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СЪКРАЩЕНИЯ
АВА – Аудио-визуален архив
ЕК – Европейска комисия
ЕС – Европейски съюз
ИАНМСП – Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Лайф – Инструмент на Европейската комисия за действие в областта на околната среда и
климата
НИКС – Национална информационна и комуникационна стратегия
НПО – Неправителствена организация
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1. ЗА ПРОЕКТА

Име на проекта:
НАТУРА 2000 В България – НОВИ ХОРИЗОНТИ – Национална информационна
кампания за НАТУРА 2000, с използването на флагови видове.
Акроним: LIFEForBgNATURA
Код: LIFE17 GIE/BG/371
Период на изпълнение: 2018–2023
Обхват: Всички области в България
Партньори: Дарик Радио, Икономедиа, Хоби ТВ
Цел: Проектът цели значима промяна на отношението и обществената
информираност по отношение на НАТУРА 2000, чрез използването на „флагови“ и
лесно разпознаваеми видове от Директивите за местообитанията и птиците
Проектът цели значима промяна на отношението и обществената информираност по
отношение на НАТУРА 2000, чрез използването на „флагови“ и лесно разпознаваеми
видове от Директивата за местообитанията и птиците. НАТУРА 2000 е основния
инструмент на ЕК за опазване на биоразнообразието на страните членки, но въпреки това
понастоящем в България има значителни обществени настроения срещу мрежата. В
същото време голяма част от видовете, предмет на опазване са засегнати от редица
заплахи, в резултат на липсата на информираност и познания за тяхното консервационно
значение. Запознаването на хората с важността на ключови за НАТУРА 2000, флагови
видове и нуждата от тяхното опазване, ще доведе до цялостна промяна в поведението по
отношение на тези видове. Преодоляването на негативните фактори като ниска екологична
култура и липса на информация, както и свързаните с това негативни прояви ще повлияе
положително опазването на видовете на територията на цялата мрежа НАТУРА 2000.
Нещо повече - провеждането на национална кампания ще допринесе за опазването на
биоразнообразието като цяло – тоест не само на „флаговите“ но и на много други видове, и
не само на територията на НАТУРА 2000, но и в цялата страна.
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Конкретни цели
Конкретните цели, които си поставяме с настоящия проект са:
1. Повишаване на обществената информираност и ниска екологична култура на
широката общественост за НАТУРА 2000 мрежата, чрез използването на ключови,
флагови видове, предмет на опазване в мрежата;
2. Преодоляване на негативните фактори и дейностите, резултат от липсата на
информираност, които влияят негативно на популациите на флаговите видове, предмет на
опазване в НАТУРА 2000 мрежата;
3. Привличане на обществена подкрепа и реално гражданско участие в дейностите за
опазване на видовете;
4. Повишаване на осведомеността за концепцията за НАТУРА 2000 за опазване на
уникалното европейско биоразнообразие и постигане на устойчиво развитие;
5. Активизиране и пряко ангажиране на отговорните институции в дейности за
опазване на видовете и местообитанията от НАТУРА 2000;
6. Привличане на медийния интерес и активно ангажиране на медиите в отразяване
на дейности, свързани с опазване на местата и целевите видове от НАТУРА 2000;
7. Подобряване на състоянието на популацията на целевите видове;
8. Утвърждаване ролята на НПО като партньор на МАС медиите и държавните
институции в популяризиране на ползите от НАТУРА 2000 и целевите за проекта видове.
Дейности:
Очаквани резултати (качествени и количествени резултати)
Качествени резултати:
– подобрена обществената информираност по отношение на НАТУРА 2000 и
целевите флагови видове на минимум 62% от гражданите в страната;
– мобилизирана гражданска активност и привлечени граждани за пряко участие в
дейности за опазване на „ключовите-натура-видове“;
– създадена позитивна нагласа и преодоляване на негативното отношение към
НАТУРА 2000 и „флаговите- НАТУРА -видове“ – 450 000 души;
6

Version

27.12.2018
– намалено въздействие на лимитиращи фактори или заплахи, с отрицателно
действие

върху

популациите

на

„флаговите-НАТУРА-видове“

(унищожаване

на

местообитания или индивиди, използване на отрови в дивата природа, кражба на малки от
гнезда, незаконен трафик и др.);
– 50 отговорни институции, активизирани и въвличани в дейностите за опазване на
целевите видове;
- повишена информираност на ключовите целеви групи и заинтересованите страни,
неинформирани до момента;
- привлечен интерес и активно участие на повече от 200 медии в дейности, насочени
към целевите флагови видове;
- по-добро разбиране за ролята на НПО като партньор на МАС медиите и държавните
институции, популяризирани от концепцията за НАТУРА 2000;
- Подобрен консервационен статус на популациите на целевите видове като краен
резултат от дейностите;
Количествени резултати:
- създадена база данни с 20 000 контакта на стейкхолдъри – граждани, медии,
институции, дарители и други;
- проведени 200 публични изяви – фестивали и публични събития, чествания на
природозащитни дати, презентации – на територията на цялата страна;
- издадени печатни материали (постери, дипляни, стикери, пътуваща изложба, карта
на НАТУРА 2000, значки, тениски, канчета, торбички, книги за целевите видове, детски
книжки, образователни детски табла);
- над 3000 деца и младежи от над 50 училища, участвали в конкурси за творчество,
олимпиади и презентации;
- 5 големи графита, покриващи фасадите на публични сгради;
- монтирани улични медии в 5 града, които ще излъчат 2000 часа послания по
проекта;
- излъчени 80 видеорепортажа по актуални теми;
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- разработени 5 научно-популярни филма, 5 промо клипа, 1 имиджов клип за
НАТУРА 2000, изработен 1 анимиран филм за детската аудитория, 5 видео клипа и
проведени 10 интервюта;
- излъчени 125 радиопредавания, 50 радио – програми, разработени 1000 радиоспотове, 1250 радио-анонса;
-180 материала, публикувани в dnevnik.bg;
- изготвени 10 икономически анализи за ползи от "флаговите-натура-видове",
публикувани в тираж 19 000 в икономическия анализатор - вестник Капитал
- 5 онлайн семинара (уебинара) с участието на 100 представители на бизнеса
- 5 специализирани издания, разпространени с печатен вестник Капитал в тираж 7900
копия;
- проведени 5 тематични срещи с ключови стейкхолдъри с поне 100 участника;
- реализирани три годишни конкурса за журналистика, с номинирането на 45
журналисти и отличаването на 15 журналиста;
.
Бюджет: 1,510,401 Euro

Уебсайт на проекта: https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/

2. ЦЕЛИ НА КОМУНИКАЦИОННИЯ ПЛАН

Цел
Този документ е основният инструмент за плануване, постигане и оценка на
изпълнението на комуникационите цели на проект LIFE17 GIE/BG/000371.
Оперативни цели
– Да създаде позитивно отношение в обществеността към Европейската екологична
мрежа НАТУРА 2000, европейските политики за опазване на околната среда и целевите
флагови видове по проекта.
8
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Да ограничи негативното въздействие на фактори с отрицателен ефект за
биологичното разнообразие, като повиши обществената информираност за тяхната
значимост и възможностите за преодоляването им.
– Да изгради позитивно отношение с местните стейкхолдъри и таргет групите на

проекта, като по този начин допринесе за изпълнението на целите на проекта
Комуникационни цели
Комуникационните цели, които си поставяме са:
- да представяме цялостно и адекватно целите на проекта, дейностите и постигнатите
резултати пред обществеността;
- да допринесем за съществена положителна промяна в отношението на обществото
към Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, европейските политики за опазване
на околната среда и целевите флагови видове по проекта;
- да допринесем за активното ангажиране на гражданите в постигането на целите на
проекта и да доведем до трайна промяна в отношението на хората към природозащитата.
3. СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ
Причини, пораждащи необходимостта от проекта
Според

