъпка 6:.След.като.останат.1.или.2.кръга,.ще.бъде.невъзмож-
но.за.всички.участници.да.останат.вътре.в.пространството.
на.кръга..В.този.момент.някои.от.участниците.ще.се.опитат.
да.се.откажат,.а.други.биха.могли.да.се.опитат.да.построят.
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човешка.пирамида.или.да.вземат.някой.от.другите.участници.в.
групата.на.гръб..Не.позволявай.нито.едно.от.двете.действия,.
защото.са.против.правилата,.които.казват,.че.всеки.трябва.да.
си.намери.ресурс.за.живот.

Ако.все.пак.някой.реши.да.остане.извън.кръга,.направи.още.един.
рунд,. в. който. хората. в. кръга. да. се. опитат. да. включат. тези.
извън.кръга..Дай.старт.със.СМЯНА!.Ако.групата.реши,.че.няма.
смисъл.от.това.усилие.задай.въпроса.„Допустимо ли е за вас, 
успехът на едни участници да е за сметка на провала на дру-
ги?“..Обикновено.този.въпрос.ще.стимулира.допълнителни.уси-
лия.за.намиране.на.пространство.за.всеки..

Ако.хората.започнат.да.строят.човешка.пирамида.или.стоят.
на.един.крак.просто.кажи.„Правилото е всички да са стъпили с 
двата крака в кръга“..В.някой.момент.групата.може.да.те.по-
пита.дали.могат.да.стоят.на.пръсти.или.да.поставят.крака.
си.по.начин,.който.да.е.по.правилата..Тогава.просто.отговори.
„Всичко, което не е забранено, е разрешено“..В.крайна.сметка,.
някой.от.участниците.може.и.да.се.досетят,.че.е.позволено.
да.седнат.или.легнат.за.земята,.така.че.тялото.им.да.е.извън.
кръга,.но.краката.вътре..

Опитай.се.да.обърнеш.внимание,. кой.дава.идеята.и.дали.дру-
гите.в.групата.се.съгласяват.или.се.опитват.да.я.отхвърлят..
Обикновено,.ако.имате.участник.с.по-висок.статус.или.звание.
или.е.висок.мъж,.останалата.част.от.групата.би.го.последва-
ла..Ако.обаче.идеята.дойде.от.по-нисък.на.височина.и.статус.
участник,.групата.би.го.игнорирала..

Стъпка 7: Когато. всеки. един. участник. от. групата. успее. да.
влезе.в.кръга,.тогава.играта.е.приключила..Приключи.играта.с.
фразата. „Прекрасно! Вие измислихте как да дадете на всички 
място за живот“!.Може.да.стимулираш.групата.да.ръкопляска.и.
да.помогне.на.тези.които.са.на.земята.да.се.изправят..
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Обсъждане

Целта.на.това.обсъждане.е.да.организираш.дискусия..Може.да.
го.постигнеш.или.като.задаваш.въпроси.или.като.оставиш.гру-
пата.да.анализира.ситуацията.сама.за.себе.си..Въпрос.на.твоя.
преценка.е.дали.група.е.достатъчно.прозорлива.и.опитна,.за.да.
се.справи.сама..Ето.и.няколко.въпроса,.които.можеш.да.зададеш:

-.Обърнахте.ли.внимание,.че.в.началото.на.играта.всеки.

един.участник.се.опитваше.да.заеме.пространство.в.свой.

собствен.кръг?.Защо.се.получава.така?.

-.Дали.отделихте.време.в.играта.да.обсъдите.дългосрочна 

стратегия?.Ако.не,.защо?.Най-честият отговор на този 

въпрос е, че водещият на играта е притиснал групата на бърза. 

Ако получиш такъв отговор, просто задай следващия въпрос..

-.Кой.контролира.ритъма.на.играта.и.обявяването.на.

следващите.рундове?.Участниците по условие приемат, че 

водещия на играта има властта да контролира процеса. Ти 

можеш да обърнеш внимание, че всъщност участниците имат 

крайната дума. С просто настъпване на ръба на някое от 

въжетата, всеки един участник може да забави процеса на 

играта, за да спечели време за дискусия в отбора. 

-.Как.тези.вътре.в.кръга.се.чувстваха.спрямо.тези.извън.

него,.които.не.успяваха.да.си.намерят.място?.Кой.беше.

отговорен.за.това.другите.да.не.могат.да.си.намерят.

място?.
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-.Как.тези.извън.кръга.се.чувстваха.спрямо.тези.вътре.в.

него?.Кой.според.вас.е.отговорен.за.факта,.че.никой.не.ви.

предложи.да.ви.помогне.да.си.намерите.място.(ако това е 

факт!)?.

За.да.достигнеш.до.добри.резултати.в.тази.игра,.трябва.да.
постигнеш.две.промени.в.парадигмата.или.промени.в.страте-
гията..Първо.трябва.да.помогнеш.на.групата.да.разбере,.че.не.е.
нужно.всеки.един.човек.да.има.собствен.кръг..Второ,.че.не.нуж-
но.цялата.обувка.да.докосва.земята..В.случай,.че.тези.промени.
са.настъпили.обсъдете.на.кой.етап.това.се.е.случило..Кой.е.дал.
първи.идеята?.Дали.е.бил.някой,.който.вече.е.имал.място.в.кръ-
га.или.някой.отвън?.Можем.ли.да.характеризираме.инициатори-
те.на.тези.промени.по.някакъв.начин?.Как.другите.участници.в.
групата.реагираха.на.тези.промени?.Подкрепиха.ли.ги.или.ги.от-
клониха?.Ако.групата.ги.е.подкрепила,.какво.специфично.има.в.
инициаторите,.което.е.накарало.групата.да.подкрепи.техните.
идеи?.Дали.бихме.могли.да.опишем.източниците.на.нови.идеи.в.
групата.или.като.цяло.в.гражданското.общество?.

Процесите.в.тази.игра.са.много.често.срещани..Накрая.попи-
тай. групата. дали. са. виждали. подобни. процеси. в. реалността..
Например. в. системата. на. държавата?. Попитай също какво 
научихме от играта и как смятаме, че можем да го приложим 
като активни граждани, за да намираме и разпространяваме 
конструктивните нови идеи по-добре? 
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2. гражданските ти права и 
свободи? а какви са те? 

Граждански права.са.правата,.гарантирани.на.гражданите.от.
държавата..Докато.човешките права.са.естествено.присъщи.
на.хората,.то.гражданските.права.са.отдадени.от.държавата.
на.нейните.граждани.и.са.гарантирани.от.законите.

Гражданските. права. се. отличават. от. гражданските свобо-
ди..Те.се.отнасят.по-скоро.към.груповите.права.–.като.етни-
чески,.полови,.расови.или.религиозни,.а.не.към.индивидуалните.
права..Затова.и.понякога.този.термин.може.да.се.използва.и.
като.синоним. за.малцинствени.права..Борбата. за. граждански.
права.придобива.универсално.значение.и.е.съществена.част.от.
политиката.на.много.демократични.страни.и.редица.междуна-
родни. организации. като. ООН,. Съвета. на. Европа. и. др.,. които.
се.стремят.да.защитават.малцинствата.(религиозни,.расови,.
етнически.и.др.).
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Човешките права. от. друга.
страна. са. основните права и 
свободи, които притежават 
всички хора.. Такива. са. пра-
вото на живот, правото на 
свобода и лична сигурност..
Всеки. един. човек. има. право-
то.на.признаване.на.неговото.
съществуване. и. не. може. да.
бъде. държан. в. робство. или.
крепостничество,. както.и.да.
бъде.подлаган.на.жестоко,.не-
човешко. или. унизително. тре-
тиране.. Всички. хора. са. равни.
пред. закона. и. имат. право. на.
закрила..Никой.не.може.да.бъде.
подлаган.на.произволен.арест,.
задържане.или.изгнание..Никой.
не. трябва. де. бъде. подлаган.
на.произволна.намеса.в.личния.
му. живот,. семейството,. жи-
лището. и. кореспонденцията,.
нито.на.посегателства.върхy.
неговата. чест. и. добро. име..
Всеки.човек.има.право.свобод-
но.да.се.придвижва.и.да.избира.
своето. местожителство. в.
пределите. на. всяка. държава..
Всеки. човек. има. право. да. на-
пусне. всяка. страна,. включи-
телно.и.своята,.и.да.се.връща.
в. страната. си.. Всеки. човек.
има.право.да.търси.и.да.получи.
убежище.в.други.страни,.кога-
то.е.преследван..Това.право.не.

може.да.бъде.ползвано,.когато.
действителното. основание.
за. преследване. е. неполитиче-
ско. престъпление. или. деяние,.
което.противоречи.на.целите.
и. принципите. на. Организация.
на. Обединените. нации.. Всеки.
човек. има. право. на. граждан-
ство.. Никой. не. може. да. бъде.
произволно. лишен. от. своето.
гражданство,.нито.да.му.бъде.
отказано. правото. да. смени.
гражданството. си.. Мъжете.
и. жените,. навършили. пълно-
летие,. без. каквито. и. да. са.
ограничения,.основани.на.раса,.
националност. или. религия,.
имат. право. да. сключат. брак.
и.да.образуват.семейство..Те.
имат.равни.права.при.сключва-
не.на.брака,.по.време.на.брака.
и. при. неговото. разтрогване..
Семейството.е.естествена.и.
основна. клетка. на. общество-
то.и.има.право.на.закрила.от.
обществото.и.от.държавата..
Всеки.човек.има.право.на.соб-
ственост,. индивидуално. или.
съвместно.с.други.лица..Никой.
не.трябва.да.бъде.произволно.
лишен. от. своята. собстве-
ност.. Всеки. човек. има. право.
на. свобода. на. мисълта,. съ-
вестта.и.религията;.това.пра-
во. включва. правото. да. смени.
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религията.или.убежденията.си,.
както.и.свободата.да.изповяд-
ва.религията.или.убежденията.
си,.индивидуално.или.колектив-
но,. публично. или. частно,. чрез.
обучение,. обреди,. богослуже-
ние.и.ритуали..Всеки.човек.има.
право.на.свобода.на.убеждение.
и. на. изразяването. му;. тази.
свобода.включва.правото.без-
препятствено.да.се.придържа.
към. своите. убеждения,. както.
и. правото. да. търси,. да. полу-
чава. и. да. разпространява. ин-
формация. и. идеи. чрез. всички.
средства. и. без. оглед. на. дър-
жавните.граници..Всеки.човек.
има.право.на.свобода.на.мирни.
събрания. и. сдружения.. Никой.
не. трябва. да. бъде. принужда-
ван.да.участва.в.дадено.сдру-
жение..Всеки.човек.има.право.
да.участва.в.управлението.на.
своята.държава.пряко.или.чрез.
свободно. избрани. представи-
тели.. Всеки. човек. има. право.
на. достъп,. при. равни. условия,.
до. обществените. и. държав-
ни. служби. на. своята. страна..
Волята. на. народа. трябва. да.
бъде.основата.на.властта.на.
правителството.. Тази. воля.
трябва. да. се. изразява. чрез.
периодични. и. действителни.
избори,. при. всеобщо,. равно.

