
PRактики, брой 52, 22 май 2012 г. 

1 

брой 2 

 

 



PRактики, брой 52, 22 май 2012 г. 

2 

Приз 2012 

 

 

БДВО награди най-успешните PR кампании и проекти в  

конкурса „PR Приз 2012” 
  

Българско дружество за връзки с обществеността обяви победителите в 
дванадесетото издание на конкурса за постижения в сферата на 
комуникациите „PR Приз“. Награждаването се проведе на 16 май 2012 г. в 
Хотел Метрополитън. Конкурсът предизвика сериозен интерес от страна на PR 
агенциите и комуникационните отдели на компаниите и организациите в 
България, като 46 проекта бяха подадени за участие в конкурса “PR Приз 2012”. 
С пълна зала и настроение, Дружеството обедини PR общността в България и 
награди успешната работа на комуникационните специалисти през 
изминалата година. Към победителите в конкурса, партньорите на БДВО 
връчиха и три специални награди – специална награда на КРИБ за социално 
отговорна PR кампания на организация от бизнес сектора и две специални 
награди на Дипломат Корпорейшън за подобряване качеството на живот в 
България.   
  
Наградите на победителите и специалните награди бяха връчени от членовете 
на журито на конкурса, от представители на медийните партньори и от 
представители на бизнес и неправителствения сектор . 
 
Специален гост на награждаването на победителите в “PR Приз 2012” бе проф. 
Тодор Петев, учредител и пръв Председател на Българско дружество за връзки с 
обществеността, удостоен с признанието за PR легенда на България, един от 
първите преподаватели по PR в страната. Понастоящем проф. Тодор Петев е 
почетен Председател на БДВО.  
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Корпоративна PR кампания 
I –ВО МЯСТО 

Проект: “20 години Пощенска банка” 
Организация: Пощенска банка 

  
Обществено значима PR кампания на организация  

от бизнес сектора 
I –ВО МЯСТО 

Проект: “Аз съм с теб” 
Агенция: ОТ-ДО Консулт  

Клиент: Рош България  
II –РО МЯСТО 

Проект: “Дарителска инициатива "Избери, за да помогнеш” 
Организация: Райфайзенбанк (България) 

III –ТО МЯСТО 
Проект: “Създаване на информационни центрове на Аурубис 

България” 
Организация: Аурубис България 

  
Социално отговорна PR кампания на организация от 

нестопанския сектор   
I –ВО МЯСТО 

Проект: “Аз съм от значениe” 
Агенция: Symmetric Communication 

Клиент: SOS Детски селища България 
II –РО МЯСТО 

Проект: “Софийски фестивал на науката 2011” 
Организация: Британски съвет България 

III –ТО МЯСТО 
Проект: “Национална информационна кампания за 

профилактика на грипа в България” 
Агенция: Max Communications 

Клиенти: Съюз на българските медицински специалисти и 
Асоциацията на научноизследователските фармацевтични 

производители в България  
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PR Проект в публичния сектор  
I –ВО МЯСТО 

Проект: “България – спомени с усмивка” 
Агенция: MAG Advertising 

Клиент: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 
  

PR проект за вътрешни комуникации 
I –ВО МЯСТО 

Проект: “VIVACOM Избори 2011” 
Организация: VIVACOM 

  
PR проект за продукт или услуга   

I –ВО МЯСТО 
Проект: “SoulHunters” 

Агенция: Publicis MARC Group 
Клиент: Philips България   

II –РО МЯСТО 
Проект: “ABSOLUT MODE LIMITED EDITION” 

Агенция: bWorks 
Клиент: Pernod Ricard Bulgaria   

III –ТО МЯСТО 
Проект: “Не позволявай дърветата да станат дървесина” 

Организация: ЧЕЗ България  
PR проект за продукт или услуга 

  
Специално събитие 

I –ВО МЯСТО 
Проект: “Изложба "Многоликата човешка същност" 

Агенция: Go Green Communications 
Клиент: АстраЗенека България 

II –РО МЯСТО 
Проект: “Arena Professional 2011” 

Агенция: Магика Ивентс  
Клиент: АСК Реклама и ПР обслужване ООД  

 
PR проект на медиа 

I –ВО МЯСТО 
Проект: “TV 7 в България” 

Медиа: TV 7  
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II –РО МЯСТО 
Проект: “Международна конференция "Автомобилното 

застраховане в Югоизточна Европа: Трансгранични проблеми и 
решения" 

Медиа: Insmarket.bg   
 

Онлайн кампания или проект  
I –ВО МЯСТО 

Проект: “Освободи интернет” 
Агенция: Publicis MARC Group 

  
Политически PR  

I –ВО МЯСТО 
Проект: “Коалиция Варна Утре - Искаш ли нещо различно?” 