анализите

публикувани

в

НАЦИОЛНАТА

ИНФОРМАЦИОННА

И

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА НАТУРА 2000 В БЪЛГАРИЯ, около 80.7 % от
обществеността е запознато с НАТУРА 2000. Други социологически проучвания също
сочат, че много български граждани са запознати със значението на мрежата, за съжаление
нашата интерпретация на резултатите показва, че въпреки че НАТУРА 2000 е добре
позната на хората, това е свързано предимно с негативни публикации. До момента няма
представително проучване, което да отразява негативните нагласи в обществото с
изключение на медийният мониторинг проведен от някои НПО върху публикации с черен
PR.
Въпреки масираната информационна кампания, съпътствала създаването на мрежата
НАТУРА 2000 в България, понастоящем има ниско ниво на познаване на реалните цели на
мрежите. „Черния пиар“, и мащабните кампании, реализирани от представители на
бизнеса в страната (собственици на медийни империи) изигра изключително отрицателна
роля, по отношение на обществените нагласи към мрежата и доведе до предварително
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създаване на негативно мнение сред широки кръгове от обществото. Тези негативни
нагласи дори „надхвърлиха“ отрицателното отношение към НАТУРА 2000, но и повлияха
на отношението на гражданите към европейските политики, евро-проекти, финансирани от
програма Лайф , ключови НПО или природозащитни дейности. Мрежата НАТУРА 2000 и
нейните цели и до днес остават твърде абстрактни и непознати за широки кръгове от
обществото, сред които целеви таргет групи – като например: граждани в населени места в
защитените зони, собственици на земеделски земи, животновъди, ловци и риболовци,
представители на местното самоуправление. Негативните нагласи сред обществеността се
„подклаждат“ от тиражирането на неверни твърдения, поради липсата на критичност за
предоставяната информация по темата от страна на журналистите, което се дължи на
липсата на познания за темата. Пасивността на институциите по отношение на дейностите
за информиране на обществеността и/или контрол на закононарушенията допълнително
допринасят за „тежестта“ на ситуацията, което налага спешни мерки, с оглед на това да се
гарантира успешното управление на мрежата в България.
Липсата на информация е причина за пряко нанасяне на вреда върху видове, предмет
на опазване и нарушаване на регламените в НАТУРА, дори от практикуващи спортове
сред природата (туристи, алпинисти, скални катерачи, кайтъри), които принципно би
следвало да са хора, които са близо до природата и подкрепят нейното опазаване.
Медиите, които са основни „комуникатори“ на природозащитниците и НПО сектора
с широката общественост не винаги са наясно с отравяната тематика или не проявяват
интерес, поради липса на информираност за обществената значимост на темата.
Настоящият проект цели целева работа по следните проблеми, които са от ключово
значение за успеха на работа на мрежата НАТУРА 2000, а именно:
- Ниско ниво на информираност и ниска екологична култура на широката
общественост и гражданите по отношение на НАТУРА 2000 и приоритетните видове;
- Негативни нагласи, дължащи се на липса на информираност за редките видове и
нуждата от тяхното опазване;
- Ниска активност на гражданите и липса на общестевна подкрепа на дейности за
опазване на „приоритетни-натура-видове“;
- Липса на заинтересованост и ниско ниво на ангажираност на отговорни институции;
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- Ниско ниво на информираност от страна на медиите за природозащитното значение
на НАТУРА 2000 видовете.
Тези проблеми имат като следствие множество негативни последици върху реалното
състояние на видове и местообитания от европейско консервационно значение, като
например:
-

Унищожаване на местообитания – рефлектира върху червеногуша гъска, белошипа
ветрушка, лешояди, гривеста рибарка, малък корморан, прилепи, други видове.

-

Убиване на индивиди – рефлектира върху червеногуша гъска, царски орел,
лешояди, ловен сокол, малък корморан, други видове.

-

Незаконни методи на риболов – потърпевши видове – делфини, др.

-

Използване на отровни примамки – негативен ефект върху лешоядите, царски орел,
ловен сокол, други видове

-

Използване на незаконни средства за лов и риболов – негативен ефект върху
червеногуша гъска, делфини и др.

-

Безпокойство в убежищата и гнездата, или през уязвими периоди (като зимуване ) –
от случайно преминаващи граждани, туристи, кайтъри, алпинисти/скални катерачи
и др. Негативен ефект върху лешояди, царски орел, прилепи, червеногуша гъска,
гривеста рибарка, малък корморан, др.

-

Отсичане на дървета с гнезда – негативен ефект върху лешояди, царски орел, ловен
сокол, др.

-

Незаконна търговия - царски орел, ловен сокол, др.

-

Замърсяване на водите и околната среда – делфини, други видове.
Всичко това от своя страна има като краен резултат последици върху състоянието на

видовете от европейско природозащитно значение, предмет на опазване в зоните.
По този начин на практика се обезсмисля функционирането на мрежата НАТУРА
2000 и не могат да бъдат постигнати консервационните цели на Директивите за птиците и
хабитатите.
Преодоляването на всички тези проблеми, посредством методите на управление на
околната среда и информираност, ще допринесе не само за опазването на изброените погоре видове, а ще има пряк консервационен ефект върху всички видове, обект на опазване
в защитените зони. По този начин ще бъде намалено значително нивото на environmental
11

Version

27.12.2018
crime и ще се допринесе за спазване на режима на защитените зони, както и за постигането
на целите на мрежата НАТУРА 2000.
Проектът ни също така допринася за решаването на следните слаби страни на
комуникацията по темата НАТУРА, идентифицирани от Стратегията:
- Темата „НАТУРА 2000 в България“ не е ясно и трайно позиционирана в
обществения и медийния дневен ред;
- Неспециализираните аудитории са слабо образовани по темата;
- Ползите от мрежата, особено икономическите и социалните, не са ясно
комуникирани към момента на планиране на НИКС;
- Комуникационните усилия, полагани до момента, не позволяват кумулативно
натрупване на информация;
– Използването на Интернет като канал за комуникация не отчита факта, че търсене
на информация е активно комуникационно поведение, характерно за високо
образованите по темата публики с траен интерес към нея;
– Темата „НАТУРА 2000“ присъства в новинарски и публицистични продукции на
национални медии главно в контекста на конфликтни и/или проблемни ситуации;
-

Информационните процеси са кампанийни и информацията по темата бързо се
разсейва в публичното пространство;

-

Липсват

поетапно поставяни информационни фокуси, които да поддържат

интереса и да развиват познанието до утвърждаването на устойчива нагласа у
заинтересованите страни.
-

Няма изградена система за мониторинг на комуникационния процес;

-

Създадените аудиовизуални продукти са слабо разпространени с изключение на
ТВ-клип на МОСВ;

-

Не са реализирани съвместни проекти между държавни институции, НПО и медии
или медийни групи;
- Няма информация за осъществени партньорства, рамкови споразумения или

договори за периодично отразяване на темата;
-

Ролята на регионалните и местни издания е силно подценена;
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Проектът ни също така следва стратегията на НИКС за НАТУРА 2000, като
комбинира предимствата на различите видове медии и медийни канали за постигане на
целите на проекта.
Стратегията гласи, че „има очевидна необходимост от преструктуриране на моделите
на взаимодействие с най-предпочитаните от заинтересованите страни средства за масова
информация, ясно определящи тяхната роля в комуникационния процес по НАТУРА 2000
и привличането им като партньори”, което е подходът, използван в настоящото
предложение.

4. ПАРТНЬОРИ
Дарик Радио
Първото и единствено частно радио в България с национален лиценз стартира своята
програма на 21 януари 1993 г. точно в 12.00 ч. Днес Дарик е най-авторитетното частно
радио в страната.
Дарик е превърнало в своя запазена марка точната, обективната и изпреварващата
информация, присъстваща не само в новините, но в най-добрите спортни, политически,
икономически предавания.
В програмата на Дарик сериозно място намират и музикално-развлекателните
програми. Със своя специфичен формат Дарик дава възможност за безгранично
разнообразие от теми, гости, програмни елементи, които превръщат всеки ден в
неповторимо преживяване за слушателите.
Всичко това, съчетано с водещите и репортерите на Дарик радио, създава цялостния
облик на актуалната програмна схема на медията.
Винаги в крак с важните новини и текущи събития от страната и света, Дарик радио
се излъчва от най-голямата радио кула на страната в София с няколко студиа, програмни,
производствени и търговски обекти, 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Дарик
Радио излъчва от регионални офиси в 16 различни града в България – излъчват програми с
местни новини и специализирани издания в Пловдив, Варна, Шумен, Русе, Благоевград,
Кюстендил, Стара Загора, Бургас, Враца, Сливен, Плевен, Габрово, Хасково, Велико
Търново, Добрич.
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Дарик радио е главен национален източник на новини, информационни и музикални
програми, достигащи до над 1 200 000. Голямото разнообразие от програми, националното
покритие и най-голямата мрежа от регионални офиси и кореспонденти го класират като
Номер 1 радиостанция в страната.
Предаването Дарик за Природата е част от проекта „Натура 2000 в България – Нови
Хоризонти„ LIFE17 GIE/BG/000371 и представлява партньорство между Зелени Балкани,
Дарик радио, dnevnik.bg, Капитал и ХобиТв.
Проектът включва разработването и излъчването на научно-популярни филми,
видео-анонси,

радио-клипове

за

целевите

видове,

радио-предавания

по

важни

природозащитни теми, интернет семинари, насочени към бизнеса, срещи по „горещи
природозащитни теми“ с местни заинтересовани и отговори институции, работа с
журналисти и млади хора, участие и организиране на публични събития, редица
информационни издания.

Economedia
„Икономедиа“ АД е група за бизнес медии, считана за един от най-уважаваните и
влиятелни издатели в България, с най-влиятелната аудитория – хората, които вземат
решения и формират мнения. Издател е на седмичника Капитал (най-влиятелния вестник в
България, в тираж 19 000 копия седмично), уебсайтът capital.bg (400 000 посетителя
месечно), уебсайтът www.dnevnik.bg (най-уважаваният новинарски сайт с повече от 1
милион посетителя месечно), http://www.karieri.bg (сайт за обучения, образование и
работа), и специални увлекателни публикации в други издания.
Мисията на медиите на Икономедиа е да дават достоверна и качествена информация,
за да създават авторска журналистика, която помага на читателите да правят информиран
избор за бизнеса си и за личния си просперитет. Медиите и журналистите от групата на
Икономедиа са носители на множество награди за качествена и отговорна журналистика, а
всички издавани продукти спазват принципите на качествената журналистика и
отговорността към обществото.
ай-силните медийни брандове на групата са и платформа за бизнес събития и
високопрофилни конференции. Изданията на компанията са насочени към активните хора
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– и тези, които имат специализиран интерес в икономиката, и тези, които нямат. Защото
общото между тях е, че трябва да разполагат с качествена информация, за да вземат
правилното решение.

Dnevnik.bg е новинарски сайт с последните новини от България и света, финансови
новини, анализи и коментари, фотогалерии, справочник.
Сайтът през годините си е спечелил сигурна аудитория – той е пряк наследник на
престижния печатния вестник „Дневник“ – който излиза в печатен формат от февруари
2001 г. до 2005 г. и е последният български всекидневник в голям формат. Последният
брой на печатното издание излиза на 28 октомври 2011 г., след което е „наследено“ от
уебсайта dnevnik.bg, и новият печатен всекидневник „Капитал дейли“ (насочен към бизнес
средите).
Понастоящем dnevnik.bg е един от най-популярните интернет новинарски сайтове в
България, който се посещава от над 1 032 646 потребители месечно.