и. тайно. гласуване. или. чрез.
равностойна. процедура,. оси-
гуряваща. свобода. на. гласува-
нето.. Всеки. човек,. като. член.
на.обществото,.има.право.на.
социална. сигурност. и. на. осъ-
ществяване.-.чрез.национални.
усилия.и.международно.сътруд-
ничество. и. в. съответствие.
с. устройството.и.ресурсите.
на.съответната.държава. -.на.
икономическите,. социалните.
и. културни. права,. необходими.
за.неговото.достойнство.и.за.
свободното.развитие.на.него-
вата.личност..Всеки.човек.има.
право.на.труд,.на.свободен.из-
бор.на.работа,.на.справедливи.
и.благоприятни.условия.на.тру-
да,. както. и. на. закрила. срещу.
безработица..Всеки.човек,.без.
каквато.и.да.е.дискриминация,.
има.право.на.равно.възнаграж-
дение.за.равен.труд..Всеки.чо-
век,.който.се.труди,.има.право.
на.справедливо.и.задоволител-
но. възнаграждение,. което. да.
осигури. на. него. и. неговото.
семейство.съществуване,. съ-
ответствуващо. на. човешко-
то.достойнство.и.допълнено,.
ако.това.е.необходимо,.с.други.
средства. за. социална. защи-
та..Всеки.човек.има.право.да.
учредява.и.да.членува.в.профе-
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сионални. съюзи. за. защита. на.
своите.интереси..Всеки.човек.
има. право. на. почивка. и. от-
дих,. включително. на. разумно.
ограничаване. на. работното.
време.и.на.периодичен.платен.
отпуск..Всеки.човек.има.право.
на. жизнено. равнище,. включи-
телно. прехрана,. облекло,. жи-
лище,. медицинско. обслужване.
и. необходимите. социални.
грижи,.което.е.необходимо.за.
поддържане.на.неговото.и.на.
семейството.му.здраве.и.бла-
госъстояние..Той.има.право.на.
осигуряване.в.случай.на.безра-
ботица,. болест,. инвалидност,.
овдовяване,. старост. или.
други. случаи. на. лишаване. от.
средства.за.съществуване.по.
независещи. от. него. причини..
Майките.и.децата.се.ползват.
с.особени.грижи.и.подпомага-
не..Всички.деца,.родени.в.брака.
или. извън. брака,. се. ползват. с.
еднаква.социална.защита..Все-
ки.човек.има.право.на.образо-
вание..Образованието.трябва.
да.бъде.безплатно,.поне.що.се.
отнася.до.началното.и.основ-
ното.образование..Началното.
образование. трябва. да. бъде.
задължително..Техническото.и.
професионалното.образование.
трябва.да.бъдат.общодостъп-

ни,. а. висшето. образование.
трябва. да. бъде. еднакво. дос-
тъпно. за. всички. на. основата.
на. техните. способности.. Об-
разованието. трябва. да. бъде.
насочено. към. цялостно. разви-
тие. на. човешката. личност.
и. засилване. на. уважението.
към. правата. на. човека. и. ос-
новните. свободи.. То. трябва.
да. съдейства. за. разбирател-
ството,.търпимостта.и.при-
ятелството. между. всички.
народи,.расови.или.религиозни.
групи.. Родителите. имат. пра-
во,. с. приоритет,. да. избират.
вида. образование,. което. да.
получат. техните. деца.. Всеки.
човек. има. право. свободно. да.
участва. в. културния. живот.
на.обществото,.да.се.наслаж-
дава.на.изкуствата,.да.участ-
ва.в.научния.напредък.и.да.се.
ползва.от.неговите.достиже-
ния..Всеки.човек.има.право.на.
закрила.на.моралните.и.мате-
риалните.си.интереси,.които.
са.резултат.от.каквото.и.да.
е. научно,. литературно. или. ху-
дожествено. произведение,. на.
които.той.е.автор..
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Всеки човек има задължения 

към обществото, в което 

единствено е възможно 

свободното и цялостно 

развитие на неговата 

личност. Той трябва да 

поддържа възможността 

правата на човека да не 

бъдат нарушавани под 

никакъв претекст. 

Прочети „Всеобща декларация за правата на човека“

https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=32 

И още един полезен източник:

http://www.bg-pravo.com/2009/11/19_28.html 
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3. пиши проекти, но не мисли в 
проекти или как да изпълниш 
идеите си чрез проект?

Внимание! Проектното мислете може да причини 

трайни щети на въображението ти!

В.тази.част.ще.те.запознаем.с.проектното.писане..Това.кое-
то.трябва.да.запомниш.още.от.самото.начало.е,.че.това.не.е.
единственият.начин,.по.който.да.финансираш.идеите.си,.но.е.
един.от.най-популярните..В.един.от.следващите.раздели,.ще.те.
запознаем. и. с. други. методи. и. подходи. за. финансиране,. които.
често.използваме..

Има.няколко.начина.да.напишеш.проект,.но.преди.да.те.запоз-
наем.с.може.би.най-популярния.от.тях,.искаме.да.запомниш,.че.
писането.на.проекти,.трябва.винаги.да.е.свързано.с.твоето.
дългосрочно.виждане.за.света..Много.често.един.проект.няма.
да.доведе.до.промяната,.която.желаеш.да.видиш,.а.ще.има.от-
ношение.само. към.една.част.от.нея..Поради.това.трябва.да.
се.научиш.на.търпение.и.да.следваш.общото.си.виждане.в.дъл-
госрочен.план,.защото.всеки.един.реализиран.проект.е.крачка.
към.реализиране.на.визията.и.сбъдване.на.мечтата..Само.така.
ще. си. успешен,. стъпка. по. стъпка.. Ако. започнеш. да. мислиш. в.
проекти.и.да.пишеш.проекти.само.заради.самото.осигуряване.
на.средства,.бъди.сигурен,.че.много.скоро.ще.изгубиш.вдъхнове-
нието.си,.а.реализираните.ти.инициативи.ще.изглеждат.лише-
ни.от.смисъл.и.последователност..
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3.1 поДхоД на логичеСката рамка

Основният.инструмент,.който.се.използва.при.планирането.и.
управлението.на.проекти.се.нарича.Подход.на.логическата.рам-
ка,.на.английски.Logical.Framework.Approach.или.накратко.LFA.–.
подход..Той.може.да.бъде.използван.при.дефинирането,.описване-
то,.мониторинга.и.оценката.на.всякакви.проекти;.от.планиране.
на.инфраструктура.и.строеж.на.нови.атомни.електроцентрали.
до.планирането.на.еднодневен.излет.на.група.по.интереси..Раз-
работен.е.от.Американската.агенция. за.международно.разви-
тие.(USAID).през.1969.г..с.цел.подпомагане.на.различни.дейности.
за.развитие,.като.е.ориентиран.около.поставените.цели,.които.
екипа.иска.да.постигне..Това.е.и.другото.му.име.–.Целево.ори-
ентирано.проектно.планиране..Самият.инструмент.има.за.цел.
да.изгради.логиката.на.един.проект.и.да.я.представи.по.лесен.
за.асимилиране.начин.от.хора.с.различен.опит.и.познания..Той.е.
базиран.на.едногодишно.международно.проучване.направено.от.
екипа.на.Fry.Consultants.Inc.,.воден.от.Леон.Дж..Розенберг,.поради.
което.понякога.е.наричан.подходът.на.Розенберг.(оригиналния.
доклад.на.английски,.публикуван.през.1970.г..е.част.от.допълни-
телните.матирали).
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1. фаза на анализ

В.тази.фаза.се.извършва.анализ.на.състоянието,.за.да.се.разработи.
визия.за.бъдещото.желано.състояние.и.да.се.избере.пътя.за.него-
вото.постигане.

Основни елементи на анализа:

•.анализ.на.заинтересованите.страни;

•.разработване.и.последващ.анализ.на.дърво.на.проблемите.и.
дърво.на.целите;

•.Анализ.на.поставените.цели,.анализ.на.силните.и.слабите.
страни,.набелязване.на.възможностите.и.опасностите.(SWOT.
анализ).от.проблема;.

•.Анализ.на.рисковете.и.опасностите,.вероятност.за.тяхното.
случване,.тактика.и.подходи.за.справяне;.избор.на.стратегия.

3.1.1 Фазите през които мозъка ти трябва да мине, 

преди да започне да проектира
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2. фаза на планиране

В. тази. фаза. (на. планирането. на. идеята),. проектът. се. превръща.
постепенно.в.готов.за.изпълнение.работен.план..В.нея.ние:

•.съставяме.матрицата.на.логическата.рамка;

•.определяме.дейностите,.които.искаме.за.изпълним.и.ресур-
сите,.които.са.ни.необходими.–.средства,.човешки.ресурс.
(платен.и./или.доброволен),.суровини.(в.някой.конкретни.случаи).
и.др..

•.изготвяме.график.за.изпълнение.на.проекта.и.бюджета,.който.
ще.ни.е.необходим..Често.в.професионалния.жаргон.ние.нарича-
ме.графика.–.gantt.chart.
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Идентифициране 
на заинтересова-

ните страни

Идентифици-
ране/ дедукция/ 

анализ

Анализ. и. характеристика. на. ос-
новните. заинтересовани. страни,.
целеви.групи.и.бенефициенти.(тези.
които. реално. ще. се. възползват.
от. резултатите. на. проекта),. чи-
ито. проблеми. ще. бъдат. включени.
в. бъдещите. дейности.. Анализ. на.
заинтересоваността,. мотивация-
та.и.вероятността.за.вземане.на.
участие.

Анализ. на.
о с н о в н и т е.
п р о б л е м и ,.
ограничения. и.
възможности;.
о пр е д ел я н е.
на. причинно-
следствени-
те.връзки

Ра з р а б о т в а -
не. на. целите.
въз. основа. на.
идентифицира-
ните.проблеми;.
определяне. на.
връзките. сред-
ство-резултат

3.1.2 Основни етапи на подготовката на един 

проект и ролята на логическата рамка
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Избор
на опция

Определяне 
на логи-
ката на 
проекта

Конкрети-
зиране и 
структу-

риране

Анализ. на. различни. стратегии. за. пости-
гане. на. целите,. избор. на. най-подходящата.
тактика,. рисковете,. вероятността. за.
проявление. и. ефекта. от. тях.. Определяне.
на.основните.цели.(общи.цели.и.специфични.
под-цели.на.проекта)..Определяне.на.взаимо-
връзката.със.стратегическите.цели.на.ор-
ганизацията,. която. подготвя. проектното.
предложение.

Определяне.на.логическата.рамка,.проверка.
на. нейната. вътрешна. логика. (четимост!),.
формулиране. на. целите. по. измерим. начин,.
дефиниране. на. ресурсите. и. средствата. в.
общ.вид.

График на 
дейностите

•.Определяне.
на.последова-
телността.и.
зависимостта.
между.дейност-
ите.

•.Определяне.
на.продължи-
телността.на.
дейностите..

Бюджет и разпреде-
ление на ресурсите

•.Подготвя.се.на.
основа.на.графи-
ка.на.дейност-
ите.

•.Разработване.
на.бюджет.ори-
ентиран.спрямо.
дейностите.на.
проекта,.както.
и.график.на.
постъпленията.
и.плащанията.
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Как да се упражняваш, за да тренираш 

проектното мисленето? Няколко правила. 

1..Винаги.бъди.критичен.към.света,.но.не.бъди.до-
саден. критикар.. Гледай. да. подкрепяш. критиката.
с. предложения. за. развитие,. защото. иначе. би. била.
едно.просто.мърморене..

2.. Когато. видиш. един. проблем. или. имаш. идея,. опи-
тай.се.да.си.отговориш.на.няколко.ключови.въпроса,.
преди.да.си.изградиш.мнение,.още.повече.преди.да.
го.изкажеш..Ние.наричаме.тези.въпроси.Петте.„К“.и.
Едно.„З“,.а.именно.Какво?,.Как?,.Кой?.Къде?.Колко?.и.
най-вече.Защо?.Разбира.се.поставени.по.този.начин.
може.би.няма.да.ти.е.лесно,.да.ги.разбереш..Затова.
тренирай..Задавай.си.тези.въпроси.постоянно.и.ще.
видиш,.колко.често.ще.осъзнаваш,.че.решенията.за.
почти.всичко.в.нашия.съвременен.свят.идват.много.
преди.отговорите.на.тези.въпроси.да.бъдат.дадени..

Разбира.се,.винаги.можеш.да.облечеш.тези.въпроси.
в.малко.по-разбираема.форма,.напр..

-.Защо,.това.се.е.случило.по.този.начин?.