Агенция: Propaganda Public Communications  
Клиент: Коалиция Варна Утре 

  
PR на студентски проект 

I –ВО МЯСТО 
Проект: “The PR Ethics Man” 

Студенти: Иван Тотев и Калина Тончева 
Университет: Бургаски свободен университет  

 
Специална награда на КРИБ  

Категория "Социално отговорна PR кампания на организация от 
бизнес сектора" 

Проект: Политика на отчетност за корпоративна социална 
отговорност и устойчиво развитие на Пощенска банка 

Организация: Пощенска банка 

  
Специални награди на Дипломат Корпорейшън за подобряване 

качеството на живот в България  
Проект: VIVACOM Art Hall 
Организация: VIVACOM 

 
Проект: Зелена линия Витоша 

Агенция: 2А Пропаганда 
Клиент: Лидл България 
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M-Tel PR Challenge Contest 
  

По време на Шестия PR Фестивал се проведе и второто издание на реалити конкурса M-Tel PR 
Challenge Contest. Състезанието тази година бе разделено на два панела – единият за PR 
експерти с практически опит в сферата на комуникациите, вторият – за студенти, изучаващи 
връзки с обществеността/ масови комуникации. 
Казусът, по който работиха практиците, бе за популяризиране на Фонда за деца с ДЦП „Нека 
повярваме“, както на национално, така и на местно ниво, и привличане на допълнителни 
финансови средства от граждани и фирми. Те имаха на разположение три часа и ограничен 
на бюджет от 3 500 лв., в рамките на които да изготвят своите предложения към М-Тел. 
Победителят в изданието за практици е Розалия Благоева – Директор връзки с клиенти в PR 
агенция От-ДО Консулт.  
На студентите бе предоставена задача да измислят и да предложат PR кампания за 
представянето на HTC One X от М-Тел в България. В реално време десетте участващи в 
състезанието двойки, преминали успешно предварителния кръг в конкурса, изготвиха своите 
изключително креативни и идейни предложения към М-Тел. 
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Победителите в състезанието за студенти спечелиха тримесечен платен 
стаж в комуникационния отдел на М-Тел, електронен четец, както и 
безплатен курс по избор от М3 College. Екипът на М-Тел реши да даде и две 
допълнителни награди за най-добре представилите се отбори. 
Победителите в Student M-Tel PR Challenge Contest са:  
 
I-ВО МЯСТО 
Ива Иванова и Йоана Кунова, Югозападен университет 
  
II-РО МЯСТО 
Виктория Царева и Данира Доспевска, Софийски университет 
  
III-ТО МЯСТО 
Иван Тотев и Калина Тончева, Бургаски свободен университет 
  
 

http://prpriz.info/category/2012/pr-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2012/mtel-pr-challenge-contest-pr-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2012/
http://prpriz.info/category/2012/pr-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2012/mtel-pr-challenge-contest-pr-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2012/
http://prpriz.info/category/2012/pr-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2012/mtel-pr-challenge-contest-pr-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2012/
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Средата за правене на ПР и средата за съществуването на медиите в 

страната ни е абсолютно идентична, тази среда ту оказва натиск, ту се 

прибира като дунапрен във взаимодействието си с тези две институции, 

призвани да защитават или поддържат свободата на словото и 

информационните интереси на всички страни. Истинското напрежение 

идва не от взаимодействието между медии и ПР, а от корпоративния и 

политически натиск върху двете. И от непукизма и ограничените като 

периметър интереси на тези институции, че с действията си правят така, 

че някои медии започват да се (само)оцветяват в кафяво (по един 

удачен израз на Петьо Блъсков по време на фестивала), а някои ПР 

специалисти и практики загниват, респективно придобиват същия цвят. 

Но това не е нещо ново, това е познатата ни на всички практици сиво-

кафява част от статуквото. 