ХОБИ ТВ
БГ Топ Мюзик е еднолично дружество с ограничена отговорност, което създава и
управлява 5 телевизионни програми със специализиран профил – Дестинация BG – с
информационна и туристическа насоченост, фокусирана върху българските дестинации и
тяхното природно, културно и историческо значение, местен фолклор, традиции и навици;
Хоби ТВ – с насоченост към риболов и други занимания за свободното време; Хоби Лов –
с насоченост към лов и други занимания за свободното време; БГ Топ Мюзик – музикален
канал; Българска история – информационна и туристическа програма, фокусирана върху
исторически факти.

Всички телевизионни канали на Бг Топ Мюзик са с национално покритие и достигат
до повече от 900 000 домакинства и над 3 милиона зрителя. Трите телевизионни канала
имат постоянна аудитория от зрители, които са любители на туризма и спорта на открито и
се разпространяват чрез най-големия далекосъобщителен оператор в страната – Булсатком.
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SWOT на проекта
5.1.

Силни страни

- Зелени Балкани имат висока експертиза по отношение на опазване на
биоразнообразието, управлението на различни видове екологични мрежи, опазване на
редки видове и местообитания. Организацията се ползва с добро име сред обществеността
и сред партньорите – различни организации и институции – на национално и
международно ниво.
5.2.

Слаби страни

- в страната е разгърната значителна по мащабите си кампания за „черен пиар“
насочена срещу най-активните природозащитни организации, сред които е и Зелени
Балкани. Тази кампания има като пряк резултат подкопаване на доверието сред редица
граждани към организацията и към гражданските природозащитни НПО като цяло.
5.3.

Възможности

- подобряване на капацитета на Зелени Балкани по отношение на PR-дейности,
навлизане в спецификата на работата на различните типове медии, цялостно подобряване
на ефективността на организацията, по отношение на дейности, свързани с PR.подобряване на експертизата на медиите – партньори по отношение на темата
„природозащита“.
5.4.
-

Опасения
Активизиране на „черния пиар“ след случаи на граждански протести, които водят
до засягане на икономически интереси, свързани със застрояване/увреждане на
места с висока природна стойност

-

Административни затруднения, свързани със съгласувнаето на някои дейности,
като например изрисуване на графити, монтиране на уличен проектор и прочие

6. ЦЕЛИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ
Настоящия план цели да бъдат постигнати основните комуникационни цели на
настоящия проект, а именно:
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- Повишаване на обществената информираност и ниска екологична култура на
широката общественост за НАТУРА 2000, чрез използването на ключови, флагови видове,
предмет на опазване в мрежата;
- По-добро разбиране на концепцията и ролята на мрежата НАТУРА 2000 за
запазване на уникалното европейско биологично разнообразие и постигане на устойчиво
развитие без да се компрометират икономическите дейности;
- Преодоляване на негативни фактори и environmental crime прояви, влияещи
негативно на популациите на флагови видове, предмет на опазване в НАТУРА 2000 (които
се дължат на ниско ниво на информираност на гражданите);
- Привличане на обществена подкрепа и реално гражданско участие в дейностите за
опазване на видовете;
- Активизиране и пряко ангажиране на отговорните институции в дейности за
опазване на НАТУРА видовете. Привличане на медиен интерес и активно ангажиране на
медиите в дейности за опазване на целевите/флагови видове;
- Подобряване на информираността, взаимодействието и ефективността на
стейкхолдърите /институции, НПО, научни инстути, граждански структури/, които имат
отношение към опазването на редките видове
- Подобряване на състоянието на популациите на целевите видове, в следствие на
повишената информираност за тях.

7.

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ - методология
Описаните по-горе цели ще бъдат постигнати чрез провеждането на широкомащабна

информационно-образователна кампания, реализирана в различни части на страната.
Стратегията на проекта е, да бъдат използвани флагови и лесно-разпознаваеми
видове, които са от европейско консервационно значение и за които се обявяват НАТУРА
2000 зони. Запознаването на широката общественост с тяхното консервационна значимост
и нуждата от тяхното опазване, не само ще допринесе за ограничаване на
негативни/лимитиращи фактори върху тях, но ще допринесе и за цялостно повишаване на
осведомеността и подкрепата на гражданите за опазване на НАТУРА 2000 видовете и
местата. Запознаването с факторите с негативно въздействие и промяната на обществените
17

Version

27.12.2018
нагласи от своя страна ще има положителен и дълготраен във времето ефект, не само
върху самите флагови видове, но и върху видовете предмет на опазване в зоните и за
природозащитата като цяло. По този начин ефекта от проекта ще се „разпростре“ върху
много повече видове от европейско консревационно значение и ще надхвърли обхвата на
мрежата НАТУРА 2000. По този начин, проекта ще допринесе за позитивна промяна в
отношението на целевата група или на конкретен социален, административен или
икономически сектор, както е предвидено в целите на самия „топик“, тъй като предвижда
работа с различни целеви групи сред които представители на отговорни институции,
различни сектори от гражданското общество /различни стейкхолдъри като ловци, местни
граждани и пр./, представители на образователни институции, медии и др.
Националното покритие на кампанията ще бъде постигнато, благодарение на
участието на партньорите по проекта. Съответно проектът е предвидил участието на
електронни медии, разпространявани на територията на цялата страна, сред които са Хоби
ТВ, ДестинацияБГ (собственост на БгТопМузик), Дарик Радио (собственост на Дарик
Радио АД), както и на печатни медии (икономическия анализатор Вестник Капитал,
собственост на Икономедия). Медиите партньори по проекта са подбрани по няколко
критерия:
- имат национално покритие и достигат до милионна аудитория;
- достигат до различни прослойки на обществото – по отношение на демографска
структура, приходи, интереси и пр.;
- достигат целево до приоритетни стейкхолдъри – като ловци, практикуващи
спортове на открито, млади хора в активна възраст и пр.;
- авторитетни са и имат капацитет да изпълнят дейностите по проекта;
- имат утвърдено име на медии отразяващи темата природозащитна и утвърдена
аудитория с подобни интереси.
Подбрани са различни медийни канали на въздействие, които взаимно се допълват и
подсигуряват максимално информационно покритие на проекта:
- Дейностите „очи в очи“ (отбелязване на природозащитни дати, фестивали,
презентации и прочие) достигат до по-малък брой хора, но са изключително трайни като
начин на въздействие и създават преки
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- Радиоефирът дава възможност за достигане на значителна аудитория с национално
покритие. Радиото има сравнително стационарна и стабилна аудитория, която е
предпоставка за прецизно насочване на посланията и мултиплициране на ефекта им, в
резултата на многократно повтаряне чрез различни радио-продукти (анонси, радиоспотове, предавания). Недостатък на канала е, че често се използва като „фонова медия“,
което ще бъде преодоляно, чрез предлагането на атрактивно за аудиторията съдържание,
привличането на експерти, разискването на актуални теми от обществения живот.
- ТВефирът дава възможност в случая на проекта за прецизно насочване на
посланията към конкретната аудитория на Хоби ТВ, а именно – ловци, риболовци, хора с
интерес към природата, познавателния туризъм, различни природни забележителности. По
този начин изборът на партньор по проекта дава възможност да се „селектира“
автоматично тази аудитория, както и да се изготви програмно съдържание, насочено
конкретно към нея. Недостатък на канала е, че често се използва като „фонова медия“,
което ще бъде преодоляно, чрез предлагането на атрактивно за аудиторията съдържание.
- Печатните издания дават възможност да се достигне до публики с „традиционните“
методи. Печатните издания имат своя въглероден отпечатък, но имат свои предимства. Те
са атрактивни, информативни, въздействащи. Тяхното въздействие не е „мимолетно“ и
кратковременно. Издания като календари, плакати, въздействат ежедневно, на местата, на
които са поставени, на значителен брой хора. Издания като детски книжки, фотоалбуми, се
съхраняват с години, препрочитат се многократно. По този начин се постига подълготраен ефект и е по-голям шанса от промяна на нагласи и генерирането на конкретни
действия от това.
- Интернет канала на комуникация в момента е един каналите с най-голямо покритие,
достигащ до максимално широк кръг от хора. Това дава възможност за широко
разпространение на посланията, с минимална инвестиция на средства и време от страна на
екипа. Недостатъка на канала е мимолетността на въздействието, която ще бъде
преодоляна, чрез представянето на атрактивно и разнообразно съдържание и следване на
маркетинговите правила на различните социални режи и други канали.

Чрез серия от медийни продукти, сред които радио и тв-репортажи, радио и тванонси, специализирани предавания, научнопопулярни и анимирани филми, интервюта с
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известни личности и пр., значението на "флаговите Натура 2000 видове“ ще бъде
популяризирано на национално ниво. Ще бъде разяснявано значението и начина на
управление на НАТУРА 2000 и нейната значимост за съхраняване на общоевропейското
природно наследство, като основна предпоставка за устойчиво регионално развитие и
просперитет на държавите-членки.