-.Какво.точно.се.е.случило?.

-.Какво.ни.карам.да.мислим.по.точно.определен.начин.
за.определен.проблем?..и.т.н.

Денят.във.който.превърнеш.този.подход.в.рутина,.
ще.можеш.да.кажеш,.че.ти.имаш.проектно.(а.поня-
кога. и. критично). мислене.. Не. забравяй. обаче!. Про-
ектното.мислене.може.да.те.лиши.от.една.не.малко.
част.от.въображението,.което.имаш..
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Винаги анализирай света 

около теб. Съмнявай се! 

Допускай!

Както.вече.споменахме,.фазата.на.анализ.задължително.преми-
нава.през.анализ.на.заинтересованите.страни,.анализ.на.пробле-
ма,. анализ. на. целите. и. методиките. за. осъществяване.. Също.
така.в.рамките.на.фазата.на.анализ.трябва.да.се.изведат.връз-
ките. на. проектното. предложение. със. стратегическите. цели.
на.организацията,.а.също.и.тези.на.организацията.предоставя-
ща.финансирането.



НаръчНик На младия активист 60

Един. от. най-добрите. начини. да. се. анализира. един. проблем. е.
посредством.построяване.на.дърво.на.проблема..То.ни.помага.
да.разглеждаме.подробно.причините.за.възникването.на.конкре-
тен.проблем,.които.посредством.проекта,.който.подготвяме,.
следва.да.бъдат.разрешени..Също.така,.след.като.анализираме.
причините,.в.хода.на.построяване.на.дървото,.ние.описваме.и.
ефектите.от.съответния.проблем..Дървото.на.проблема.стои.
в. основата. на. методиката. на. логическата. рамка,. като. в. по-
следствие.поставя.основите.и.на.целеполагането..

3.1.3 Системата, анализа и дървото на проблема? 

Причинно-следствените връзки на нашия свят. 

Защо?

Последствия

Н
ач

ал
ен

 п
ро

бл
ем

 

Причини
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Една.от.основите.характеристики.на.добре.направеното.дър-
во.на.проблема.е.то.да.бъде.четимо..Цялото.дърво.трябва.да.
може.да.бъда.изчетено.посредством.задаване.на.въпроси.и.из-
граждане.на.отговори..Ключовият.въпрос.тук.е. „Защо?“,.като.
дървото.на.проблема.следва.да.бъде.четено.от.горе.на.долу.или.
от.следствията.към.причините..

Например:

Ако проблемът, пред който сме се изправили е непрозрачност-
та в управлението на защитените територии в България, а ня-
кои от причините, които сме идентифицирали са:

1. Непълнота на законодателните изисквания за участие на 

граждани в управлението; 

2. Недостатъчен опит в практиките на добро управление 

в органите ангажирани с управлението на защитените 

територии; и 

3. Наличие на задкулисие и корупционни практики, които 

определят нуждата от скриване на определени решения.

То.следствията.биха.били:

1. Недобро разбиране от местната общност на 

предназначението и ползите от една защитена територия;

2. Създаване на „митове и легенди“ относно съществуващи 

практики, на основа на слухове;

3. Неадекватна законодателна рамка, за която Република 

България търпи критики на ниво Европейски съюз, а и в 

световен мащаб. 
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Това.разбира.се.е.само.един.пример..Трябва.обаче.да.запомниш,.
че.причинно-следственият.анализ.винаги.е.много.по-сложен,.от.
колкото. изглежда. на. пръв. поглед.. Много. често. една. причина,.
всъщност.е.следствие.от.друг.проблем,.който.може.да.е.пред-
мет.на.съвсем.други.взаимовръзки..Никога.обаче.не. забравяй,.
че.всичко.е.една.система.от.връзки.и,.когато.променяме.едно.
звено.от.веригата.всъщност.променяме.цялата.верига..

3.1.4 Какво е дърво на целите?

Когато.сме.готови.с.дървото.на.проблема,.е.време.да.се. за-
емем.с.целеполагането.или.да.подготвим.дървото.на.целите..
Този.процес.е.доста.по-лесен.и.е.свързан.основно.с.„обръщане“.
на.проблемите.в.цели..

Например:

Ако проблемът е бил непрозрачността в управлението на за-
щитените територии в България, то целта би следвало да е 
повишаване на прозрачността в управлението на защитените 
територии в България. Това е и общата цел, към която бъдещи-
ят ти проект би се стремил. 

Съответно,. причините.могат.да.бъдат.преобърнати.по.тях-
ното.значение:

4. Непълнота на законодателните изисквания за участие 

на граждани в управлението, става Подобряване на 

законодателните изисквания за участие на граждани в 

управлението на защитени територии в България. Това, може 

да бъде специфична цел, може да бъде и обща цел, ако анализа 
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на проблема го разглежда в повече детайли, дори може да е 

заглавие за бъдещ проект. 

5. Недостатъчен опит в практиките на добро управление 

в органите ангажирани с управлението на защитените 

територии се превръща в Повишаване на опита и запознаване 

със съществуващи практики за добро управление на защитени 

територии на представители на държавните органи. Това 

също е специфична цел, а ако опишем методиката по която 

смятаме да го осъществим, може да стане и дейност. 

6. Наличие на задкулисие и корупционни практики, които 

определят нуждата от скриване на определени решения 

може да бъде предадено, като Осветяване на задкулисни 

и корупционни практики при управление за защитените 

територии в България. 

А.следствията:

4. Подобряване на разбирането на местната общност на 

предназначението и ползите от една защитена територия. 

Това може да е, както обща цел на проект, така и специфична 

такава. 

5. Намаляване на степента на влияние на местни „митове 

и легенди“ относно съществуващи практики за управление; 

Специфична цел. 

6. Подобряване на законодателната рамка и подобряване на 

имиджа на Република България на ниво Европейски съюз, а и в 

световен мащаб. Специфична цел. 



НаръчНик На младия активист 64

Не.забравяй,.че.в.дървото.на.целите,.много.често.се.съдържат.
не.само.специфичните.цели.на.проекта,.но.и.дейности.и.резул-
тати.. Трябва. да. тренираш,. за. да. правиш. разлика. между. цели.
(това,.което.искаш.да.постигнеш),.дейности.(начините.посред-
ством,.които.ще.го.постигнеш).и.резултатите.(това,.което.
реално.ще.постигнеш)..

Също.така,.когато.поставяш.целите,.можеш.да.следваш.и.още.
една.безценно.и.доказало.се.правило..А.именно.целите.ти.да.са.
SMART.(умни!).

.

Специфични.(Specific).. . . S

Измерими.(Measurable). . . M

Постижими.(Achievable). . . A

Реалистични.(Realistic).. . . R

Обвързани.във.времето.(Time.bound). . T

Не. забравяй,. че. правилното. позициониране. на. всеки. един. про-
ект.и.правилното.му.обвързване.със.стратегическите.цели.на.
организацията. и. на. възможните. финансиращи. организации,. е.
един.от.най-силните.гаранти.за.успех..С.други.думи,.трябва.да.
можеш.да.докажеш,.че.твоят.проект.е.релевантен.към.съот-
ветната.програма..
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Какво да тренирам?

Най-важното нещо, което трябва 

да се опитваш да тренираш е 

формулирането на цели, дейности 

и резултати. Това е ключово за 

да пишеш разбираеми проекти 

със съответната логическа 

последователност. Затова, 

опитвай се да строиш дърво 

на проблемите и да изглаждаш 

логически взаимовръзки поне 

два пъти седмично, защото 

и логическата рамка както и 

карането на велосипед искат 

време. Имаш нужда от време за да 

изградиш свой собствен стил.
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Обща цел

Обяснява. защо. проектът. е.
важен. за. обществото. под.
формата.на.дългосрочни.ползи.
за.крайните.ползватели.(бене-
фициентите). и. разширените.
ползи.за.други.групи..Свързват.
проекта,.респективно.програ-
мата,.с.политиката.и.програм-
ните. документи. от. по-висок.
ранг.. Понякога. общите. цели.
могат. да. произтичат. пряко.
от. конкретни. стратегиче-
ски. документи,. международни.
анализи.и.др..Общите.цели.не.
могат. да. се. постигнат. само.
с.конкретния.проект./.програ-
ма,.а.изискват.принос.и.на.дру-
ги.проекти./.програми.

Специфични цели на про-
екта

Това. са. конкретните. цели. на.
проекта.или.това,.което.след-
ва. да. постигне. самият. про-
ект..Трябва.да.са.насочени.към.
основния. проблем. и. да. бъдат.
формулирани,. като. дългосроч-
ни.ползи.за.целевите.групи..Пос-
тигането.им.зависи.от.използ-
ването. на. резултатите. от.
целевите. групи.. Един. проект.
може. да. има. повече. от. една.
специфична.(конкретна).цел.

Резултати

Продуктите. от. осъществе-
ните. дейности,. които. в. тях-
ната.съвкупност.водят.до.по-
стигане.на.целта.на.проекта..
Обобщават,.какво.ще.бъде.по-
стигнато.от.проекта,.на.база.
на. методите. за. изпълнение,.
управление.и.контрол.

3.1.5 Бъди философ и влез в матрицата! 

След.като.преминахме.през.аналитичната.част.е.време.за.запо-
чнем.да.строим.истинската.логическа.рамка..Преди.да.започнем.
обаче,.а.и.за.да.сме.ти.полезни.при.практикуването.на.занимания-
та.ти.по.формулиране.на.цели.,.дейности.и.резултати,.позволи.ни.
да.ти.представим.малко.дефиниции,.които.определят.матрица.
на.логическата.рамка..Те.ще.са.ти.полезни.за.цял.живот..
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Дейности

Действията,. които. трябва.
да. се. предприемат,. за. да. се.
постигнат. резултатите,.
следвайки.определени.методи..
Осигуряват. трансформиране-
то. на. търсените. ресурси. в.
конкретни.резултати.

Средства

Материални. и. нематериални.
(в.т.ч..човешки).ресурси,.необ-
ходими. за. осъществяване. на.
планираните.дейности.и.упра-
влението.на.проекта.

Разходи

Финансовото. изражение. на.
всички.ресурси.за.осъществя-
ване.на.проекта.

Допускания

Външни. фактори,. които. биха.
могли.да.повлияят.върху.успеха.
на.проекта,.но.върху.които.не-
говият.ръководител.няма.пряк.
контрол..Допусканията.винаги.
трябва.да.бъдат.описани.с.по-
зитивен.тон..

Рискове

Външни. фактори,. които. биха.
могли.да.повлияят.върху. успе-
ха.на.проекта,.но.върху.които.
неговият. ръководител. може.
да.има.пряк.контрол..

Предпоставки (предвари-
телни условия)

Условия,. които. трябва. да. бъ-
дат.налице.за.да.се.осъщест-
вят. дейностите,. респектив-
но.за.да.стартира.проектът.

Обективно проверими ин-
дикатори

Индикаторите. са. показате-
ли,. които. могат. да. бъдат.
обективно. измерени,. и. които.
показват.доколко.са.постигна-
ти.целите.на.проекта,.според.
представената.логика..Те.сто-
ят.в.основата.на.системата.
за.мониторинг.и.оценка.на.ре-
зултатите.от.проекта.

Източници за проверка

Източниците. за. потвържда-
ване. на. индикаторите.. Къде.
и.под.каква.форма.може.да.се.
намери. информация. за. пости-
гането.на.целите.на.съответ-
ното.равнище.
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Какво е матрицата и каква логика следва? 

Матрицата.на.логическата.рамка.е.най-обобщеното.представяне.
на.проекта.и.неговата.логика..Тя.следва.два.основни.типа.логика:.

1. Вертикалната логика на матрицата, която ни показва 

как при наличие на необходимите средства, действията се 

превръщат в резултати и водят до постигане на целите на 

проекта и неговата обща цел, при наличието на определени 

външни фактори или допускания. 

