
 
 
 
 
 
 
 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни  
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд 
Активни граждани България. 

 
 
 

КОМУНИКАЦИОНЕН ПЛАН  
 

Проект: „Социалнопсихологическа биография на насилието в 
българското семейство и интерпретиране на етнопсихологическите 
особености спрямо европейските ценности и политики.” 

 
Договор: № ACF/817 
 
Тематичен приоритет № 4: Повишаване на приноса на 
гражданските организации за равенството между половете и 
предотвратяване на насилието по полов признак 
 
Бенефициент:  Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, гр. 
Силистра 

 

 

 
Проектът „Социалнопсихологическа биография на насилието 
в българското семейство и интерпретиране на 
етнопсихологическите особености спрямо европейските 
ценности и политики” се изпълнява с финансова подкрепа в  
размер на 85162,00 евро, предоставена от Исландия,  
Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм 
на ЕИП. Основната цел на проекта е провеждане на 
изследвания за причините,  следствията и възможните 
подходи за предотвратяване на насилието,  основано на пола 
и във връзка с равенството по отношение на пола. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни  
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд 
Активни граждани България. 

 
 

 
Съдържание: 

 
 

1. Цели и целеви групи 
 
2. Стратегия и мерки за информация и публичност 
 
3. Информационни канали 
 
4. Експерти отговорни за изпълнение на Плана за информация и 

публичност 
 
5. Наблюдение и оценка на мерките за публичност  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни  
граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от 
Женско сдружение „Екатерина Каравелова” и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд 
Активни граждани България. 

 
1. Цели и целеви групи 

 
1.1 Цели:  

Постигане на широка информираност и подчертаване 
ролята на Фонд „Активни граждани България” по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство и 
помощта на Фонда за реализацията на проекта и обществените 
ползи от него. 

Информиране за източника на финансиране - Фонд „Активни 
граждани България”. 

Осигуряване на публичност и прозрачност при реализиране 
на проекта. 
 
1.2 Целеви групи: 

 Широката общественост – национално ниво; 
 Местната общност – населението на област Силистра и 

област Велико Търново; 
 Представители на академичната общност включени в 

качествено изследване в 14 области на Република България; 
 Студенти, включени в количествено изследване в  28 области 

в Република България; 
 Лица, включени в количествено и качествено изследване по 

проекта; 
 Учени от страната и чужбина, включени в международна 

научна конференция; 
 Политици, членове на комисията по правата на жените и 

равенство между половете (SEMM) към Европейския 
парламент; 

 Политици, членове на комисиите по правни въпроси, 
образование и науката, труда, социалната и демографска 
политика към Българския парламент. 

 Представители на средствата за масово осведомяване. 
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2. Стратегия и мерки за визуализация и публичност 

 
Дейностите по визуализация и публичност на проекта ще 

информират за ролята Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и помощта на Фонд „Активни 
граждани България” за провеждане на предвидените в проекта 
изследвания за причините, следствията и възможните подходи за 
предотвратяване на насилието, основано на пола и равенството по 
отношение на пола в България и ще подпомогнат за интегриране 
на европейската политика за ограничаване на насилието, основано 
на пола, съобразно националните ни характеристики. 

 
Мерките за информация и публичност обхващат целия период 

на изпълнение на проекта, както следва: 
2.1. Провеждане на 2 пресконференции в гр. Силистра – във 

втори и последен месец от реализацията на проекта. За участие ще 
бъдат поканени както представители на регионалните медии, така 
и представители на институциите, имащи отношение към 
проблема „домашно насилие” в област Силистра – Районни 
съдилища, Районни прокуратури, Дирекции „Социално 
подпомагане”, Регионално управление „Образование” и др. 
Пресконференциите ще се проведат със съдействието на Областна 
администрация – Силистра в заседателната зала на 
администрацията; 

2.2. Публикуване на електронни материали на сайтовете на ЖС 
"Екатерина Каравелова" - www.ekaravelova.org и партньора 
Великотърновски университет - www.uni-vt.bg, както и във 
фейсбук страницата на сдружението -  
https://www.facebook.com/gs.karavelova/. Материалите ще 
съдържат информация и снимки за всички събития, които се 
организират в рамките на проекта; Комуникационния план; 
информация за контакт с отговорника в екипа за изпълнение на 
проекта относно изпълнението на мерките за информация и 
публичност. Информацията ще се предоставя на Оператора за 

http://www.ekaravelova.org/
http://www.uni-vt.bg/
https://www.facebook.com/gs.karavelova/
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публикуване на 
www.activecitizensfund.bg. На страницата на организацията ще 
бъде поставен линк към страницата на оператора - 
www.activecitizensfund.bg  Информацията ще бъде 
разпространявана и чрез Информационния портал за 
неправителствените организации www.ngobg.info - първи до 
тридесети месец; 

2.3. Публикуване на платени публикации в местните и 
регионални медии - 36 броя, които ще отразяват финансовата 
подкрепа на ФМ на ЕИП, целите и дейностите на проекта, етапите 
на неговото реализиране – втори до тридесети месец; 

2.4. Публикуване на 5 броя научни статии с визуализация по 
проекта – двадесет и трети месец.  