  
Новото, което се наложи по време на ПР фестивала, е друго. Можем да намерим начин следата, която ПР така или иначе 

оставя в медийното пространство, да се използва за нейното усъвършенстване. Но пътят за това най-вероятно минава 

покрай медиите, а не през тях. Иначе казано, добрият ПР има все по-отчетлива тенденция да заобикаля лошите медии (с 

изключение ситуациите при силно корумпирани взаимоотношения), знаейки, че така или иначе доверието към тях е ниско 

и посланията, които ще предадат към публиките, ще бъдат възприети през светлокафяво и умалително стъкло. В една 

песен на The Doors чуваме израза “out here in the perimeter there are no stars” – в този случай той приляга двойно. От една 

страна, в момента, в който ПР специалистите приемем несъвършенствата за вътрешни, иначе казано, усъвършенстваме 

себе си дотолкова, че да осъществяваме комуникацията с публиките успешно в рамките на този достъп до медии или 

дори без медии въобще, нещата ще се подредят. От друга, ама наистина „отвъд нас няма звезди” – медиите и ПР са 

ключови за успеха на даден продукт (във възможно най-широкия смисъл на тази дума), ние правим тях звезди. А всъщност в 

един по-добър свят натискът не е от страна на политици и корпорации, а към тях. В посока на това да работят по-отговорно 

спрямо обществения интерес. 
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Записки от Шестия PR Фестивал – продължение от стр. 7  

 

 
И в крайна сметка – по-добре ПР без определени медии, отколкото ПР с не-свободни (жълти, кафяви, оцветени с 
политически или корпоративни окраски) медии. Съответно, нямаме нужда от публичност в такива медии, които с 
политиката си вредят на себе си и на обществото. Ето – новите медии къде по-успешно, къде не толкова, запълват тази 
информационна ниша. И, разбира се, по-добре е за всички нас да имаме медии без, грубо казано, „контролирани 
публикации” в тях като резултат от лош ПР, отколкото с такова съдържание. И както в края на третия панел от 
фестивала отбеляза доц. д-р Десислава Бошнакова, колкото и да говорим за ПР и медии, it’s all about people. 
Вгледани във взаимоотношенията между нас, от време на време забравяме за публиките, от които в еднаква степен 
имаме огромен интерес както ние, ПР специалистите, така и журналистите. И които са крайните реципиенти на 
нашите послания. А увлечени в дискусии за ефективните взаимоотношения, малко излизаме навън, малко говорим с 
хората, рядко ги наблюдаваме, не ровим по кофите и не търсим зависимости. Последните разсъждения моля да 
бъдат приети като заявка за тема са следващия, седми ПР фестивал догодина. 
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PR Приз 2012 и Шести PR Фестивал бяха организирани с подкрепата на:  

M-Tel PR Challenge Contest бе организиран с подкрепата на:  
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Ексклузивен телевизионен медиен партьор на PR Приз 2012 и Шести PR Фестивал е  

Медийни партньори на PR Приз 2012 и Шести PR Фестивал:  

Домакин на събитията: 
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Стартира конкурсът „Най-зелените компании 2011” 

За втора поредна година класацията на b2b Media ще отличи най-зелените компании в България за изминалата 
2011 г. Конкурсът отчита не само постигането на "зелени" цели и корпоративни стратегии, но също отразява и 
мненията на служителите относно фирмените политики за опазване на околната среда на практика. Допитването 
разграничава компаниите, които имат зелени инвестиции според законовите изисквания и други, които правят по-
големи инвестиции за своя сметка. Конкурсните категории, в които могат да участват компаниите, са: 
 
- Индустрия, производствен сектор, рециклираща промишленост, управление на отпадъци 
- Автоиндустрия, транспорт и телекомуникации 
- Финансови услуги 
- Енергетика и технологии 
- Строителство и недвижими имоти 
- Туризъм, хотелиерство и развлекателна индустрия 
- Сектор „услуги”, търговия, стоки за потребление и селско стопанство 
- Медицина, естетична и бюти индустрия 
 
Важни дати в конкурса:  
 
11 юни 2012 г - краен срок за попълване на онлайн апликационните форми за участие 
  
12 юни - 28 юни 2012 г - оценяване на номинираните компании. След предварителна селекция по формални 
критерии за правилно попълнени апликационни форми, журито започва да обработва документите и да класира 
участниците 
  
28 юни 2012 г – официална церемония по награждаване на отличените компании в конкурса. 
 