2. Хоризонталната логика показва как ще се измерва успеха 

или напредъка на проекта, т.е. кога ще знаем дали и доколко са 

постигнати целите.

Алгоритъм при изграждането на конкретна логическа 
рамка

Обективно
проверими
индикатори

Средства
за.проверка

хоризонтална.логика

ве
рт

ик
ал

на
.л

ог
ик

а

Обща.цел

Цели.на.проекта

Резултати

Дейности Средства Разходи

Допускания
(предпоставки)

Предварителни
условия
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Алгоритъм за определяне на предпоставките (външни-
те фактори)/допусканията. 

Ключов.ли.е.външният.фактор?

Преработете.проекта.като.
добавите.дейности.или.резултати..

Преформулирайте.целта.на.
проекта,.ако.е.необходимо.

Да

Да

Не

Не

Ще.се.осъществи.ли?

Процесът.не.е.
осъществим

Със.сигурност Не.го.включвайте.в.рамката

Не.го.включвайте.в.рамката

Вероятно Включето.го.като.предпоставка

Навярно.няма
Възможно.ли.е.да.преработите.

проекта,.за.да.повлияете.на.фактор?

След.записването.на.допусканията.може.да.се.развие.в.пълен.
вид.вертикалната.логика.на.проекта.по.следния.начин:

•.Ако.предпоставките.(предварителните.условия).са.налице,.

може.да.започне.осъществяването.на.дейностите;

•.Ако.дейностите.се.осъществят.и.допусканията.на.това.

ниво.са.изпълнени,.това.води.до.осигуряване.на.резултатите;
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•.Ако.резултатите.са.осигурени.и.допусканията.на.това.

ниво.са.верни,.целта.на.проекта.ще.бъде.постигната;

•.Ако.целта.на.проекта.е.постигната.и.допусканията.

на.това.ниво.са.верни,.тя.ще.допринесе.за.постигане.на.

общата.цел..

При. разработване. на. пълната. логическа. рамка. трябва. също.
така.да.внимаваш.и.за.хоризонталната логика.в.матрицата..
Отдели.специално.внимание.на.следните.компоненти:

•.обективно проверими индикатори

•.средства за проверка

•.фактори, осигуряващи устойчивост

Как да чета матрицата? 

Ако.предпоставките.са.налице.
дейностите.по.проекта.

могат.да.започнат

Общи.цели. измерени.чрез

. . води.до.постигане.на

Цел.на.проекта. измерени.чрез. и.ако.допуснем,.че.…

. води.до.постигане.на

Резултати. измерени.чрез. и.ако.допуснем,.че.…

. . води.до.постигане.на

Дейности. Средства. и.ако.допуснем,.че
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За пълната проверка на логическата рамка може отно-
во да се зададат редица въпроси:

•.Пълна, цялостна и последователна ли е вертикалната логика? 

•.Дейностите действително ли ще доведат до постигане на 

целта? Това ли е, което действително искаме?

•.Реалистични ли са предпоставките? Приемливи ли са 

рисковете?

•.Подходящи ли са показателите и средствата за проверка?

•.Показателите измерват ли адекватно съответното 

равнище на целите? Могат ли да бъдат осигурени в 

необходимите срокове и при приемливи разходи?

•.Очакваните ползи оправдават ли разходите?

•.Ползите ще могат ли да се запазят и след приключване на 

външното финансиране?

След.успешното.приключване.на.тази.проверка.мажеш.да.преми-
неш.към.детайлното.планиране.на.дейностите.и.разходите.и.
към.изготвяне.на.проектното.предложение,.според.изисквания-
та.на.формата.за.кандидатстване.
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3.1.6 Как да формулираш индикаторите? 

Индикаторите. показват. дали. целите. на. всяко. ниво. са. били.
постигнати. или. не.. Това. са. инструментите. за. измерване. на.
успеха. на. проекта. в. различни. етапи. от. неговото. осъщест-
вяването.. Индикаторите. също. така. осигуряват. основата. за.
разработване. на. подходяща,. практически. приложима. система.
за.наблюдение.(мониторинг)..Това.означава,.че.различните.хора,.
измерващи.едни.и.същи.показатели,.получават.едни.и.същи.ре-
зултати..Показатели.за.измерване.се.определят.на.равнището.
на.общите.цели,.целта.на.проекта.и.резултатите..

За.да.изпълняват.своята.роля.индикаторите.трябва.да.бъдат.
дефинирани. от. гледна. точка. на. качество. и. количество,. като.
тук. разглеждаме. качествени. индикатори. за. успех. и. количест-
вени. индикатори. за. успех.. Те. могат. да. бъдат. ориентирани. и.
към.целевата.група,.времевата.рамка.на.проекта.и.място.на.
изпълнение..За.индикаторите.също.е.валиден.SMART.подходът..

За. определяне. на. индикаторите. може. да. следваш,. няколко. ос-
новни.стъпки:

•.Определи основните индикатори, например брой участници в 

обучение, процент на усвоено знание, брой издадени материали, 

степен на оценка от заинтересовани страни, оценка от донора 

и др. Опитай се да бъдеш конкретен, да ги направиш измерими, 

като посочиш точен брой или най-малък брой. Внимавай да 

са адекватни, спрямо целите на проекта ти. Няма смисъл от 

индикатор за научната стойност на една публикация, ако нейното 

предназначение е за конкретна местна общност, например;

•.Определи количествените параметри на индикаторите;

•.Определи източниците на информация, като вземеш 

под внимание достъпността до конкретна информация и 

документи;
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•.Стреми се към достатъчен брой индикатори, който да 

докаже резултатите. Но не се увличай в твърде много 

индикатори; 

•.Избирай най-лесните за получаване индикатори;

•.Ако някой индикатор предполага специално проучване за 

измерването му, например степен на възприемане на конкретен 

резултат, го включи в дейностите и бюджета;

•.Определи стойностите за изходното състояние; ако не 

можеш да направиш това, вероятно ще имаш проблем и при 

измерването в бъдеще.

3.1.7 Факторите, които осигуряват устойчивост

(продължителност,. трайност,. съхраняване). също. са. част. от..
логическата.рамка..Може.да.се.каже,.че.даден.проект.е.устой-
чив.тогава,.когато.продължава.да.принася.ползи.за.бенефициен-
тите.си.дълго.след.като.е.завършила.основната.част.от.под-
помагането.от.страна.на.донорите.

Едно.от.най-популярните.представяния.на.факторите.за.устой-
чивост.е:.
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ФАКТОР ОСНОВНА.ХАРАК-
ТЕРИСТИКА

ВЪПРОСИ

Чув-
ство.на.
собстве-
ност.от.
страна.
на.бене-
фициен-
тите

Степента,.до.коя-
то.целевите.групи.
и.бенефициентите.
са.участвали.в.
разработването.
и.продължават.да.
участват,.така.
че.проектът.има.
тяхната.подкрепа

Доколко са консултирани всички 
заинтересовани от самото начало по 
целите на проекта?
Целевите групи подкрепят ли про-
екта?
Доколко те са съгласни и ангажирани 
с целите на проекта?
Доколко те са активни и участват в 
разработването на проекта?

Полити-
ческа.
подкрепа

Качество.на.
съответната.
политика.и.сте-
пента,.в.която.
правителството.
партньор.демон-
стрира.подкрепа.
за.осигуряване.
на.услугите,.
предоставени.от.
проекта.и.след.
приключването.
му

Има ли адекватна политика в 
съответната област?
Доколко съответната секторна 
политика е повлияла позитивно или 
негативно върху проекта?
Има ли подкрепа от правител-
ството, бизнес-организациите и 
организациите на гражданското 
общество?
Може ли да се очаква, че съответ-
ните власти ще осигурят подкрепа 
за приемане и прилагане на необхо-
дими допълнителни политики, в т.ч. 
за насочване на ресурсите и след 
приключването на проекта?



75пиши проекти, но не мисли в проекти

Подхо-
дяща.
техноло-
гия.или.
мето-
дика

Възможност.
за.дългосрочно.
използване.на.
приложените.
в.проекта.
технологии

Избраните технологии могат ли да 
се използват при приемливи разхо-
ди в местните условия от всички 
видове потребители по време на 
реализацията на проекта и след 
приключването му?
Избраните технологии съответ-
стват ли на съществуващите 
нужди, култура, традиции, умения, 
знания?
Обсъждани ли са алтернативни 
технологии?
Бенефициентите адаптират ли 
се към технологията без или с 
минимална допълнителна подкрепа 
и ресурси?

Култур-
ни.и.
социални.
фактори

Отчитане.на.
социалните.и.
културните.
норми

Проектът съответства ли на 
местните норми? На възприя-
тията за нуждите и начините 
за създаване и разпределение на 
ползите?
Съобразен ли е с местните вла-
стови структури?
Ще спомогне ли за по-справедливо 
разпреде

Равнопо-
ставе-
нос.т.на.
полове-
те

Отчитане.и.
съобразяване.
с.нуждите.и.
интересите.
на.мъжете.и.
жените

Проектът ще отговори ли на 
нуждите както на мъжете, така и 
на жените?
Проектът ще доведе ли до устой-
чив равнопоставен  достъп до 
услугите и инфраструктурата?
Проектът ще спомогне ли за на-
маляване на неравенството между 
половете в дългосрочен план?
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Опаз-
ване.на.
околната.
среда

Съобразяване.
и.въздействие.
върху.околната.
среда

Идентифицирани ли са негативни-
те ефекти върху околната среда, 
които могат да бъдат причинени 
от проекта?
Предвидени ли са мерки за мини-
мизиране или предотвратяване на 
вредните въздействия по време на 
проекта и след приключването му?

Инсти-
туциона-
лен.и.
управлен-
ски.капа-
цитет

Способността.и.
ангажираността.
на.агенциите.
да.осъществят.
проекта.и.да.
продължат.да.
предоставят.
услуги.и.след.при-
ключването.му

Доколко проектът се “вписва” в 
съществуващата институционал-
на организация?
Организациите, осъществяващи 
проекта имат ли достатъчен 
капацитет и ресурси да упра-
вляват ефективно проекта и да 
продължат да предоставят услуги 
след приключването му? (добре 
управлявани, с адекватен и обучен 
персонал, с достатъчни техниче-
ски и финансови ресурси)
Ако липсва капацитет, какви мерки 
са предвидени за неговото изграж-
дане в хода на проекта?

Икономи-
ческа.и.
финан-
сова.
обосно-
ваност

Съотношение.
ползи.-.разходи.и.
обоснованост.на.
инвестицията

Ползите от проекта оправдават 
ли разходите?
Проектът отговаря ли на нуждите 
на целевите групи по най-обоснова-
ния и достъпен начин?
Продуктите и услугите на проекта 
ще бъдат ли достъпни за целевата 
група и след приключване на финан-
сирането?
Съотношението ползи-разходи би 
ли се запазило в сравнение с подоб-
ни действия, при които са елимини-
рани смущенията на пазара?
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В момента в който успееш 

да направиш първата си 

четима логическа рамка, 

твоето проектно мислене 

ще е дало първия си плод!
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3.2 еДна рамка на проект, която            
ще ти е полезна за цял жиВот!

1. Резюме 

Най-важното. в. няколко. реда!.
Резюмето.дава.възможност.на.
читателя,. който. няма. време,.
за. бърз. преглед. на. основните.
точки. (целите,. главните. про-
блеми,. изпълнителят. на. про-
екта,. местните. партньори,.
времетраенето.и.разходите).

.

2. Обосновка.

Предоставя. кратка. информа-
ция.за.контекста.на.проекта:.
обща. информация. за. стра-
ната/региона,. по-конкретна.
информация. за. областта. на.
проекта..В.тази.част.се..ана-
лизира. средата. и. нивото. на.
разбиране.на.проблема.в.обще-
ството.като.цяло.или.в.опре-
делена.част.от.него.