Повишаването на обществената информираност ще бъде постигнато чрез серия от
събития/дейности насочени към различни целеви групи, а именно:
- отбелязването на "НАТУРА 2000 дни" в 10 града на страната (през всяка от петте
години на проекта);
- участия в тематични фестивали – широката общественост, млади и активни
граждани, потенциални доброволци, дарители и съмишленици (10 пъти годишно, през
всяка от петте години на проекта);
- отбелязване на важни природозащитни дати с национални кампании, насочени към
широки кръгове от обществото, медиите и въвличащи в честването други институции,
НПО и образователни структури;
- презентации – 100 презентации, насочени към деца, ученици и студенти от
различни части на страната и към преподавателите в различни образователни институции
- национална олимпиада „Моята НАТУРА“ – насочена към ученици от различни
части на страната - общо 3000 ученици
- състезание за младежко творчество – към деца и младежи от цялата страна (1500
участника);
- издания – насочени към широката общественост и разпространявани приоритетно
сред образователни институции, държавна администрация с отношение към темата,
различни публични места;
- стрийт медия – 5 мащабни графити, разположени на фасадите на публични сгради в
5 града от страната

и мултимедийни проектори разположени в 5 града, които да

прожектират послания и продукти от проекта.
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Повлияването на ключови групи стейкхолдъри ще бъде постигнато чрез тематично
насочени издания и публикации – например такива, насочени към ловците (за
преодоляване на проблема с бракониерските прояви спрямо защитени видове), към
животновъди (по отношение използването на отрови), към собственици на земи (относно
управлението на земи в НАТУРА 2000), медии и/или други.
Специално внимание ще бъде отдадено на представителите на бизнеса, към които са
насочени серия от икономически анализи за ползите от НАТУРА 2000, натура-видове и
местообитания, които ще бъдат публикувани в икономическия анализатор – вестник
Капитал и популяризирани в интернет. За представителите на бизнеса ще бъде
организирана и специална среща, като част от Дейност В7 –НАТУРА 2000 и БИЗНЕСА –
Работа с представителите на бизнеса.
Повишаването на активността на ключови институции ще бъде постигнато чрез
организирането на серия от тематични срещи, с участието на РИОСВ, дирекциите на
природни и национални паркове, ловно-рибарски дружества и др. насочени към актуални
проблеми, като използването на отрови, бракониерския отстрел и др.
Повишаването на гражданската активност и пряко участие в природозащитни
дейности ще бъде постигнато освен чрез информационните дейности и чрез специално
организираните срещи за доброволци и мобилизиране на доброволческата активност.
Повишаването на интереса на медиите и тяхното пряко въвличане в дейностите, ще
бъде постигнато чрез организирането на конкурс за медия/журналист отразяващи темата,
визити на места, както и чрез разпространението на редовна информация и медийни
продукти, организирането на медийни събития (преслистове, пресконференции, филми и
клипове за медийно разпространение, фестивали и други атрактивни за отразяване
медийни събития).

Въвличането на нови стейкхолдъри ще бъде постигнато чрез повлияване на групи,
които имат въздействие върху биоразнообразието, но нямат познания за влиянието си
върху него – например кайтъри, туристи в националните паркове, алпинисти/скални
катерачи и др.

21

Version

27.12.2018

8. АУДИТОРИЯ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

8.1.

Целева аудитория

Широката общественост – предвид естеството на проекта той е насочен към
широката общественост на национално ниво. Проектът предвижда разпространението на
информация, по различни канали (със съдействието на медиите партньори) до над 4 500
000 граждани от различни възрасти и различни прослойки на обществото, в различни
географски части на страната.
Ключови заинтересовани страни в целевите райони – специални усилия ще бъдат
насочени към конкретни целеви групи в НАТУРА 2000 местата, като собственици на земи
и земеделски стопани, ловно-рибарски сдружения, представители на медиите, училища и
други образователни институции, туристи и практикуващи спортове с потенциално
въздействие (кайтъри, алпинисти, скални катерачи и др.). Освен образователните и
информационни материали, към тях ще бъдат насочени и предвидените по проекта срещи,
както и медийните дейности, реализирани от партньорите по проекта
Държавни институции – проектът предвижда дейности, насочени към държавните
институции и тяхното пряко ангажиране и активизиране по отношение опазването на
защитените видове – РИОСВ, ДЛ, РДГ, ДГС, Кметства. 100 представители на институции
ще участват пряко в срещите на проекта, до над 50 институции ще бъдат разпространени
изготвени по проекта информационни издания.
Медии – представители на регионални и национални медии от цялата страна. Освен
медиите, включени като асоциирани бенефициенти в проектопредложението, проектът ще
сътрудничи с общо над 250 национални и регионални медии, които ще бъдат включени в
базата данни от стейкхолдъри, разработена в рамките на Дейност А2. Те ще се явяват
основен неформален партньор и комуникатор, който да разпространи до обществеността
посланията на проекта и ще допринесат за изпълнението на целите му. Над 45
представители на медии ще участват пряко в Дейност B9, като по този начин ще бъдат
повишени техните знания по

темата, както и мотивацията

им да отразяват

природозащитната тематика. Не на последно място, медиите ще допринесат за
разпространението

на

резултатите

по

проекта,

като

за

целта

се

предвижда
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разпространението на над 200 преслиста и съобщения, отразяващи дейностите по него (до
над 500 представители на медиите).
Образователни институции – проектът предвижда целеви дейности насочени към
различни образователни институции, сред които – детски градини, училища, читалища,
университети, клубове по интереси към училища и университети. Очакваме включването в
някоя от тези дейности на над 50 училища, над 50 детски градини, над 5 университети и
над 100 преподаватели от различни части на страната. Активното въвличане на
преподаватели и повишаване на тяхната ангажираност ще допринесат за устойчивостта на
проекта.
Деца и младежи – проектът предвижда целеви дейности, насочени към най-младите,
като считаме, че това е най-добрата и устойчива във времето инвестиция за устойчиво
управление на НАТУРА 2000 и опазването на „флаговите Натура2000 видове“. Проектът
предвижда провеждането на презентации пред над 3000 ученици от 50 училища,
олимпиада с участието на 3000 млади хора, състезание за творчество с над 1000
участници, тематични издания за деца (5 вида детски книжки, всяка в тираж 500 копия
всяка, образователни детски табла), както и анимирани филми. Повишените знания на
млади хора са и ключов фактор за устойчивостта и мултиплициране на резултатите от
проекта, които ще се осъществят години след приключването му.
Представители на бизнеса – собственици на фирми, бизнесмени и др. потребители
на вестниците Капитал (партньор по проекта). Това е изключително важна целева група на
проекта, тъй като собствениците на големи компании се оказаха основния фактор, който
повлиява (чрез своите инвестиционни проекти) на мрежата НАТУРА 2000 и видовете,
предмет на опазване в нея. Въвличането на Икономедиа, а чрез нея и на икономическия
анализатор – вестника Капитал, е от ключово значение за повишаване на тяхната
информираност, относно environmental benefits от съхраняването на „целевите Натура2000
видове“ и природните местообитания. Повлияването на мнението на бизнесмените и
съобразяването на техните инвестиционни предложения с националното законодателство е
от изключително значение за постигането на устойчивост – на регионално и на национално
ниво, както и по отношение на целите на настоящия проект.
Decision makers – народни представители, представители на местната власт
(кметове, кметски наместници) – въпреки, че са представители на местната власт, кметове,
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общински съветници и други често нямат адекватна информация за НАТУРА 2000 и
европейските политики за опазване на околната среда, поради което често вземат
неадекватни управленчески решения. Повишаването на тяхната информираност за
ангажиментите на страната към ЕС, значимостта на Мрежата, видовете и местообитанията,
предмет на опазване в зоните, са от ключово значение за успешното управление на
НАТУРА 2000.
8.2.

Заинтересовани страни

Широката общественост – проектът е насочен към широката общественост на
национално ниво. Проектът предвижда разпространение на информация чрез различни
канали до 4 500 000 граждани от различна възраст и икономически статус в няколко части
на страната.
Ключови заинтересовани страни в целевите райони – специални усилия ще бъдат
насочени към конкретни целеви групи в НАТУРА 2000 местата Освен образователните и
информационни материали, към тях ще бъдат насочени и предвидените по проекта срещи,
както и медийните дейности, реализирани от партньорите по проекта.
Държавни институции – проектът предвижда дейности, насочени към държавните
институции и тяхното пряко ангажиране и активизиране по отношение опазването на
защитените видове – РИОСВ, ДЛ, РДГ, ДГС, Кметства. 100 представители на институции
ще участват пряко в срещите на проекта, до над 50 институции ще бъдат разпространени
изготвени по проекта информационни-издания.
Научни институции – научни институти, природонаучни музеи в страната – ще
бъдат повлияни от изданията по проекта, в тях ще бъде експонирани предвидените фото и
информационни изложби. Повишаването на обществената информираност за НАТУРА
2000 и „целевите Натура2000 видове“ рефлектира и върху тяхната работа, като улеснява
събирането на информация на терен, допринася за подкрепата, оказвана на институциите
от местните граждани, подобрява резултатите от работата им, насочена към проучване и
опазване на местообитанията и видовете.
Неправителствени организации –

дейностите, предвидени по проекта ще се

реализират в тясно сътрудничество с над 15 от най-активните неправителствени
организации в България, сред които БДЗП, WWF, БФБ, ФДФФ, ДЗХП. Всички те работят
по проблемите, свързани с опазването на околната среда и по този начин ще бъдат
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положително повлияни от резултатите по проекта. С тях ще се реализират дейности за
съгласуване, стиковане и нетуъргинг (като част от Дейност D3), като по този начин ще се
допринесе за мултиплициране на резултатите от работата на всеки неформален партньор и
ще се постигне максимум резултат, при оптимизиране на изразходваните финансови,
човешки и др. ресурси.
Медии – представители на регионални и национални медии от цялата страна. Освен
медиите, включени като асоциирани бенефициенти в проектопредложението, проектът ще
сътрудничи с общо над 250 национални и регионални медии, които ще бъдат включени в
базата данни от стейкхолдъри, разработена в рамките на Дейност А2. Те ще се явяват
основен неформален партньор и комуникатор, който да разпространи до обществеността
посланията на проекта и ще допринесат за изпълнението на целите му. Над 45
представители на медии ще участват пряко в Дейност B9, като по този начин ще бъдат
повишени техните знания по

