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Въпрос: Какво искате да 
постигнете?  
Отговор: Обща осведоменост 

             
Въпрос: Към кого са насочени 
посланията ви?  
Отговор: Към широката публика 
 

 
 
Основните въпроси, които всеки отговорен за комуникацията в дадена организация 
трябва да си зададе в самото начало са: На кого говорим и защо?  
 
Това е ключова първа стъпка за успешната 
комуникация… но все пак се случва гражданските 
организации да са толкова убедени във 
важността на своята мисия, че да не успяват 
ефективно да предадат посланието на практика. 
Често се получава така, обаче, хората в сектора 
да смятат, че е важно да работят за насърчаване 
на общата осведоменост на широката публика. 
На пръв поглед това е целта на всички и звучи 
като наистина важна, но ако се вгледаме малко 
по-внимателно, става ясно, че подобно усилие 
без ясен фокус и цел, по-скоро има обратен 
ефект. Както се казва: “не можем да бъдем на 
всяка манджа мерудия”.  
 
Това са чести капани, които се срещат в работата на гражданските организации 
навсякъде по света. Затова през май, докато преподавах в Американския 
университет в България и като част от сътрудничество с Къщата на гражданските 
организации и БЦНП, организирахме семинар на тема: „Стратегически комуникации: Как 
да трансформираме общата заинтересованост в действие“. Краткият семинар бе 
отличен повод за събиране на представители на различни организации на едно място. 
Даде се възможност да обмислят своите усилия, да конкретизират целите си и към кого 
да адресират посланията си. 
 
В началото на семинара, в групи по двама, участниците дискутираха „На кого говорим и 
защо“. Понятието за широката общественост и общата заинтересованост или т.нар. 

                                                           
1
 В оригиналното заглавие на английски има игра на думи – „как да избягаме от ‚генералите‘“, тъй като 

основните термини на английски, които се ползват за обща осведоменост и широката общественост са 

„general awareness and general public“. На няколко места в текста се използва тази препратка.  



„Generals“ бяха отправна точка в търсенето на подходящи начини за по-целенасочена 
комуникация. Всеки от присъстващите трябваше да помисли как биха изглеждали 
целите на дадена кампания, ако оставим настрани концепцията за общата 
заинтересованост и достигане до широката общественост. Чрез допълнителни въпроси 
и дискусия, очертахме какви са проблемите при ползване на подхода на общите 
послания.  
 
 
Какви са подводните камъни по общия подход 
 
Обща осведоменост:  Ако се замислим честно и отвъд проектната култура, която ни 
заобикаля,  какво разбираме под обща осведоменост, ще трябва да признаем, че 
нямаме ясно определение. Какво означава? Колко точно познания са нужни, за да 
сметнем, че даден човек е осведомен? Дори и с конкретно измерване като тест за памет 
( recall test: https://www.psychologistworld.com/memory/test), знанието за даден въпрос или 
проблем е само една стъпка (често недостатъчна) към социална промяна. Много повече 
е необходимо.  
 
Например: аз имам известни познания относно храненето. Не съм изследвала въпроса, 
но най-общо мога да кажа какви са разликите между здравословните и 
нездравословните храни. И въпреки това, това знание не е достатъчно, за да ме накара 
да спра да си угаждам със сладко или по-мазни храни. Осведомеността се оказва 
недостатъчна, за да ме накара да спра да се награждавам с този вид храна. Оказва се, 
че не е достатъчно условие за промяна.  
 
Нужно е повече и по-целенасочени действия, за да се превърне осведомеността в 
промяна на нагласи и поведение. А социалната промяна идва от промяна в нагласите и 
поведението. Именно заради това, „комуникаторите“ е добре да формулират ясен 
призив за действие като следват SMART подхода2 – конкретни, измерими, 
постижими, реалистични и поставени в конкретна времева рамка цели.    
 