2.5. Публикуване за свободен достъп от публиката на 
изработените и визуализирани по проекта монография и 2 бр. 
наръчници в интернет страницата на ЖС „Е.Каравелова” и 
партньора Великотърновски университет – пети до двадесети 
месец; 

2.6. Изработване и разпространение на 2000 бр. 
визуализирани сборници сред помагащите професии, 
образователни институции и публични личности – двадесети до 
тридесети месец; 

2.7. Информиране за проекта и източниците на финансиране 
на над 2500 лица, включени в количествено и качествено 
изследване по проекта – шести до петнадесети месец; 

2.8. Информиране за проекта и източниците на финансиране 
на участници в международна научна конференция за по – 
широко обсъждане на проблемите, свързани с насилието основано 
на пола и равенството между половете – двадесет и втори месец; 

2.9. Изработване и публикуване в интернет страницата на ЖС 
"Екатерина Каравелова" - www.ekaravelova.org и партньора 
Великотърновски университет - www.uni-vt.bg на сборник с научни 
доклади, отговарящ на изискванията за визуализация по 
програмата и носещ информация за проекта – двадесет и трети 
месец; 

http://www.activecitizensfund.bg/
http://www.activecitizensfund.bg/
http://www.ngobg.info/
http://www.ekaravelova.org/
http://www.uni-vt.bg/
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2.10. Изработване и 
разпространение на  200 бр. визуализирани сборници с научни 
доклади сред библиотеките в страната – двадесет и трети до 
тридесети месец;  

2.11. Информиране за проекта и източниците на финансиране 
на членовете на комисията по правата на жените и равенство 
между половете (SEMM) към Европейския парламент, участници в 
работна среща -  двадесет и пети месец; 

2.12. Информиране за проекта и източниците на финансиране 
на членовете на комисиите по: 1)правни въпроси, 2)образование и 
науката, 3)труда, социалната и демографска политика към 
Българския парламент, в рамките на предвидени по проекта 3 
работни срещи – двадесет и осми до тридесети месец; 

2.13. Изработка и разпространение на прессъобщения до 
средствата за масово осведомяване при информационен повод и 
за информиране на напредъка по проекта. 

 
3. Информационни канали 
 

3.1. Печатни медии: регионален вестник „СИЛИСТРА ПРЕС” 
3.2. Електронни медии:  
БТА - www.bta.bg,  
Община Силистра  - www.silistra.bg,   
Областна администрация Силистра - www.ss.government.bg; 
Регионалан информационен блог Versinaj - 

https://jordansilistra.blogspot.com 
Информационния портал - https://silistra-news.com  
Иформационни страници: 

https://www.facebook.com/gs.karavelova/ 
3.3. Електронната страница на организацията - 

www.ekaravelova.org 
3.4.  Електронната страница на партньора - www.uni-vt.bg 
3.5. Информационния портал за неправителствените 

организации www.ngobg.info 

http://www.bta.bg/
http://www.silistra.bg/
http://www.ss.government.bg/
https://jordansilistra.blogspot.com/
https://silistra-news.com/
https://www.facebook.com/gs.karavelova/
http://www.ekaravelova.org/
http://www.uni-vt.bg/
http://www.ngobg.info/
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3.6. Електронна страница 
на оператора - www.activecitizensfund.bg.  

 
4. Експерт отговорен за изпълнение на Комуникационния 

план: 
 Галя Стефанова Иванова – програмен координатор по проекта; 

факс: 086 820 487; GSM: 0896 646 142; e-mail: ceta@mail.bg, 
gali_ss@abv.bg   

 
Основни задължения на служителя по комуникацията са: 
 Следи за спазването изискванията на Наръчника за 

комуникация и дизайн на програмата при изпълнение на 
мерките по настоящия Комуникационен план; 

 Координира и носи отговорност за качественото и 
навременното изпълнение на настоящия Комуникационен 
план; 

 Редовно координира обновяването и актуализирането или 
обновява и актуализира информацията за проекта на 
интернет сайта на организацията; 

 Участва в подготовката и разпространението на 
информационни и рекламни материали за проекта, съвместно 
с екипа по проекта; 

 Участва в подготовката и реализирането на медийни събития, 
организирани по проекта - информационни срещи, семинари, 
пресконференции и други публични форуми, свързани с 
изпълнението на проекта;  

 Участва в подготовката и изпращането на прессъобщения, 
подготовката на интервюта, пресконференции и др., 
свързани с проекта, в дух на добро партньорство с всички 
заинтересовани страни;  

 Поддържа бази данни, съдържащи информация за медии, 
журналисти, отразяващи дейностите по проекта,  най-често 
задаваните към изпълнителя въпроси и техните отговори, 
свързани с реализацията на проекта; данни за целевите групи 
и координати за връзка с тях или техни представители; 

http://www.activecitizensfund.bg/
mailto:ceta@mail.bg
mailto:gali_ss@abv.bg
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 Осъществява постоянен 
мониторинг на медийните публикации и поддържа архив по 
темите, свързани с проекта (или организира изпълнението на 
тези дейности);  

 Отговаря за осигуряването на достатъчно снимков материал 
от дейностите по Комуникационния план и разпространява 
снимките в съответствие с изискванията за визуализация; 

 Изготвя отчетите на бенефициента до Оператора на 
програмата за изпълнение на Комуникационния план. 
 

5. Наблюдение и отчетност 
  
Дейностите по Комуникационния план се отчитат с 

междинните и окончателния отчети по проекта за периодите, 
както следва:  

- 20 юли - 31 декември 2021г.; 
- 01 януари -  31 декември 2022г.; 
- 01 януари до 31 август 2023г.; 
- окончателен отчет – до 20 януари  2024г. 

 
Настоящият план е поместен на страницата на Женско 

сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра - www.ekaravelova.org 
и е предоставен на Оператора на програмата. 

 
 
 

http://www.ekaravelova.org/