темата, както и мотивацията

им да отразяват

природозащитната тематика. Не на последно място, медиите ще допринесат за
разпространението

на

резултатите

по

проекта,

като

за

целта

се

предвижда

разпространението на над 200 преслиста и съобщения, отразяващи дейностите по него (до
над 500 представители на медиите).
Образователни институции – проектът предвижда целеви дейности насочени към
различни образователни институции, сред които – детски градини, училища, читалища,
университети, клубове по интереси към училища и университети. Очакваме включването
в някоя от тези дейности на над 50 училища, над 50 детски градини, над 5 университети и
над 100 преподаватели от различни части на страната. Активното въвличане на
преподаватели и повишаване на тяхната ангажираност ще допринесат за устойчивостта на
проекта.
Деца и младежи – проектът предвижда провеждането на презентации пред над 3000
ученици от 50 училища, олимпиада с участието на 3000 млади хора, състезание за
творчество с над 1000 участници, тематични издания за деца (5 вида детски книжки, всяка
в тираж 500 копия всяка, образователни детски табла), както и анимирани филми.
Повишените знания на млади хора са и ключов фактор за устойчивостта и
мултиплициране на резултатите от проекта, които ще се осъществят години след
приключването му.
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Представители на бизнеса – собственици на фирми, бизнесмени и др. потребители
на вестниците Капитал (партньор по проекта). Това е изключително важна целева група на
проекта, тъй като собствениците на големи компании се оказаха основния фактор, който
повлиява (чрез своите инвестиционни проекти) на мрежата НАТУРА 2000 и видовете,
предмет на опазване в нея. Въвличането на Икономедиа, а чрез нея и на икономическия
анализатор – вестника Капитал, е от ключово значение за повишаване на тяхната
информираност, относно environmental benefits от съхраняването на „целевите Натура2000
видове“ и природните местообитания. Повлияването на мнението на бизнесмените и
съобразяването на техните инвестиционни предложения с националното законодателство
е от изключително значение за постигането на устойчивост – на регионално и на
национално ниво, както и по отношение на целите на настоящия проект
Decision makers – народни представители, представители на местната власт
(кметове, кметски наместници) – въпреки, че са представители на местната власт, кметове,
общински съветници и други често нямат адекватна информация за НАТУРА 2000 и
европейските политики за опазване на околната среда, поради което често вземат
неадекватни управленчески решения. Повишаването на тяхната информираност за
ангажиментите на страната към ЕС, значимостта на Мрежата, видовете и местообитанията,
предмет на опазване в зоните, са от ключово значение за успешното управление на
НАТУРА 2000.
9. КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ
Комуникационни послания в

проекта следва

да

бъдат

преразглеждани и

актуализирани в рамките на всеки годишен комуникационен план на проекта. Те трябва да
бъдат:
- Без жаргон, с кратък и ясен израз;
- Стегнати (възможно най-кратки);
- Последователни;
- Убедителни (информативни и предоставящи доказателства);
- Привличащи внимание;
- Разрешаващи казуси (насочени към проблема и неговото разрешаване).
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културните и

социологическите условия, както и към различните целеви групи (Виж Табл. 1).
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Табл. 1 Послания към целевите групи – какво и как?
Целеви
групи
Екип

Какво трябва да знаят Ключови
Комуникационни
послания

Канали/инструменти

на Запознаването
на Добрата екипна работа е Мейлинг листа
проекта
хората с важността на ключова за успеха на
ключови за НАТУРА проекта
Скайп срещи, срещи по
2000 флагови видове и
вайбър, Зуум и други
нуждата от тяхното
платформи
опазване, ще доведе до
цялостна промяна в
Срещи „очи в очи“
поведението
по
отношение на тези
видове,
а
провеждането
на
национална кампания
ще
допринесе
за
опазването
на
биоразнообразието
като цяло – не само на
тертиорията
на
НАТУРА 2000, но и в
цялата страна.

Оперативен
екип

Какво прави екипът за Добрата екипна работа е Мейлинг листа
подпомагане на цялата ключова за успеха на
организация
проекта.
Скайп срещи, срещи по
Вайбър , Зуум и
Каква е ефективността Като проект за публичност
други
на дейностите
той е в полза на всички
комуникационни
консервационни проекти и
канали
Какво
могат
да направления.
направят,
за
да
Срещи „очи в очи“
подпомогнат работата Проектът ни подпомага
на екипа
консервационните проекти,
като
им
осигурява
обществена подкрепа и
популяризира успехите от
работата им.

Финансиращи
/Съфинансира
щи
организации

Как
се
изпълнява
проекта, ефективност
на
дейностите.
Информация,
че
проекта протича гладко

Винаги
се
упоменават, Технически и финансови
когато се разпространява доклади
информация по проекта.
Пряка комуникация
Проектът е полезен за
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Какво трябва да знаят Ключови
Канали/инструменти
Комуникационни
послания
и без- затруднения или обществото,
с
добро,
оперативно запознаване ефективно и прозрачно
със затрудненията, ако управление.
има такива.

SC,
AG, Прогрес на проекта,
NEEMO
затруднения
и
Монитор
предизвикателства (в
помощ на вземането на
решения)

Проектът
ефективно

се

изпълнява Тримесечен доклад
Скайп и срещи „очи в очи“

Понякога имаме нужда от
забавяне и помощ при
разрешаването на проблем.

Регионални и НАТУРА
2000
е
национални
инициатива която е от
институции
основните приоритети
на ЕС и изисква
съответната
ангажираност на ниво
национални
институции
за
постигане на целите на
мрежата

Необходимо
е
да
си Официални писма
съдействаме ефективно с
местните/националните
Работни срещи с директно
институции
участие във вземането на
решения
Проектът ще подпомогне
предотвратяването
на Работни срещи – част от
увреждане на местата от Дейност B8 – НАТУРА
НАТУРА 2000, както и 2000, Институции и местни
влошаване състоянието на заинтересовани страни
целевите-флагови
видове,
Отговорните
поради причини, свързани с Различни медии
институции могат да липса на информация
окажат
значителна
подкрепа за постигане Проектът
може
да
на целите на НАТУРА подпомогне увеличаването
2000 и опазването на на
капацитета
на
целевите
флагови отговорните институции.
видове.

Бизнес,
Някои
от
техните Опазването на природата не Официална
свързан
с дейности
оказват е пречка за развитието на кореспонденция
проблемите
негативен ефект върху бизнеса, а предпоставка
на видовете
световно
застрашени
Работни срещи
видове,
но
този
проблем може да бъде
Медийни инструменти
разрешен
Уебинари по проекта
Ние искаме да работим
заедно с тях, а не срещу
тях ( търсим печеливши
решения).
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Какво трябва да знаят Ключови
Комуникационни
послания

Местни
жители/общн
ости

Защо е важна НАТУРА
2000 и защо са важни
целевите
флагови
видове, как те помагат
на местните общности.

Широка
аудитория на
национално
ниво

Защо е важна НАТУРА
2000 и защо са важни
целевите
флагови
видове

27.12.2018

Канали/инструменти

НАТУРА
2000
е Издания
инициатива, насочена към
добруването
на
цялото Срещи „очи в очи“
общество и гаранция за
устойчиво
национално Медийни инструменти –
развитие
интервюта, статии, радиои
тв-репортажи
и
предавания

Опазването на природата не Издания
е пречка за развитието на
икономиката в страната, то Срещи „очи в очи“
е предпоставка за устойчиво
регионално развитие.
Медийни иструменти –
Защо повишаване на
интервюта, статии, радиообществената
и
тв-репортажи
и
информираност
би
предавания
допринесла
за
преодоляване
на
проблемите ,свързани с
тяхното опазване
Какво прави проекта за
решаването
на
проблемите

Широка
аудитория на
международн
о ниво

Защо е важна НАТУРА
2000 и защо са важни
целевите
флагови
видове

България е страна с високо Интернет страница
биоразнообразие,
проектаФейсбук
опазването на природата и е
от голямо значение на ниво Туитър
ЕК
Защо повишаване на
Инстаграм
обществената
информираност
би
допринесла
за
преодоляване
на
проблемите ,свързани с
тяхното опазване
Какво прави проекта за
решаването
на
проблемите
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Целеви
групи

Какво трябва да знаят Ключови
Комуникационни
послания

Канали/инструменти

Потенциални
сътрудници
на
национално
ниво

Защо опазването
природата
е
общонационален
интерес

Издания

на
от

Какви са задълженията
на страната ни за
опазване
на
общоевропейското
природно наследство

Срещи „очи в очи“
Медийни иструменти

Какви са основните
заплахи за мрежата и
целевите – флагови
видове и как всеки
човек
може
да
допринесе
за
преодоляването им
Потенциални
сътрудници
на
международн
о ниво

Защо опазването на България е една от страните Издания
природата
е
от с най-голямо биологично
международен интерес разнообрази в Европа и Срещи „очи в очи“
неговото съхраняване е от
Какви са задълженията голям принос за целите на Медийни иструменти
на страната ни за ЕК за устойчиво опазване на
опазване
на природата.
общоевропейското
природно наследство
Какви са основните
заплахи за мрежата и
целевите – флагови
видове и как всеки
човек
може
да
допринесе
за
преодоляването им