3. Цели, дейности и очак-
вани резултати 

•.Какво.искаме.да.

постигнем.с.проекта?.

(Обща.цел)

•.Кое.е.подобреното.

състояние,.към.което.се.

стремим?.(Специфични.

цели)

•.Какъв.е.конкретният.

принос.на.проекта.в.

рамките.на.неговата.сфера.

(Резултати)?.

•.Какво.върши.проектът.

(дейности)?.
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4. Заинтересовани стра-
ни

5. Организации участва-
щи в проекта

Кои. са. партньорите. за. съ-
трудничество,.каква.е.ролята.
им.и.какви.са.техните.взаимо-
отношения?

.

6. Финансиране и бюджет.

Бюджетът. се. изчислява. пре-
димно. на. ниво. дейности. или,.
ако. е. необходимо,. според. ре-
зултатите.. Необходимо. е. да.
се.опише.или.изрази.количест-
вено.приносът.на.всички.парт-
ньори,. включително. финанси-
рането.от.трети.страни.

7. Оценка и контрол

7.1 Мониторинг.

Какво. е. необходимо. да. се. съ-
блюдава. редовно. и. система-
тично,.за.да.се.определи.дали.
проектът.не.се.отклонява.от.
насоката.си?.

7.2 Оценка 

Предвижда.ли.се.външна.оцен-
ка?.Ако.е.така,.кога.и.какви.са.
възможните.възлови.точки.за.
оценка.и.кой.ще.участва.в.нея?.

7.3 Отчетност 

Отчетността. е. важен. ас-
пект.от.контрола.на.проекта..
Необходимо.е.тя.да.бъде.крат-
ка.и.да.отразява.резултатите.
от.мониторинга..

Финансовата. отчетност. е.
съобразена. със. структурата.
на.бюджета.и.позволява.срав-
няване. между. планираните.
разходи. и. фактически. израз-
ходваните.средства..

8. Оценка на рисковете 

Какви. са. пречките. (риско-
вете). и. благоприятните.
възможности(потенциала). в.
контекста.на.проекта?.
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4. мръсно нещо ли са парите? 
от къде идват парите в света? 
а в европейския съюз и 
българия?

В тази част ще те запознаем с фондонабирането 

като начин за реализиране на твоите идеи и 

проекти.

Трябват ли ни пари за да направим хората щастливи? 

Оставяме.на.теб,.да.дадеш.отговора.на.този.въпрос,.първо.за.
себе.си,.след.това.и.за.хората.около.теб..Това.което.трябва.да.
знаеш.е,.че.рано.или.късно.ще.ти.потрябват.средства,.за.да.
осъществиш.мечтите.си..
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4.1 когато ти потрябВат пари за 
реализиране на еДна иДея

Набирането. на. средства. не. е. просто. процес. за. събиране. на.
пари..Това.е.процес.на.създаване.на.приятели.на.организацията,.
хора,. които.вярват.в.нейната.мисия,. които.желаят.да.помог-
нат.и.да.допринесат.за.постигането.на.нейните.цели..Това.е.
процес,. който. означава. развитие. на. организацията. по. начин,.
позволяващ.и.създаващ.предпоставки.за.участието.на.всички,.
които.споделят.нейните.надежди.и.мечти.

Когато.организацията.е.изградена.от.всеотдайни.и.ентусиа-
зирани. хора,. набирането.на. средства.се.превръща.в.начин. за.
изява.и.принос.на.всички.за.бъдещия.успех.
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4.1.1 Основни стъпки 

при набирането на 

средства

1. Мисли позитивно

Първата. стъпка. зависи. от.
теб..Ти.трябва.да.убедиш.об-
ществеността.в.ползата.от.
организацията,. трябва. да. из-
градиш. доверие. към. силните.
страни. на. общата. кауза. и. в.
способността. на. екипа. ти.
да. използва. отговорно. сред-
ствата.

2. Определи поддръжници-
те си, към които можеш 
да се обърнеш, когато на-
бираш средства за орга-
низацията

Търси. дарителите!. Не. чакай.
те.да.те.потърсят!.За.да.има.
успех,. набирането. на. сред-
ства. трябва. да. е. свързано. с.
интересите. на. дарителите,.
с. тяхната. ценностна. ориен-
тация.. Най-голямата. грешка,.
която.можеш.да.допуснеш.е.да.
се.интересуваш.повече.от.па-
рите,.отколкото.от.хората.

3. Разпредели отговорно-
стите за процеса на наби-
ране на средства

Можеш. да. сформираш. цял.
екип,.да.назначиш.член.от.пер-
сонала,. да. изградиш. комитет.
или. да. наемеш. консултант. за.
набирането. на. средства.. Не.
оставяй. всичко. в. свои. ръце!.
Няма.да.имаш.полза.от.среда,.
в.която.хората.мислят,.че.ти.
носиш.парите..Спомни.си.видо-
вете.власт,.за.които.говорим.
малко.по-напред.в.тази.книга..
Във. всички. случаи. е. важно. да.
знаеш.кой.носи.основната.от-
говорност. за. набирането. на.
средства.. Хората. са. склонни.
да. изпълняват. поетите. анга-
жименти,. стига. да. са. наясно.
какви.точно.са.те.
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4. Разработи заедно с еки-
па си стратегия за наби-
рането на средства

Стратегическият. подход. при.
набирането. на. средства. уве-
личава. вероятността. от. ус-
пех.и.фокусира.набирането.на.
средства.. Случайните. връзки.
с.дарители.много.рядко.дават.
резултат..

5. Подбери и обучи (ако е 
необходимо) хора, които 
да набират средства за 
организацията

Подборът. на. подходящите.
хора. е. фактор. за. успеха. на.
всяка. една. кампания. за. наби-
ране.на.средства..Би.могъл.да.
предложиш.и.подходящо.обуче-
ние. свързано. с. процедурите,.
методите. и. техниките. при.
набиране.на.средства.

6. Искай

За. да. получиш. средствата,.
които.са.ти.необходими,.тряб-
ва. да. заявиш. своите. потреб-
ности.. Дарителите. няма. да.
узнаят. какви. са. нуждите. ти,.
ако.сам.не.се.обърнеш.към.тях.

7. Благодари

Изразяването.на.благодарност.
към. дарителите. (спонсорите).
и.доброволците.повишава.тях-
ната. ангажираност. и. разтва-
ря. по-широко. вратите. пред.
организация.ти..Това.е.и.добър.
момент. да. споделиш. постиг-
натото.с.твоя.проект.с.хора-
та,.които.са.го.подкрепили.

8. Отпразнувай

Отбелязването. на. успеха. на.
кампанията. за. набиране. на.
средства.с.парти.или.друг.вид.
малко. тържество. мотивира.
хората,.участвали.в.целия.про-
цес,.а.също.и.популяризира.ре-
зултатите.. На. такива. меро-
приятия.е.много.вероятно.да.
срещнеш.бъдещите.дарители.
и. хора,. които. ще. подкрепят.
бъдещите.ти.инициативи.

9. Оцени

Направете.оценка.на.успеха.и.
трудностите. заедно. с. екипа.
на. проекта.. Помислете. и. си.
отбележете. как. бихте. могли.
да. направите. следващите. си.
усилия. в. тази. посока. по-ефек-
тивни.
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4.1.2 Какви методи може да използваш? 

Съществуват.различни.методи.за.набиране.на.средства.за.ор-
ганизацията..Изборът.на.подходящ.метод.е.в.пряка.зависимост.
от.основната.група.дарители,.към.която.е.насочен.и.зависи.от.
ресурсите,.с.които.разполагаш.

Това.е.една.таблица,.която.ще.ти.покаже.ефективността.на.
различните.методи за набиране на средства при различните 
групи дарители:

Легенда:

Най-ефективно Малко.
ефективно

.

Понякога.
ефективно

Не.ефективно
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Типове 
набиране на 
средства

Програми 
на ЕС, меж-
дународни 
фондове и 
програми за 
развитие, 
фондации

Други 
НПО, 
граж-
дански 
организа-
ции

Малък, 
среден 
и голям 
бизнес, 
индус-
трии  

Прави-
телство 
и местни 
власти

Граж-
дани, 
членове 
на орга-
низация-
та

Проекти

Реклама

Организиране.
на.събития

Чрез.писма

По.телефона

Членски.внос

Преговори.
“очи.в.очи”

Дарения

Завещания

Самообла-
гане

Заем

Вътрешни.
ресурси

Подписка

Договор
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4.1.3 От къде идват парите в ЕС? 

Тъй.като.това.е.една.материя,.която.изисква.много.дълго.и.до.
някъде.скучно.представяне.ти.предлагаме.да.видиш.този.клип:.

http://www.europarltv.europa.eu//en/player.aspx?pid=c9705db9-d3d3-
40cf-b68d-a48000904afc.

Не забравяй, че част от тези средства стигат и до България 
посредством оперативните програми (http://www.eufunds.
bg), а друга част от тях се управляват директно от Евро-
пейската комисия и за да ги достигнеш, трябва да кандидат-
стваш с твоя проект директно. 
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4.2 а когато не ти трябВат или нямаш 
пари? 

Сигурно.като.млад.активен.човек.често.си.се.е.питал:.Как,.ако.
нямам.проект,.който.да.финансира.идеята.ми,.мога.да.я.реали-
зирам?.Въпросът.има.много.отговори.и.нито.един.от.тях.не.е.
грешен.или.правилен..Много.често.ще.виждаш.твои.приятели.
да.се.отказват.именно.на.този.етап..В.тази.ситуация.един.от.
може.би.най-важните.принципи.на.науката.ще.ти.бъде.полезен..
Той.се.казва.Бръсначът.на.Окам.или.принципът.за.простотата.
в.науката..С.няколко.думи.той.гласи,.че.ако.има.много.теории,.
които.обясняват.един.проблем.и.съответно.много.отговори,.
най-правилният.е.най-простият..Това.е.отговорът,.в.който.има.
най-малко.неизвестни..В.този.случай.отговорът.би.бил.–.да.се.
опитаме.да.реализираме.идеята.и.мечтите.си.сами..

Много.често,. за.много.добри.идеи.не. са. нужни. средства,. или.
поне.не.много.средства,.но.е.нужен.труд..Труд,.който.да.поло-
жим. без. заплащане,. без. да. очакваме. от. него. възвръщаемост.
и.аплодисменти..Това.е.доброволчеството..Има.много.книги.и.
публикации,. някой. от. които. ще. намериш. и. в. допълнителните.
материали.тук..

Тук. няма. да. отделим. време. в. обяснение. на. фундаментите. на.
доброволчеството.и.доброволния.труд..Няма.да.обясняваме.и.
какви.са.неговите.предимства,.но.ще.споменем.едно:.ако.иска-
ме.да.променим.света,.ако.искаме.да.осъзнаем.системата.и.да.
оставим. нашия. отпечатък. по. пътя. на. нейното. развитие,. не.
трябва.да.очакваме.някой.да.ни.даде.средства,.т.е..да.ни.плати.
за.това..Малките.промени.в.света,.всъщност.са.в..самите.нас..
За.да.променим.парадигмата,.трябва.да.променим.себе.си..
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Ако обаче един ден ти се наложи да работиш с добро-
волци,. запомни. едно. много. просто. правило. –. Правилото на 
светофара..Моля,.да.имате.предвид,.че.тук.цветовете.имат.
значение,.символите.не.

Не.забравяй,.че.човекът.е.човек.и.освен.каузата,.за.която.се.
борите,.в.неговия.или.нейния.живот.се.случват.и.много.други.
неща..Много.хора.в.света.на.проектите.смятат,.че.щом.някой.
е.дал.думата.си.да.работи.доброволно,.той.или.тя.автоматич-
но.са.мотивирани.да.довършат.процеса..Истината.е,.че.това.
не.е.така!.