Широката общественост 
Дори да успеем да формулираме СМАРТ цел и призив за действие, всеки реагира по 
различен начин. Как да намерим своята аудитория или целева група? Къде трябва да 
насочим усилията си? За да конкретизираме и намерим отговор на този въпрос 
приложихме матрицата за формулиране на послания: Message Strategy Matrix, 
създадена от Jesse Scinto и подборно развита в Stanford Social Innovation Review 
article, “Is Anybody Listening?” (link: 
https://ssir.org/articles/entry/is_anybody_listening#) 

 

                                                           
2 https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm  

https://www.psychologistworld.com/memory/test
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm


Накратко, матрицата 

разделя т.нар. „широка 

общественост“ на четири 

групи в две оси. По 

хоризонталната ос 

„комуникаторите“ трябва 

да идентифицират тези 

групи, които са 

предварително настроени 

положително или 

негативно към 

формулираното послание 

или кампания. След това 

той стеснява кръга, като 

се насочва към това кои 

от съответните групи биха имали силна/важна или слаба/незначителна реакция 

към посланието.  

Скинто съветва да се насочим към десния квадрант на матрицата – а именно 
тези, които са положително настроени към посланието ни и след това да построим 
тактиката си така, че да отговаря на тяхното ниво на интерес и възможност за 
включване и реакция.  

 

Какво означава това?  

Като взимат под внимание този нов модел, участниците в семинара имаха 

задачата да преосмислят своя подход за формулиране на послания като 

отговорят на следните въпроси:  

 Какво е посланието, идеята/услугата, която трябва да се комуникира?  

 До кого искате да достигнете? 

 Какъв резултат искате да постигнете? 

 

Разбира се, отговорите на тези въпроси не са лесни не само за участниците в 

семинара. Но една от целите бе да се преосмисли как комуникираме в сектора, 

как формулираме послания и за кого. Семинарът имаше за цел да се дадат ясни и 

реализируеми възможности за действие, вместо готови отговори на всички 

проблеми в комуникацията.  

 

Как да знаем, че нашите действия и послания следват СМАРТ подхода? 

Познаваме ли интересите и особеностите на нашите публики? Да, тук 

маркетинговите изследвания са полезни, но дори и най-изрядно планираните 

 
 



кампании и планове често се обръщат с главата надолу, а и малко от 

организациите имат времето и ресурсите за всички стъпки.  

 

Авторката споделя: „Аз вярвам в опита и в малките крачки, не в 

съвършенството. Една стъпка в правилната посока за комуникиране е по-

добре, отколкото да се тъпче на едно място и да се повтарят същите 

грешки.“ 

 

Един начин да се провери дали посланието ви се разбира, е да се проследи как 

реагират на него различни хора 

(http://psc.dss.ucdavis.edu/sommerb/sommerdemo/sampling/types.htm) – хора, които 

нямат връзка или имат ограничено разбиране за темата – приятели или роднини. 

Те ще са много полезни да определите дали посланието ви следва СМАРТ 

подхода. Макар това да е по-скоро несъвършен подход, може да даде добра 

обратна връзка и да ви помогне да конкретизирате посланията си. Както се казва 

в САЩ: трябва да се опита, преди да проработи (the proof is the pudding).  

 

Дали комуникирането на това послание и кампания всъщност ще допринесе за 

постигането на заложените цели? Как ще се определи кой от обществеността в 

коя група попада от матрицата? Тук идва ролята на общността ви – доброволци и 

партньори, които да ви дадат насоки, за да разберете повече за това кои медии се 

ползват и как да ги убедите да припознаят вашата кауза.  

 

В края на семинара, стана ясно, че все пак е трудно да се разделим с 

„Генералите“ или с разбиранията за общата осведоменост и широката публика. 

Означава ли, че грешим? Отговорът е двузначен – и да, и не. Но ако искаме да 

постигнем резултати в краткосрочен план, първото правило е да фокусираме 

посланията си и да се разделим с „Генералите“.  

 

Защото: “Когато става въпрос за социална промяна, може да отнеме години и 

дори десетилетия, за да накараме обществото да поеме в посоката, в която 

искаме. Да вземем, например, изборните права на жените или движението за 

премахване на робството в САЩ“, казва Скинто.  “Но ако си настоятелен и 

последователен, може все пак да успееш да разбиеш кода. Разбира се,  изисква 

се дълбоко разбиране на обществеността и мъдър подбор на тактика. Както 

казва Мартин Лутър Кинг: Арката на вселената на морала е дълга, но все пак 

се извива в полза на справедливостта.“   

 

 

http://psc.dss.ucdavis.edu/sommerb/sommerdemo/sampling/types.htm
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