Медии

Защо опазването
природата
е
общонационален
интерес

на Темата за НАТУРА 2000 и Прессъобщения
от целевите флагови видове от
общонационално значение.
Уебсайт
на
проекта,
електронен бюлетин
Представянето на дейности
Какви са задълженията за опазването на мрежата и Отправяне на покани към
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Целеви
групи

Какво трябва да знаят Ключови
Комуникационни
послания
на страната ни за целевите видове е шанс да
опазване
на се избегне от тенденцията за
общоевропейското
представяне на негативни
природно наследство
новини и да се отправят
позитивни внушения.
Какви са основните
заплахи за мрежата и Това е възможност медиите
целевите
флагови да представят ценно за
видове и как всеки обществеността
човек
може
да информационно
допринесе
за съдържание.
преодоляването им

27.12.2018

Канали/инструменти
журналистите за участие в
различни събития
Интервюта и участия в
предавания
АВА
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10. КОМУНИКАЦИОННИ КАНАЛИ И ИНСТРУМЕНТИ

10.1. Лого
Логото на проекта трябва да отговаря на следните условия:
- да внушава идеята на проекта – за свързаност/мрежа/единност на човека с
природата
- да навежда на мисълта за връзка между човека и биоразнообразие
- да води веднага до мисълта, че става дума за проекта, насочен към комуникация и
към биоразнообразие
По тази причина е избран символа на пчелната пита, който за повечето личности е
символ на свързаност, единност, съобщество. Символите на животински стъпки, растение,
човешка стъпка навеждат на мисълта за свързаност между отделните елементи на
биоразнообразието. Логото е разработено в три варианта
- черно-бяла;
- едноцветен – в зелен цвят;
- цветен – в четири цвята, за да могат да се ползват за различни цели.
Цветния вариант на логото е разработен в свежи, приятни и позитивни цветове, които
са добре съчетани и които лесно могат да се печат, при оптимизиран разход на
пълноцветните печатни издания.
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10.2. Сайт на проекта
Сайтът на проекта е https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/.
- Той се намира под общия домейн на Зелени Балкани https://greenbalkans.org/ като по
този начин се осигурява неговата устойчивост и ще се предотврати изчезване на сайта
поради евентуално бъдеще неплащане на неговия домейн. Бидейки под общ домейн с
основния сайт на Зелени Балкани и подсайтовете на организацията по направления и
проекти, също така се постига оптимизирано управление на новините, тъй като новините
по темата се качват едновременно и без допълнителен разход на време и на централния
сайт на Зелени Балкани, както и на сайта за направлението НАТУРА 2000
https://greenbalkans.org/natura2000/index.php?c_lang=1.
- Банер на сайта се поставя на челната страница на сайта на Зелени Балкани – в
раздела „Актуални проекти“.
- Уебсайтът на проекта представя цялостно дейностите по проекта, като ги представя
пред обществеността и донорите.
- На сайта на проекта са представят: целите и подцелите на проекта, очакваните
резултати, предвидените дейности и методи за постигане на резултатите, информация за
водещия бенефициент и партньорите по проекта, информация за екипа на проекта.
- Уебсайтът вклюва на видно място логото на НАТУРА 2000 и логото на проекта, с
цел тяхното утвърждаване и лесна разпознаваемост от ключовите аудитории.
- Уебсайтът ще бъде в съответствие с изискванията на ЕК за уебсайти на LIFE+
проекти.
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- Уебсайтът е информативен, атрактивен за широката общественост (всички целеви
групи), структуриран е по начин, лесен за използване от широката общественост и удобен
за администриране.
- Уебсайтът се обновява редовно (от всички партньори по проекта), така че прогресът
и постигнатите резултати по проектът да са видими;
- Проектният уебсайт е свързан с уебсайтът на програмата LIFE+, всички проектни
партньори и значителен брой външни уебсайтове, както и директен достъп до профилите
на проекта в основните социални медии, включително Facebook, You Tube и Twitter.
- Статистика на уебсайта (например брой посещения и от къде са, изтегляния) се
извършва ежемесечно.
-

Уебсайтът е свързан със сайта на Зелени Балкани за направлението НАТУРА 2000
https://greenbalkans.org/natura2000/index.php?c_lang=1

10.3. Социални мрежи
Проектът цели максимално широко представителство в различни социални мрежи,
без това да се самоцелно (тоест – използват се мрежи, които имат нужната аудитория,
чието съдържание е подходящо и които да популярни в България). Такива понастоящем са
Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. Facebook, Twitter, Instagram и YouTube профилите
на проекта са вече налични ще бъдат поддържани за повишаване на осведомеността по
отношение на НАТУРА 2000 и целевите флагови видове:
Фейсбук профил – https://www.facebook.com/ZeleniBalkani проектът не предвижда
да е създаван на отделен такъв, тъй като практиката показва, че отделните ФБ профили не
са удачни по следните причини:
- не са устойчиви във времето и след приключване на проекта обикновено „замират“
- водят до дублиране на усилия на екипа на Зелени Балкани поради едновременното
качване на информация на различни платформи
- водят до „разпръскване на аудиторията“ между различни ФБ профили, на иначе
общата по интереси група от привърженици на Зелени Балкани, интересуващи се от
природозащитната тематика.
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На фейсбук акаунта на организацията се представят пълно дейностите по проекта. По
възможност се представя линк към новината, качена на сайта, с оглед на това да бъдат
насочени потребителите към сайта на проекта, където могат да получат цялостна
информация за него – предвидените цели, дейности и резултати. Към линковете се добавя
„интро“ – кратък въвеждащ текст, който да насочва вниманието на потребителите към
съдържанието на новината.
Към новините се използват хаштагове, в зависимост от съдържанието на поста, сред
които:
#NATURA2000NewHorizons, #LIFEforBgNatura, #LIFEforBgNatura (от абривиатурата
на проекта), #ZeleniBalkaniDobriteNovini (израз на концепцията ни за позитивизъм),
#сПриродатаВсърцата (от слогана), както и тематични хаштагове, според темата на поста,
например #wildliferescuecenter, #kids #stories , #education, #greenbalkans , #education,
#redbreastedgoose, #kids , #nature, #fun , #waterbirds
Twitter - https://twitter.com/greenbalkans
Всички публикации, които се споделят в Инстаграм, се споделят също така на
Фейсбук и Туитър. Под всеки туит (пост), потребителите имат възможност да:


може да се коментира;



да се ретуитва (репоства);



да се харесва;



да се споделя с други апликации – най-вече вайбър, уотсъп.

Една от целите на екипа ще е да следва в социалната мрежа други НПО и
организации, като по този начин се поддържа взаимна информираност за действията ни и
се допринася за дейностите за нетуъркинг.
При „туитването“ се използват аналогичните на ФБ хаштагове, като по преценка на
екипа се използват също така линк към новини на сайта на проекта, качват се снимки и пр.
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– по преценка на комуникационните офицери, с цел да се получат максимално атрактивни
за потребителите постове.
Понастоящем Туитър не е много популярен в България - повече от феновете ни са от
чужбина, поради което постовете ще бъдат изписвани за момента основно на английски
език. Поради ограничението в символите за изписване на туитове е допустимо да не се
добавят хаштаговете по проекта.
Instagram – https://www.instagram.com/greenbalkans/
Инстаграм е социална медия, боравеща със снимки, малко текст и много хаштагове .
Към тази социална медия екипът на проекта ще насочва предимно съдържание, което може
да бъде асоциирано/представено с подходяща атрактивна снимка.
You Tube –
https://www.youtube.com/channel/UCdfJUZ3OtlkEXWdoGCdnK_w/featured
You Tube канала се изпозлва за качване на видеа и клипчета, свързани с дейността на
Зелени Балкани, по този начин е лесно да бъде споделен чрез другите социални мрежи.
Екипът на проекта ще се стреми да създава атрактивни клипчета за целевите видове и
дейностите по проекта, които да бъдат използвани за привличане на аудиторията,
ползваща тази социална мрежа. Модерното влогърство е също наша бъдеща цел, чрез
което да привличаме фенове на природата.
Предвид големия мащаб на настоящия проект, една от основните цели е значително
повишаване на популярността на социалните канали на проекта.
МЕЙЛИНГ ЛИСТИ
С цел оптимизиране на комуникацията на екипа се създават следните мейлинг листи
по проекта:
- newhorizons@greenbalkans.org, включващ всички членове на екипа на водещия
бенефециент – Зелени Балкани;
- partners_newhorizons@greenbalkans.org, включващ всички партньори по проекта.
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Комуникацията по мейлинг листите ще бъде използвана за поддържане на редовна
информираност за оперативния напредък по отделните дейности. С цел оптимизиране на
комуникацията, периодично ще бъдат организирани и скайп-срещи, както и срещи „очи в
очи“, с цел избягване на проблеми в комуникацията, породени от писмената реч.
При комуникацията по мейлинг листата следва да се спазват следните правила
- кратки и ясни мейли;
- да се избягва писането с главни букви, множество удивителни и други символи,
които при писмената реч в интернет се считат за „говорене на висок глас“ и се приемат за
провокация;
- всички имейли да са с точна, кратка и конкретна тема;
- при необходимост да бъдат копирани и други адресати, като правилно се използват
опциите за „до“ /мейлът изисква редакция/, „копие до“ /имейлът е изпратен до адресата
информативно“, „скрито копие“ – отговорите на другите адресати не трябва да стигат до
съответния адресат.
10.4. Печатни издания
- Принтираните материали ще бъдат издадени по дейности B1 – „Лице в лице с
Натура 2000“ и B2 – „Бъдеще за Натура 2000“;
- Всички материали ще бъдат в съответствие с инструкциите, правилата и
регулациите на програмата LIFE+ и вътрешните комуникационни правила на проекта;
- Всички материали ще бъдат разработени в адаптивен вариант, целящ максимална
информативност и промяна в нагласата на местните общности към позитивно, отговорно и
активно отношение спрямо НАТУРА 2000, целевите – флагови видове и тяхното опазване;
- Всички издания ще бъдат качени като PDF файлове на сайта на проекта, в раздела
„Резултати“, като ще бъдат предоставяни безвъзмездно за различни некомерсиални и
образователни цели;
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- Всички издания ще представят на челно място логото на НАТУРА 2000 и ще
представят концепцията и идеята за мрежата, като ще бъдат използвани и ще бъде
акцентирано на изображенията на целевите – флагови видове, които са подбрани именно
поради своята атрактивност, факта че впечатляват хора и лесно се запомнят от тях;
- Изданията за деца ще бъдат съобразени с възрастовата група, за която са
предназначени и ще съдържат атрактивни илюстрации, които да провокират интереса на
децата и да доведат до създаването на трайно впечатление;
- Всички издaния ще бъдат разпространявани преимуществено по време на
дейностите „Очи в очи с НАТУРА 2000“ – B1 и Бъдеще за НАТУРА 2000 B2, както и по
време на срещи – част от дейности “НАТУРА 2000, институции и местни заинтересовани
страни” – B8. По изключение ще бъдат разпространявани изданията и с помощта на
пощенски/куриерски услуги.
10.5. Layman’s report
Докладът ще бъде съставен в края на проекта, като част от дейност D2. Отчетът ще
бъде подготвен в хартиен и в електронен вариант. Разпространението на хартиения
вариант ще бъде осъществено по възможност по време на лични срещи с представителите
на институции, организации и хора и на второ място – чрез пощенски и куриерски услуги.
Електронната версия на отчета ще бъде представена на сайта на проекта и
разпространена посредством базата данни до широк кръг от заинтересовани хора, на които
ще бъде пратен линк към сайта на проекта.
10.6. Табели
-