Много.често,.въпреки.че.първоначално.е.имало.много.силна.мо-
тивация.за.изпълнението.на.идеята,.хората.губят.вдъхновение..
Преди. да. се. опиташ. да. анализираш. дали. проблемът. произти-
ча.от.лични.конфликти,.отношенията.в.организацията.или.от.
външни.фактори,.се.опитай.да.разбереш.дали.човекът.въобще.
е.готов.разговаря.за.това.и.да.работи.доброволно.в.конкрет-
ния.момент..Един.от.добрите.въпроси,.който.можеш.да.зада-
деш.е:.Готови.ли.сме.за.работа.днес?.

Ако.отговорът.е.отрицателен.или.е.положителен,.но.е.видимо.
от.езика.на.тялото,.че.мотивацията.и.вдъхновението.е.ниско..
Прояви.разбиране..Създай.среда.на.емпатия,.в.която.човекът.да.
се.почувства.добре,.или.просто.отмени.работата.за.друг.ден..

Ако.отговорът.е. уклончив,.то.тук.един.разговор. за.времето.
или.за.проблеми.различни.от.този,.който.ви.е.събрал,.биха.били.
много.полезни...

Ако.отговорът.е.силно.положителен,.не.си.губи.времето,.а.ра-
ботете..Ако.загубите.време.в.други.разговори,.силно.мотиви-
раните.доброволци.ще.изгубят.желанието.си..
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Ако.отговорът.е.отрицателен.

или.положителен,.но.е.видимо.от.

езика.на.тялото,.че.мотивацията.

и.вдъхновението.е.ниско..Прояви.

разбиране..Създай.среда.на.

емпатия,.в.която.човекът.да.

се.почувства.добре,.или.просто.

отмени.работата.за.друг.ден.

Ако.отговорът.уклончив,.то.тук.

един.разговор.за.времето.или.за.

проблеми.различни.от.този,.който.

ви.е.събрал,.биха.били.много.полезни.

Ако.отговорът.е.силно.

положителен,.не.си.губи.времето,.

а.работете..Ако.загубите.

време.в.други.разговори,.силно.

мотивираните.доброволци.ще.

изгубят.желанието.си.
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5. ефективна и ефектна 
комуникация

Ами ако рекламата и медиите са открили начин да 

ни промиват мозъците?

Вдига.ли.шум.падащо.в.гората.дърво,.ако.няма.кой.да.го.чуе?.

Може.би.сте.попадали.на.този.въпрос,.занимаващ.от.векове.фи-
лософи,.квантови.физици.и.любители.на.абстрактното..Може.ли.
да.съществува.нещо,.без.някой.да.знае,.че.се.е.случило?

Когато. говорим. за. осъществяването. на. НПО-проекти. и. от-
стояването.на.общественозначими.каузи,.отговорът.на.този.
въпрос.е.пределно.еднозначен.

Живеем.в.медийно.общество,.в.което.постигането.на.всяка.зна-
чима.цел.зависи.от.начина,.по.който.комуникираме.идеите.си.–.
независимо.дали.става.дума.за.защитата.на.природен.парк.Пирин.
или.за.превръщането.на.България.във.функционираща.демокрация..
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Умението. да. представяме.
своите. идеи. и. каузи. по. вдъх-
новяващ. и. убедителен. начин.
е. в. същността. си. умение. да.
въздействаме.на.събитията.и.
да.променяме.света..Против-
но.на.битуващото.мнение,.да.
бъдеш.добър.комуникатор.не.е.
въпрос.на.вроден.талант..Все-
ки.може.да.овладее.умението.
да.отстоява.по.въздействащ,.
убедителен. и. вдъхновяващ.
начин. своите. идеи. чрез. за-
дълбочена. и. последователна.
работа.. Това,. от. което. се.
нуждаем,.е.готовност.да.про-
меним. подхода. си,. усвоявайки.
основните.принципи.и.правила.
на. ефективната. и. ефектна.
комуникация,. и. прилагайки. ги.
методично. и. последователно.
на.практика.

В. следващите. страници. ще.
ти.дадем.някои.основни.стъп-
ки.от.практиката.на.комуника-
ционните. специалисти,. нещо.
като. пътна. карта,. която. да.
ти. помгне. да. започнеш. да.
градиш. основите. на. систе-
матичен.подход.към.комуника-
ционния.аспект.на.всеки.твой.
проект,.идея.или.кауза..

Защото 

добрите 

идеи, 

представени 

по подходящ 

начин, могат 

да променят 

света.
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5.1 комуникационна Стратегия

Практиката. ни. е. показала. мнгократно,. че. успех. имат. тези.
форми. на. комуникация,. които. са. базирани. на. ясно. дефинирана.
комуникационна. стратегия.. Независимо. дали. става. въпрос. за.
рекламна.кампания.за.нов.продукт.или.за.обществена.кампания,.
чиято.цел.е.да.предотврати.поредната.злоупотреба.с.българ-
ската. природа. или. общество. –. за. да. постигнем. успех. имаме.
нужда.от.стратегия,.която.да.формулира:.

(1) целта, която искаме да постигнем, 

(2) пътят към постигането на целта, както и 

(3)критериите за измерване на постигнатото 

.

Как си представяме постигането на дадена цел/кауза vs как е в действителност

Стратегията. може. да. се. събира. на. една. страница,. или. да. е.
подробно. развита. в. множество. елементи,. и. разписана. на. де-
сетки.(дори.стотици!).страници;.това,.което.е.важното,.е.да.
представлява.полезен.инструмент,.който.да.насочва.и.оформя.
работата.ни.по.пътя.към.осъществяването.на.каузата..
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Независимо каква форма изберем, комуникационната ни 
стратегия трябва да е писмена и задължително да включва 
следните основни елементи:

А. Каква цел си 
поставяме? 

За.да.бъде.ефективна.комуни-
кацията,. целта,. която. си. по-
ставяте,.трябва.да.е.

• конкретна

• постижима 

• и да може да бъде измерена 

Няколко.примера. за.разликата.
в.послания,.които.се.базират.-.
или.пък.не.-.на.ясна.стратегия:

“Да.спасим.Витоша”.

…е.кауза,. но.не.и.цел,. защото.
трудно.можем.да.дефинираме.
критерии. за. постигнатост:.
липсва.измеримост..От.какво.
ще.спасим.Витоша?.И.как.ще.
разберем,. дали. сме. постигна-
ли.целта.си?

.От.своя.страна,.”Вън.Цеко.от.
Алеко”.е.цел,.която.е.конкрет-

на,.амбициозна.но.постижима,.
а.успехът.може.да.бъде.изме-
рен:.Да.бъде.отнет.контрола.
върху. спортните. съоръжения.
на. Витоша. от. кръга. ПИБ/
Юлен..

Аналогично,. “Бежанците. са.
хора. като. нас”. е. вярно. твър-
дение,.което.обаче.не.стъпва.
на. ясно. дефинирана. страте-
гия. -. то. няма. потенциала. да.
промени. мнението. на. онези,.
които.имат.предразсъдъци.по.
темата,. а. и. не. съдържа. кон-
кретната.промяна,.към.която.
се.стремим..

От. друга. страна,. “Погледни.
на.бежанците.с.други.очи”има.
конкретна,. измерима. цел:. да.
променим. нагласите. на. бъл-
гарското. общество. спрямо.
бежанците.. Успехът. на. усили-
ята.ни.може.да.бъде.измерен.
–. чрез. проучване. на. общест-
вените. нагласи. преди. и. след.
кампанията.ни.например.
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B. На кого говорим?

Никога.не.забравяйте:.важно.е.
не.(само).какво.казваме,.а.какво.
чуват.онези,.на.които.говорим..
Познаването. на. хората,. към.
които.се.обръщаме.(т.нар..Це-
лева.Група).е.ключово.за.успеха.
на.кампанията.ни..Колкото.по-
добре.ги.опознаем.и.вникнем.в.
техните. нагласи. и. убеждения,.
толкова.по-добре.ще.можем.да.
формулираме. посланията,. кои-
то. да. ги. докоснат. и. подтик-
нат. към. действие.. По-ната-
тък.ще.се.спрем.на.конкретен.
инструмент. за. систематизи-
ране.и.категоризиране.на.раз-
личните.целеви.групи.

.

C. Какво казваме?

Негативните. послания. при-
вличат. по-лесно. вниманието.
ни,. но. не. са. най-ефективния.
начин. да. подтикнем. хората.
към.действие..Винаги.трябва.
да. търсим. вдъхновяващи. пос-
лания,.които.имат.потенциала.
да.обединят.не.само.тесният.
кръг.привърженици.на.нашата.
идея.или.кауза,.но.и.да.убедят.
т.нар.. група. на. колебаещите.
се..Например:.“Варненци.не.за-
служават. морската. си. гради-
на”. е. името. на. една. facebook.

група,. поставила. си. за. цел. да.
спре.застрояването.на.т.нар..
Алея.Първа..Къде.бихте.се.при-
съединили.-.в.тази.група.ли,.или.
в.алтернативната,.озаглавена.
“Заедно.можем.да.спасим.Мор-
ската.Градина”?

D. Как го казваме?

За. да. има. ефект,. посланието.
трябва.да.е.съобразено.с.хора-
та,.за.които.е.предназначео.–.
запитайте.се.как.биха.го.въз-
приели.те?.

Ако.имате.възможност,.тест-
вайте.няколко.различни.посла-
ния. сред. представители. на.
целевата. група,. за. да. устано-
вите. кое. от. посланията. се.
възприема.най-добре..

Освен.на.негативни.и.позитв-
ни,. съвременната. психоло-
гия. класифицира. човешките.
емоции.на.още.един.принцип. -.
т.нар..low.arousal.и.high.arousal.
(съответно. –. непредизвиква-
щи. и. предизвикващи. възбуда)..
Посланията,. които. работят,.
защото.подтикват.към.дейст-
вие,. са. тези. послания,. които.
целят. да. предизвикат. high.
arousal.емоции..Тези.емоции.са:
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Вълнение,. Радост,. Възхище-
ние,.Вдъхновение. (позитивни),.
както. и. Гняв,. Ярост,. Силна.
Тревога.(негативни).

E. Как измерваме постиг-
натия резултат?

Предварително. помислете. за.
начините,.по.които.ще.измер-
вате. успеха. на. действията.
си,.както.и.степента,.в.която.
сте. постигнали.целта. си.. Из-
меримостта.ще.ви.даде.ясен.

критерий,. дали. се. движите. в.
правилната. посока,. или. има.
нужда. да. промените. подхода.
си.. Това. е. важно,. защото. усе-
щането. за. прогрес. ще. бъде.
важен. източник. на. вдъхнове-
ние.да.продължите.по.пътя.си.

Взимайки. под. внимание. тези.
пет. въпроса,. имате. възмож-
ността. да. формулирате. ос-
новата. на. комуникационна.
стратегия. –. независимо. дали.
имате.познания.по.материята.
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5.2 кауза С план

Вие.имате.кауза,.която.заслужава.да.бъде.чута.и.подкрепена..
За.да.се.случи.това.обаче,.ви.трябва.план..За.да.ви.улесним.при.
създаването.му,.в.Reimagine.България.създадохме.инструмента.
“Кауза.с.План”..Целта.му.е.да.ви.помогне.да.формулирате.кратко,.
ясно.и.вдъхновяващо.основните.елементи,.които.ще.ви.водят.
при.комуникацията..Ето.как.става.това:

НАШАТА.МЕЧТА:.

НАШАТА.ЦЕЛ:

ЕТАПИТЕ.ПО.ПЪТЕ.НИ:

1.

2.

3..

4.

5..

НАЙ-ГОЛЯМОТО.ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО:.

ОСНОВНИЯТ.НИ.ФОКУС:

НА.ПРАВ.ПЪТ.СМЕ,.АКО:



97ефективна и ефектна комуникация

“Кауза с План” указания за попълване на картата

Работете.в.група.от.2ма.или.3-ма.души..Ако.сте.повече.хора,.
най-добре.сформирайте.две.или.повече.групи..Попълвайте.от-
делните.елементи.(Мечта,.Цел.и.т.н.).в.реда,.в.който.са.зада-
дени..Впоследствие.можете.да.се.върнете.към.някой.от.пред-
ните.елементи,.за.да.допълните.или.прецизирате.това,.което.
сте.написали.

Задайте.времева.рамка.за.попълването.на.всеки.отделен.елемент.
(между.30.и.45мин.)..Това.ще.ви.помогне.да.фокусирате.дискусията.
и.да.сте.ефективни.

В.отделните.елементи,.формулирайте.и.попълнете:

МЕЧТА: 

• основната причина да съществува организацията; 

• онова, което ни движи напред; 

• нашата основа за постоянен успех

• може да е абстрактна или пък конкретна, но трябва да е 

силно вдъхновяваща

ЦЕЛ: 

• ясната, измерима, изключително амбициозна (но реалистична!) 

цел 

• постижима в рамките на следващите (до) 3 години 

• целта е конкретна, може да бъде измерена и произтича от 

Мечтата
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НАЙ-ГОЛЯМОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО: 

• най-големият проблем, пред който сме изправени 

• преодоляването му в най-голяма степен ще допринесе за 

постигане на целта ни 

• предизвикателството е едно, пряко е свързано с целта и е 

преодолимо 

• фокусирайте се върху предизвикателства, които могат да 

бъдат преодолени със средставата на комуникацията

• например: липса на информация сред хората, негативно 

отношение, дори недостиг на средства

ЕТАПИТЕ: 

• маркират основните стъпки, които трябва да бъдат 

направени, за да се преодолее проблема

• важно е да са подредени логично, така че в своята 

последователност да съставят реален план за действие 

• след като формулирате всички основни етапи, се 

фокусирайте върху първия етап: каква е първата стъпка, 

която може и трябва да се направи още днес, за да започнем да 

решаваме проблема?

• Разбийте този първи, актуален етап на няколко конкретни 

стъпки и ги планирайте във времето, започвайки от днес 

ФОКУС: .

Взимайки под внимание Целта, Проблема и следващите Етапи, 

си задайте въпроса: 
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Върху какво трябва да се фокусираме във работата си всеки 

ден?

Формулирайте Фокусът по начин, който е вдъхновяващ и ще 

дава насока на ежедневните ви усилияза постигане на целта

Добрият Фокус е конкретен и ни дава увереност, че следвайки 

го, се придвижваме към постигането на Целта

НА ПРАВ ПЪТ СМЕ, АКО:  

• Как ще измерите дали това, което правите, ви води към 

преодоляването на Проблема и постигане на Целта? 

• Кои са конкретните, измерими критерии, които ще ви дават 

сигурност, че се движите в правилната посока? 

• Дефинирайте метриките, които ще следите - например: 

събрани подписи / брой гледания на видео съдържание/ брой 

хора, посетили събитие / промяна (каква точно?) в нагласите 

на хората и т. н.

• Задайте точни, амбициозни (но постижими) цели, към които 

ще се стремите.
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5.3 на кого гоВорим?

Да откриеш и опознаеш онези, от които зависи 

постигането на целта, е най-добрата стратегия. 

И същевременно най-трудната, защото всички ние 

прекалено често правим грешката да мислим, че 

всички мислят и чувстват точно като нас.

В.действителност,.това.предположение.е.доста.далеч.от.ре-
алността..Колкото.по-запалени.сте.по.дадена.кауза,.толкова.е.
по-вероятно.гледаната.ви.точка.да.е.различна.от.тази.на.сред-
ностатистическия.човек.от.обществото..

За.да.постигнете.целта.си,.трябва.първо.да.разширите.кръга.
поддръжници.на.каузата..А.за.да.разширите.кръга.на.подкрепя-
щите,.трябва.да.намерите.правилното.послание.–онова,.което.
има.силата.да.убеди.хората.и.да.ги.провокира.да.действат..

Как.се.намира.правилното.послание?.Първата.стъпка.е.да.опоз-
наете.хората,.на.които.говорите.или.така.наречените.целеви.
групи:.

За да откриете кои са основните ви целеви групи си задайте 
два въпроса:

• За кого е това, което правим? Кой има полза от 

осъществяването на идеята ми?

• От кого зависи постигането на целата?
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На базата на тези два въпроса, ще можете да определите:

• Основната целева група: това са тези хора, към които 

трябва да насочите основната си комуникационни усилия, 

защото те в най-голяма степен  могат да допринесат за 

постигането на целта;

• Вторични целеви групи: са всички останали значими за 

каузата ни групи.

За всяка от целевите си групи, дефинирайте:

• социо-демографски фактори (възраст, образование, 

местожителство и т.н.);

• психо-демографски фактори (настоящи нагласи към целта/

проблема,  преференции, афинитети и прочие фактори, които 

ще ви помогнат да вникнете в тяхното мислене).

При дефинирането на кръга на значимите за постигането на 
каузата ви групи, обърнете внимание на още два въпроса:

• Кой пречи на постигането на целта?

• Кой може да помогне за постигането на целта?

Опишете накратко и кръга на всички хора, институции и 
медии, които попадат в някоя от тези две групи. Вече сте 
готови да пристъпите към попълването на картата на 
целевите групи!
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Карта на целевите групи 

1). попълнете. . дефинираните. от. вас. целеви. групи. в. . първата.
част.на.Картата..Ако.трябва,.допълнете.списъка.си.

КАРТА НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ

ОСНОВНАТА.ЦЕЛЕВА.ГРУПА:

Живеят.в

На.възраст

Образование

Професии

Интереси

....

ВТОРИЧНИТЕ.ЦЕЛЕВИ.ГРУПИ

ПРИЯТЕЛИТЕ:

Хора:

Организации:

Институции:

Медии:

ПРОТИВНИЦИТЕ:

Хора:

Организации:

Институции:

Медии:
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2).попълнете.втората.част.на.Картата:.предпочитани.медии..
Ако.не.сте.сигурни.за.някои.от.целевите.групи,.можете.да.про-
ведете.проучване,.за.да.сте.сигурни.в.избора.си.

3).попълнете.третата.част:.нагласи.на.целевите.групи.към.ка-
узата..На.базата.на.тази.карта,.можете.да.проведете.брейн-
сторминг:.как.да.придвижите.всяка.от.важните.групи.в.жела-
ната. посока:. повече. интерес. към. каузата,. или. пък. по-голямо.
влияние.върху.постигането.на.каузата.

ПРЕДПОЧИТАНИ МЕДИИ

ОСНОВНАТА.ЦЕЛЕВА.ГРУПА:

1..Медийни.канали:

2..Предпочитани.издания:

ВТОРИЧНИТЕ.ЦЕЛЕВИ.ГРУПИ:

1..Медийни.канали:

2..Предпочитани.издания:

ИНСТИТУЦИИТЕ:

1..Желано.медийно.присъствие:

2..Нежелано.медийно.присъствие:

ДРУГИ.ОРГАНИЗАЦИИ:

1..Kак.да.им.привлечем.вниманието?

2..Как.да.ги.подтикнем

към.действия?
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5.4 от концепция към комуникация

Честито! Най-важните стъпки за ефективна и 

ефектна комуникация са вече зад гърба ви, защото: 

• сте дефинирали ясно и измеримо какво точно искате да 

постигнете;

• имате детайлен план (с етапи и срокове) как да го 

постигнете;

• познавате добре онези, от кого зависи постигането на 

целта ви.

Време.е.да.дадете.публичност.на.каузата.си,.намирайки.онези.
символи.и.послания,.които.най-добре.я.изразяват,.и.които.имат.
потенциала.да.вдъхновяват.и.убеждават.

5.4.1 Символите 

Всяка. вдъхновяваща. кауза. има. образ. (и. звук).. Визуалните. сим-
воли.са.един.от.най-ефективните.инструменти.на.активиста..
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Отделете внимание на 

създаването на визуалния 

символ на идеята. За 

да бъде резултатът 

оптимален, се обърнете 

към професионалист! Ако 

вашата кауза е наистина 

значима, със сигурност 

няма да имате затруднения 

да откриете талантлив 

дизайнер, който да я 

подкрепи с труда си. 
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5.4.2 Посланието

Основното.послание.(слоганът).синтезира.в.няколко.думи.ваша-
та.идея.или.кауза..Няма.нищо.по-трудно.от.това.да.формулираш.
в.няколко.думи.нещо.сложно,.като.при.това.звучиш.вдъхновява-
що..Затова.е.важно.да.отделите.достатъчно.внимание.на.тази.
задача..Добре.е.да.привлечете.към.екипа.си.някой,.чиято.сила.е.
боравенето.с.думите..

Основните.принципи.при.създаването.на.послания,.които.рабо-
тят,.са:

• Бъдете ясни и недвусмислени;

• Важно е не какво казвате, а какво ще чуят (и разберат) 

хората. Не правете грешката да смятате, че всички са 

запознати с темата, колкото и вие;

• Бъдете конструктивни – формулирайте посланията си така, 

че да ви представят като открити, отворени за диалог и 

търсещи работещи решения, а не като екстремисти, които не 

са готови да отстъпят;

• Едно постижимо послание е послание, което има потенциала да 

убеди колебаещите се, че има смисъл да подкрепят каузата ви.
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5.5 тВорчеСка комуникация

“Творческата идея е най-добрият, ефективен и елегантен начин 
да изразиш добрата стратегия.”

Пат.Фалън,.основател.и.творчески.директор,.Fallon.Worldwide

Да. повторим. още. веднъж:. живеем. в. доминиран. от. масовите.
медии. свят,. в. който. комуникационните. умения. са. ключови. за.
всеки.от.нас..Класическото.разделение.на.властите,.предста-
вящо.динамичния.баланс.между.съдебна,.законодателна.и.изпъл-
нителна. власт,. вече. не. отразява. цялата. картина,. защото. не.
отчита. влиянието. на. медиите:. така. наречената. Четвърта.
Власт...

Медиите.въздействат.на.всички.институции,.както.и.на.все-
ки.от.нас..Добрата.новина.е,.че.днес.ние.имаме.много.повече.
възможности.да.влияем.върху.Медиите.(а.оттам.и.върху.всички.
институции.и.органи.на.властта),.отколкото.когато.и.да.било.
в.историята..Преди.това.обаче.трябва.да.овладеем.уменията.
да.създаваме.ефективни.и.ефектни.комуникационни.кампании.

За.да.постигне.успех,.всяка.кампания.трябва.да.намери.верните.
отговори.на.следните.два.въпроса:

• Да намерим правилното послание.

• Да предизвикаме действие от страна на хората, отправяйки 

посланието по въздействащ начин.
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До.момента.разгледахме.методи,.които.ще.ни.помогнат.основ-
но. в. търсенето. на. отговор. на. първия. въпрос.. Време. е. да. се.
насочим.към.втория:.как.можем.да.работим.в.посока.предизвик-
ване.на.действие.чрез.въздействащи.кампании?

Творческият.процес.често.–.и.напълно.погрешно.–.се.предста-
вя.като.нещо.хаотично,.базиращо.се.на.вдъхновение.и.като.цяло.
достъпно. само. за. тесен. кръг. артисти. или. творци.. Действи-
телността.е.малко.по-различна:.не.всеки.от.нас.има.талант.да.
бъде.художник.или.поет,.но.всеки.може.да.изразява.своите.идеи.
и.каузи.по.въздействащ,.творчески.начин.

Не.се.шегуваме:.наистина.всеки..Или.поне.всеки,.който.познава.
основните.принципи.и.методи.за.създаване.на.творчески.идеи,.
и.е.готов.да.работи.здраво,.за.да.намери.най-добрия.начин.да.
предаде.посланието.си.