В рамките на проекта ще бъдат монтирани 10 табели на сградите на

бенефециента и партньорите, в които се реализират дейности по проекта, а именно
офисите на Зелени Балкани в Пловдив и Стара Загора, офисът на Дарик радио в София,
офисът на Икономедиа в София, офисът на Хоби тв в Стара Загора, Спасителния център за
диви животни, Посетителския център в Поморие.
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Табелите ще представят логото на проекта, пълното име и абревиатурата му,

както и бланката, представяща партньорството на участниците в проекта и финансовата
подкрепа на ЕК, както, разбира се и логото на НАТУРА 2000, което съгласно концепцията
на проекта ще бъде популяризирано максимално, в рамките на дейностите по проекта.
-

Всеки партньор по проекта ще избере подходящо място за инсталиране на

табелите, безопасно и достъпно за голям брой посетители, като туристически центрове,
централни площади, публични сгради, музеи и др.
-

Табелите ще имат общ дизайн, така че проектът да бъде лесно разпознаваем,

но информацията на тях ще бъде адаптирана за съответното място;
10.7. Медии
- Основната цел за присъствието на проекта в националните медии е да бъдат
премахнати бариерите и да се създаде положително настроение относно мрежата Натура
2000 и целевите-флагови видове, което ще мотивира заинтересованите страни да променят
поведението си и да подкрепят проекта, като се установят трайни връзки с местните хора,
които да бъдат въвлечени в консервационните дейности.
- Комуникационните офицери по проекта ще привлекат медийния интерес, като за
целта подготвят атрактивни съобщения до медиите и изтъкват обществената значимост на
Европейската екологична мрежа, целевите флагови видове и нуждата от преодоляване на
проблемите, свързани с тяхното опазване;
- Медийният интерес ще бъде поддържан чрез разнообразни събития, като
конференции, срещи и интервюта;
- Всички осъществени контакти с представителите на медиите ще бъдат съхранявани
в базата данни по проекта, като ще бъдат причислявани към различни категории
„национални, регионални“, регионалните медии ще бъдат разделени по региони, както и
ще има разделение по тип медия /радио, ТВ, инфо-сайт и пр./, като по този начин ще се
прецизират адресатите на различните прессъобщения – съобразно темата и региона на
отразяваното събитие/новина. По този начин ще се избягва и спама за медиите и ще се
подобри комуникацията с тях. Базата данни също така ще позволи изпращането на мейли
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до буквално хиляди адресати, като по този начин ще могат да бъдат информирани всички
въведени национални и регионални медии /при наличие на значими събития, с
общонационална значимост;
- Журналистите ще бъдат информирани относно дейностите по проекта, поканени да
посетят офисите, както и ще им се предоставят качествени видео и аудио материали, до
които ще им бъде осигурен достъп чрез „облака“ по проекта, на сървъра на Зелени
Балкани;
-

По време на ангажираността на медиите ще бъде обърнато специално внимание на

програмата LIFE + и приноса на ЕС. Това ще бъде задължително в целия комуникационен
процес.
10.8. Аудио-визуален архив на проекта
- Аудиовизуалният архив (AVA) е средство за вътрешна комуникация. АВА ще се
използва при предоставянето на всички комуникационни дейности по Проекта, включващи
информационни материали, фото и видеозаписи, карти, илюстрации, графики, лога и други
графични компоненти. Този архив ще бъде актуализиран и поддържан чрез изпълнението
на настоящия проект.
- За

целите

на

аудио-визуалния

архив,

ще

бъдат

използвани

снимки,

направени/собственост на бенефециента и парньорите, както и преимуществено такива –
предоставени безвъзмездно от различни автори. Закупуване на изображения ще бъде
допускано в извънредни случаи, когато не е възможно набавянето на дадено
висококачествено изображение.
Всички снимки се съхраняват в общия фотоархив на Зелени Балкани. Изображенията
се надписват с името на вида и автора, с цел, при извеждането им от фотоархива да бъде
спазено авторството.
В документацията на проекта се съхраняват договори за дарения на интелектуален
труд или други писмени документи, свързани с ползването на изображения и
видеоматериали.
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Всички дарители на интелектуална собственост (авторски изображения и видеоматериали) получават сертификати за дарението си, различни рекламни материали на
проекта и се описват в модула на базата данни на Зелени Балкани като дарители на
организацията. Те получават коледни и други поздравителни адреси и с тях се поддържа
ползотворна комуникация, с цел да бъде уважен приноса им към работата на проекта и
организацията.
11. КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН
- Комуникационните планове ще бъдат разработвани ежегодно в рамките на дейност
А5 и в съответствие с Комуникационната стратегия;
- Годишните Комуникационни планове ще бъдат напълно завършени в последното
тримесечие на всяка предходна година, въз основа на предстоящите дейности по проекта,
които предстои да бъдат изпълнени, комуникационната стратегия и резултатите от
работата през предходните години. Всеки Комуникационен план ще бъде в съответствие с
нуждите на предстоящите дейности за подкрепа на комуникациите, за да ги улесни или
укрепи, както и възможностите, създадени за насърчаване на ключовите послания на
проекта. Всеки Комуникационен план ще представя годишната работна програма на
партньорите и комуникационните офицери, представяйки дейностите, за които са
отговорни.
12. ОЦЕНЯВАНЕ
Годишното оценяване на ефективността на Комуникационната стратегия на проекта
ще

бъдат

направени

чрез

годишните

оценки

за

изпълнението

на

годишния

Комуникационен план. Освен това оценяването ще бъде съпоставено с резултатите от
социологическите

проучвания

(Дейност

D1),

проведени

през

2018

и

2022

г.

Доказателствата за ефективността на Комуникационната стратегия ще бъдат налични в
облачното пространство на проекта.
За да бъде оценена ефективността на Комуникационната стратегия, ще бъдат
използвани следните критерии:
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осведомеността

събития/фестивали/представяния в цялата страна;


брой изработени принтирани материали (плакати, дипляни, стикери,

пътуващи изложби, карта на НАТУРА, значки, тениски, чанти, канчета, книги, детски
книги, образователни детски табла);


брой училища и брой ученици, които са взели участие в олимпиадите и

конкурсите;


брой графити;



часове, излъчени видеопослания;



брой излъчени видео репортажи на актуални теми;



брой научно-популярни филми,



брой изработени промо клипове, имиджови клипове, видео клипове и

интервюта;


брой излъчени радио репортажи, радио предавания, радио анонси, радио

спотове;


брой материали, публикувани в dnevnik.bg;



разработен икономически анализ и публикуван във вестник Капитал;



брой проведени уебинари;



брой представители, участващи в срещите;



брой специализирани издания, разпространени с печатен вестник Капитал;



брой проведени тематични срещи с ключови стейкхолдъри;



брой реализирани годишни конкурси с журналисти;



брой на гражданите, до които е достигнало посланието на проекта.