иДея
*<!@%&*$*
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5.5.1. Творческият процес: седемте основните 

принципа

1. В основата на всяка до-
бра идея е ясно формули-
раното, конкретно и пис-
мено задание.

Няма. как. да. измислите. добра.
идея,.ако.преди.това.не.дефи-
нирате. какво. означава. добра.
идея:.какво.искаме.да.постиг-
нем?. На. кого. говорим?. Какво.
искаме.да.им.кажем?

2. Един е малко, четирима 
са много.

Идеи. се. раждат. най-лесно. в.
разговор.. Практиката. показ-
ва,. че. най-добре. се. получава,.
когато.двама.или.трима.души.
се.съберат,.обсъждат.задача-
та.и.си.подхвърлят.идеи..В.по-
голяма.група.разговорът.лесно.
се. разфокусира,. така. че. ако.
сте.повече,.най-добре.сформи-
райте.два.екипа.

3. Няма тъпи идеи.

Не. се. страхувайте. да. споде-
лите.своята.идея,.дори.да.ви.
се. струва. глупава. –. вашата.

хрумка. може. да. бъде. развита.
от. другите. и. да. се. превърне.
в.основата.на.страхотна.кам-
пания!.За.да.стане.това.обаче,.
първо.трябва.да. я. кажете.на.
останалите.

4. Не се влюбвай в (първа-
та си) идея.

Човешко.е.да.харесваш.собст-
вените.си.идеи,.както.и.да.се.
ентусиазираш,. когато. измис-
лиш. идея.. Не. позволявайте.
това.да.ви.попречи,.защото…

5. Качеството следва ко-
личеството.

Основен. принцип. в. работата.
на. рекламните. агенции. е,. че.
за. да. те. споходи. страхотна.
идея,.първо.трябва.да.имаш.10.
добри.такива;.а.за.да.имаш.10.
добри.идеи,.първо.ти.трябват.
100.идеи,.с.които.да.започнеш..
Така.че.не.спирайте.–.винаги.
има.още.една.идея,.която.чака.
да.бъде.измислена!.



НаръчНик На младия активист 110НаръчНик На младия активист 110

6. Да блокираш е нормално.

На.всеки.се.е.случвало,.ще.се.слу-
чи.и.на.вас..Когато.се.случи,.не.се.
притеснявайте. –. ще. мине,. ако.
следвате.принцип.7,.а.той.е:

7. Всеки процес има нужда 
от структура.

Творческият. процес. е. точно.
това.–.процес..Ако.работите.ме-
тодично.и.познавате.инструмен-
тариума,.ще.имате.добри.идеи.

5.5.2. Творческият процес: инструментите

Всяка.професия.има.свои.инструменти..За.хората,.които.профе-
сионално.се.занимават.със.създаването.на.реклама.и.маркетин-
гови. комуникации,. това. са. т.нар.. “Творчески. Техники”:. начин. да.
се.систематизира.процеса.по.създаването.на.добри,.работещи.
идеи..Съществуват.голям.брой.подобни.техники.и.с.развитието.
на.медиите.и.технологиите.броят.им.постоянно.се.увеличава..В.
зависимост.от.конкретния.проект,.определени.творчески.тех-
ники.са.по-подходящи.и.по-лесно.приложими..На.базата.на.нашият.
опит.в.рекламата,.както.и.в.комуникирането.на.каузи.и.общест-
венозначими.идеи,. събрахме.и.модифицирахме.според.нуждите.
на.НПО-сектора.онези.от.тях,.които.ще.ви.бъдат.най-полезни.

Работата.с.творчески.техники.е.най-ефективна,.ако.процесът.
се. направлява. и. ръководи. от. професионалист!. Резултатите.
със.сигурност.ще.надминат.очакванията.ви,.ако.привлечете.за.
каузата.си.човек.с.творческа.професия.–.копирайтър.или.арт.
директор.с.опит.в.създаването.на.комуникационни.концепции.
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A. Екстремни последици

(от провала на каузата ни)

Основното:.Представяме.нео-
чаквана,.нереалистична,.силно.
провокативна. или. абсурдна.
ситуация.. Веднъж. грабнали.
вниманието. на. зрителя,. чрез.
посланието. си. разкриваме,.
че. тази. ситуация. е. екстрем-
на. последица,. или. преувеличен.
страничен. ефект,. свързан. с.
провала.на.нашата.кауза..

Стъпка по стъпка:

1. Дефинирайте едно ясно 
послание, обещание или кауза 

Всяка.успешна.комуникационна.
кампания.има.един-единствен,.
ясен. фокус.. За. да. можете. да.
кажете. нещо. по. ефектен. на-
чин,.трябва.първо.да.формули-
рате. нещото,. което. искате.
хората.да.разберат.

2. Представете си, че 
обещанието ви претърпи 
пълен неуспех – какво ще се 
случи тогава?

Направете.списък.от.възмож-
ните.последици.от.провала.на.
каузата.ви.върху:

• прекия обект на каузата: 

хора, животни, растителни 

видове, места и пр.

• други, или непряко свързани 

с каузата ви предмети, 

места, живи същества и т.н.

Търсете екстремни, 
шокиращи последици – такива, 
които са в състояние да 
стреснат зрителя и да го 
накарат да се замисли.
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3. Ако събраните идеи не са 
достатъчно изненадващи, 
забавни или провокативни, 
представете си 
екстремните последици от 
екстремните последици.

4. Изберете най-добрите 

си идеи и помислете как 
можете да ги визуализирате. 

5. Формулирайте 
текстовото послание, което 
по най-въздействащ начин 
да свърже визуалните идеи с 
каузата ви.

B. Абсурдна 

Алтернатива

Основното:. . При. тази. твор-
ческа. техника. “разрешаваме”.
проблема,.с.който.се.борим,.по.
алтернативен. начин,. изключ-
вайки.нашата.кауза..Решение-
то.е.толкова.абсурдно,.че.зна-
чимостта. на. каузата,. която.
защитаваме,.става.очевадна.
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Стъпка по стъпка:

1. Дефинирайте един конкре-
тен проблем, с който каузата 
ви се бори 

2. Помислете за няколко ал-
тернативни начина за реша-
ване на проблема 

• Ново, абсурдно устройство 

или процедура, привидно 

разрешаващи проблема

• Абсурден начин да скриеш 

проблема

• Абсурден начин да живееш 

с проблема

3. Преувеличете до крайност 
всяка алтернатива, така, че 
да стане абсурдна

4. Изберете една от алтер-
нативите; уверете се, че тя 
достатъчно категорично до-
казва значимостта на кауза-
та. Помислете за най-добрия 
начин да я визуализирате.

5. Формулирайте въздейст-
ващо текстово послание, 
което да свърже визуалните 
идеи с каузата ви.

C. Каузата като игра

Основното:. Създаваме. кон-
курс,. игра. или. предизвика-
телство,. които. да. въвлекат.
хората.в.темата..Така.превръ-
щаме.хората,.към.които.е.на-
сочена. комуникацията. ни,. от.
зрители.в.активни. участници.
в.кампанията.и.предаваме.пос-
ланието.на.кампанията.по.въз-
действащ.и.ефективен.начин. Игра за сортиране на отпадъци
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Стъпка по стъпка:

1. Фокусирайте се върху едно 
ясно послание, обещание или 
цел.

2. Направете списък с идеи за 
конкурси, игри или предизви-
кателства, свързани с наше-
то послание:

• Стимулиране (чрез 

награди) на определено 

поведение 

• Състезание за откриване 

или спечелване на нещо 

(свързано с каузата)

• Участие в конкурс в 

сферата на нашето основно 

послание

• Превръщане на 

поведението, което искаме 

от хората, в игра или 

конкурс

3. За всяка идея изберете 
подходящи медийни канали

4. Изберете най-добрата 
идея и помислете за 
начините хората да 
участват! 

D. Поставяне в контекст

Основното:..При.тази.творческа.техника.предаваме.послание-
то.на.кампанията.си,.като.го.превръщаме.в.част.от.заобикаля-
щия.ни.свят..С.други.думи,.при.“Поставяне.в.Контекст”.използ-
ваме. средата. по. релевантен,. въздействащ. начин,. избирайки.
места,.които:

Конкурс „Земята не е за еднократна 

употреба“ от МЛАДИ за Земята
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Стъпка по стъпка:

1. Фокусирайте се върху едно 
ясно послание / обещание

2. Направете списък с места, 
които:

• са.посещавани.от.хората,.

към.които.е.насочена.

кампанията.

• е.свързана.с.проблема,.

който.искаме.да.разрешим

• е.“територия”.на.

противника,.срещу.който.

сме.изправени

3. Проучете местата и на-
правете списък на всички еле-
менти, за които се сетите!

4. Изследвайте възможност-
ите за: 

• трансформации.на.всеки.

един.елемент

• начините.да.

комуникираме.посланието.

си

• са свързани с каузата/

проблема

• са обект на медиен 

интерес

• са близки за хората, на 

които говорим
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Стъпка по стъпка:

1. Фокусирайте се върху едно 
ясно послание

2. Направете списък с въз-
можни събития, които:

•.биха.демонстрирали.

посланието.по.ефектен,.

запомнящ.се.начин

•.ще.направят.хората.

активни.участници.в.

ставащото

3. Направете списък с реални 
предстоящи събития, които:

•.са.част.от.проблема,.с.

който.се.борим

•.са.организирани.от.

противника,.или.са.на.

негова.“територия”

4. Селектирайте от събрани-
те идеи тези, които:

•.имат.потенциал.да.бъдат.

зрелищни,.провокативни.и.

неочаквани

•.ще.предизвикат.медиен.

интерес.и.така.за.каузата.

ви.ще.се.говори

E. От послание към 
събитие

Основното:. . При. тази. тех-
ника. предаваме. посланието.
на. кампанията. посредством.
събитие,. в. което. хората. са.
зрители.или.активни.участни-
ци..Имаме.две.основни.възмож-
ности:.да.създадем.свое.

събитие. или. да. използваме.
съществуващо. събитие,. на.
което. придаваме. неочаквана.
гледна.точка.

Ежегодни високопланински почист-
вания в националните паркове на 
България "Боклукът - в раницата" от 
ЕС За Земята
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В обобщение:

Умението да комуникираме своите идеи и каузи по ясен, 
вдъхновяващ и подтикващ към действие начин е в същността 
си умение да променяме света, в който живеем. Никой не се 
ражда с това умение. Добрата новина е, че можем (и трябва!) 
да го развиваме. Ето още веднъж основните стъпки, които ще 
ви отведат до ефективната и ефектна комуникационна идея:

1).Солидна,.ясно.формулирана.(писмено).основа

2).Добре.проучени.и.категоризирани.целеви.групи

3).План.за.действие:.етапи,.подходи,.срокове

4).Формулиране.на.ясно,.позитивно.и.вдъхновяващо.основно.

послание

5).Създаване.и.разпространяване.на.разпознаваем.символ.на.

идеята

Надяваме се, че споделеното от нас, ще ви бъде полезно за 
всички онези ваши проекти, които променят света :)

Ако имате въпроси и коментари, не се колебайте да ни 
потърсите!

Георги & ReImagine България

georgi@reimagine.bg





119ОБОБщЕНиЕ

Поздравления, приятелю!
Ако. си. направил. поне. една. крачка. или. едно. действие,. докато.
чете.тази.книга,.ти.си.разклатил.системата..Не.чакай.да.се.
понамести,.за.да.я.разклатиш.пак.и.пак..Така.скоро.ще.видиш.и.
промяната.

Накрая.искаме.да.ти.припомним,.че.именно.силната.спойка.меж-
ду.системното.и.критично.мислене,.аналитичния.подход.и.твор-
ческата.интерпретация.са.в.основаната.на.проектите,.които.
са.предизвикали.истинската.промяна.в.нашия.свят.

ДЕЙСТВАЙ и се 

ЗАБАВЛЯВАЙ случвайки 

промяната!
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