13. СРЕЩИ
Срещи с местни общности: По време на изпълнението на всички различни дейности
в районите на работа на проекта следва да се използва всяка възможност за контакт с
местните общности, с цел споделяне на целите на проекта и възможност за ефективно
сътрудничество.
Срещи с други НПО, институции и контролни органи на национално ниво:
Добрите взаимоотношения с други НПО, институции и контролни органи са от ключово
значение за ефективното изпълнение на проекта и устойчивостта на Комуникационния
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план на проекта. В Дейности B7 и B8 са предвидени поредица от срещи със съответните
групи.
Срещи с други НПО, институции и контролни органи на международно ниво.
Настоящият проект e проект с национално покритие и акцент е даден на провеждането на
срещи и комуникацията на национално и регионално ниво. Въпреки това, проектът
предвижда участието в международни срещи, когато те целят подобряване на експертизата
на екипа в дадена област (PR, комуникация, работа с медии, биология или дейности за
опазване на целевите флагови видове, управление на защитени зони и екологични мрежи,
европейско законодателство за околна среда). Предвидено е също така участие на екипа на
различни форуми, по преценка на Ръководителя, на които е удачно да бъдат представени
резултатите от проекта (кикоф срещи на лайф проектите в Брюксел, награждавания на
проекти с наградата за НАТУРА 2000 и пр.). Международните срещи по проекта целят
запознаване на екипа с международен опит от дадена сфера, натрупването на нови знания
и умения или популяризиране на методиката и резултатите, постигнати от екипа.
СЪБИТИЯИ И КАМПАНИИ
Проектът предвижда отбелязването на различни публични събития и важни
природозащитни дати, сред които Ден на НАТУРА, Нощ на прилепите, Ден на лешоядите,
Ден на влажните зони, Ден на водата, Ден на околната среда, Ден на биологичното
разнообразие.
Денят на НАТУРА, като приоритетен за целите и посланията на проекта ще бъде
отбелязан максимално мащабно, с кампании в различни части на страната.
По време на всички изяви за публичност ще бъдат разпространявани изданията по
проекта. На видно място ще бъде представян банера на проекта, така че да влиза в обхвата
на снимките, които ще бъдат използвани за популяризиране на събитията.
По време на всички събития, екипът на проекта носи брандирано облекло, което
позволява, той да бъде различен от посетителите. Целта на събитията е общуване „очи в
очи“, като главната цел е да бъдат отправени позитивно посланията на проекта, да бъде
отговорено на всички възникнали въпроси от страна на заинтересованите, да бъдат
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изградени ползотворни взаимоотношения. Създадените по време на дадено събитие
контакти, се съхраняват в Базата данни на Зелени Балкани, отбелязват се в съответните
категории и с тях се поддържа прецизирана комуникация, с честота и по канали,
преценени индивидуално за съответния адресат, така че, той да бъде привлечен като
неформален партньор и привърженик на дейностите – не само по проекта, но и на
природозащитата като цяло.
14. МЕДИЙНИ ИНСТРУМЕНТИ
Основната концепция на проекта е използването на различни медийни инструменти,
за постигане на максимален ефект от дейности и максимално покритие на различни целеви
групи. Подбрани са различни медийни канали на въздействие, които взаимно се допълват
и подсигуряват максимално информационно покритие на проекта.
Чрез серия от медийни продукти, сред които радио и тв-репортажи, радио и тванонси, специализирани предавания, научнопопулярни и анимирани филми, интервюта с
известни личности и пр., значението на "флаговите Натура2000 видове“ ще бъде
популяризирано на национално ниво. Ще бъде разяснявано значението и начина на
управление на НАТУРА 2000 и нейната значимост за съхраняване на общоевропейското
природно наследство, като основна предпоставка за устойчиво регионално развитие и
просперитет на държавите-членки.
Ще бъдат използвани предимствата на различните медийни инструменти, а именно:
- Дейностите „очи в очи“ /отбелязване на природозащитни дати, фестивали,
презентации и прочие/ достигат до по-малък брой хора, но са изключително трайни като
начин на въздействие и създават преки контакти, които се базират на непосредствени
впечатления;
- Радиоефирът дава възможност за достигане до специализирана аудитория;
- ТВ ефир дава възможност за достигане до широк кръг от хора;
- Печатните издания дават възможност да се достигне до целеви групи, които не
ползват интернет – например хора на средна възраст в малки населени места. Също така
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могат да се ползват многократно или дълготрайно – например плакати, залепени в
училищни стаи, като по този начин допринасят за дългосрочното въздействие върху
целевите групи;
- Интернет каналът на комуникация е модерен и широко-разпространен, достига до
значителен брой потребители на сайтове и социални мрежи, но въздействието на този тип
публикации е мимолетно, като често потребителите ангажират с тях буквално секунди от
съзнанието си, често не отварят дори линковете, за да се запознаят с пълното съдържание.
Комбинираното ползване на различните медийни инструменти, ще доведе до
„информационно насищане“, като постъпването на информация по няколко канала ще
допринесе за това.

15. ПРОДУКТИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
На всички такива продукти ще се съдържат задължителните атрибути, съгласно
изискванията за публичност на програма Лайф. Всички издания се правят на хартия и с
мастила щадящи природата, като се съчетава атрактивността на визията им, с естеството
на материалите, така че да се намали въглеродния отпечатък, но и изданията на бъдат
харесвани и ползвани, и да привличат вниманието, въз основа на общите принципи за
атрактивност на рекламните послания.
Предвидени са следните издания, заложени в проектопредложението:
Издания от Dissimination pack
Като част от пакета от продуктите за разпространение е предвидено направата на
папки по проекта, фактшийтове с основна информация, тефтери и моливи. Те ще бъдат
използвани по време на откриващите кикоф срещи, като ще бъдат разпространени сред
представителите на медиите, организациите партньори, институции и др.
Дипляни и плакати
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В проекта са предвидени 10 вида плакати и 10 вида дипляни – за 10те флагови
видове. Целта им е да представят атрактивни фотографии на целевите видове, които да ги
представят в пълната им атрактивност. Красотата на професионалните изображения,
трябва да е съчетана с високо качество на печата, хартията и с добро изпълнение, с цел да
направи изданията атрактивни за целевите групи на проекта. На втори план ще бъде
заложено на текстуалното съдържание – плакатите ще съдържат основно името на
целевите видове и кратък слоган (за да не се повлиява на общото визуално впечатление, на
което залагат плакатите), а дипляните ще съдържат и интересна информация за всеки един
от целевите видове.
Освен отпечатване на тези издания, в тиражите, предвидени в проекта, те ще бъдат
качени и като PDFи за изтегляне на сайта на проекта, в категорията ПРОДУКТИ.
Детски книжки и табла
В проекта са предвидени издания, насочени към деца – такива са пет детски книжки
и съответно пет вида табла, за целите на училища, детски градини. Те ще съдържат
атрактивни истории в приказен стил, които, под възприемчива за децата форма да
представят факти за биологията на целевите видове. В стила на приказното повествувание,
те ще съдържат важни поуки за отношението на човека към природата, последствията от
„лошите“ постъпки на хората и начините, по които може да се помогне на природата и
ценните видове. Предвидено е преиздаване на вече изчерпани издания на Зелени Балкани
(книжки за прилепа Дарки и червеногушия гъсок Брент), както и разработването на три
нови издания. Идеята е от една страна да се използват вече доказани продукти, като се
спестят средствата за изготвянето на нови илюстрации и авторски текстове, а от друга
страна, да се създаде ново авторско съдържание, което остава в активите на Сдружението,
и след приключването на проекта, на свой ред, също би могло да се преиздава.
Издания, предвидени за разпространение с печатното издание на в. Капитал
Изданията ще съдържат различно съдържание, атрактивно за съответната аудитория
на вестник Капитал. Предвидено е те да представят природозащитния и гражданския
сектор като цяло, атрактивно представена информация за НАТУРА 2000, целевите видове
или заплахите за тях, като конкретните издания ще бъдат уточнени в хода на проекта.
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Рекламни материали – канчета, значки, торбички, бъфчета, тениски, други
Целта на този тип издания е да рекламират проекта и неговите послания, както и да
служат за награди в предвидените викторини и конкурси. Те ще бъдат предоставяни
безвъзмездно на участници във викторините, състезанията и дейностите на проекта. Ще
бъдат предоставяни на дарители, партньори, медии, местни хора и различни активни
участници в комуникацията или допринесли за реализиране на дейностите по проекта.
Изданията ще бъдат естетично съобразени, за да бъдат одобрени от широката аудитория,
като ще представят и ключови визуални или текстови послания на проекта – изображения
на целевите видове, слогани, лого на проекта и други.
Календари
Предвидените в проекта календари представят красотата на защитените зони от
НАТУРА 2000 (съответно значимостта на мрежата), красота на целевите флагови видове.
Предвидено е да бъдат издавани настолни и стенни календари, с оглед на това, че
различните видове календари се ползват от различни целеви групи (настолни – от хора,
работещи в институции, на стационарно работно място и др., стенни – от училища, други
образователни институции, земеделци и други хора, които не са на стационарно работно
място и пр.).
16. ПРЕССЪОБЩЕНИЯ
Важен инструмент за работа с журналистите е подготовката на прессъобщения по
проекта. Те ще бъдат разпространявани по преценка на комуникационните офицери, при
по-значими дейности/събития, които биха били отразени от съответната медия.
Разпространението на прессъобщенията ще е целево и избирателно - насочено към
съответната група медии – на регионален признак и по принцип на „тип медия“ като по
този начин ще се прецизират адресатите и няма да бъде допуснато подаването на „спам“
към тях.
Всички прессъобщения ще съдържат ясно и атрактивно заглавие, кратко интро –
съдържащо основната информация – какво, къде, кога, кой, както и допълнителна
информация, която да бъде включена в евентуални статии. Задължително ще бъдат
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посочвани координати на лице от екипа на проекта, както и задължителните атрибути на
публичността по Лайф-проектите – име, абревиатура на проекта и бланка.
Прессъобщенията ще съдържат и source данни – например линкове, от които
журналисти да могат да си изтеглят снимки за дадена дейност, допълнителна информация
за целевите видове или мрежата, предистория, релевантни линкове и прочие.
Conclusion

49