 
 
 

 

http://green2012.b2bmagazine.bg/
http://green2012.b2bmagazine.bg/
http://green2012.b2bmagazine.bg/
http://green2012.b2bmagazine.bg/
http://green2012.b2bmagazine.bg/
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Дана Данина поема поста PR и маркетинг мениджър на H&M за България 

Дана Данина поема длъжността PR и Маркетинг мениджър за България на шведската 
модна компания Hennes&Mauritz AB, по-известна като H&M. 
 
Тя ще отговаря както за управлението на рекламните кампании на марката, така и за 
стратегическото планиране и изпълнението на цялостната комуникационна стратегия на 
компанията. Дана Данина поема длъжността още със стъпването на шведския бранд у нас, 
като основен фокус в работата й e утвърждаването на марката на новия за H&M пазар. 
 
Професионалният й опит до момента включва работа за официалното представителство на 
редица модни марки у нас. Дана има магистърска степен по „Финанси“ и бакалавърска 
по „Бизнес Администрация“ от Вестфалския Вилхелмс Университет в гр. Мюнстер, 
Германия. Възпитаник е на 91 Немска езикова гимназия „Константин Гълъбов“, София. 
Говори английски и немски.  
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Александър Владков е новият директор “Корпоративни комуникации”  

в Siemens – България 

Александър Владков е новият директор "Корпоративни комуникации" в Siemens – България. Той е 
избран да поеме поста от досегашния ръководител Дойчин Чолаков след конкурс във 
фирмата. 
 
Преди да постъпи в Siemens – България, Владков ръководи отдел "Комуникации" в 
електроразпределителната компания Е.ОН България. Работи в нея в продължение на пет години. 
 
Завършил е немска филология в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има и 
магистърска степен по "Европейска интеграция" от Нов български университет. 

http://prnew.info/
http://prnew.info/dana-danina-poema-posta-pr-i-marketing-menidjyr-na-hm-za-bylgariq/
http://prnew.info/dana-danina-poema-posta-pr-i-marketing-menidjyr-na-hm-za-bylgariq/
http://prnew.info/dana-danina-poema-posta-pr-i-marketing-menidjyr-na-hm-za-bylgariq/
http://prnew.info/dana-danina-poema-posta-pr-i-marketing-menidjyr-na-hm-za-bylgariq/
http://prnew.info/dana-danina-poema-posta-pr-i-marketing-menidjyr-na-hm-za-bylgariq/
http://prnew.info/aleksandyr-vladkov-e-noviqt-direktor-korporativni-komunikacii-v-siemens-%E2%80%93-bylgariq/
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Събития 

Със съдействието на 

  

 

 
 

Конференция: "Памет чрез медиите  

(Как медиите запазват и разчитат 

документите)” 

http://www.eventbox.bg/events/3015    
 

31 май – 1 юни 2012 г. (четвъртък – петък) 

София 

  

Департамент “Масови комуникации” на Нов български 

университет организира конференция на тема Памет 

чрез медиите (Как медиите запазват и разчитат 

документите). По време на конференцията ще бъдат 

обсъдени темите: 

 

- Съхранена ли е българската историческа памет в 

медиите – книги, преса, радио, телевизия, Интернет  

- Плюсовете и минусите на виртуалното пространство 

като място за съхранение на информация  

- Вестникарските архиви като онлайн услуга  

- „Уикипедия” – каква гаранция има за достоверността 

на данните в Интернет енциклопедията  

- Персонализираната журналистика може ли да бъде 

документ за своята епоха  

- Документалният филм като PR инструмент в подкрепа 

на дадена кауза  

- Социалните мрежи – съвременни носители на 

документи за вечни времена или място за моментно 

споделяне  

- Появил ли се е „вечният” носител за съхраняване на 

документи с универсално разчитане за всички времена   

Telemaniac Media Summit & Expo 2012 

http://www.eventbox.bg/events/3043  

 
28 май 2012 г. (понеделник) 

София  

  

Telemaniac Media Summit & Expo 2012 е събитието, което ще 

събере на едно място представители от телевизионния, рекламния, 

PR и интернет бранш у нас. Събитието се състои от два основни 

модула – семинарна част с лекции, разделени в три тематични 

панела, и церемония по връчването на първите годишни 

телевизионни награди TV Star Awards. Telemaniac Media Summit 

2012 е първото от поредица събития, посветени изцяло на медийния 

пазар в България и региона.                                                                    .  

 

Семинар: "Успешни онлайн търговци!“ 

http://www.eventbox.bg/events/3029 
 

31 май 2012 (четвъртък) 

София 

  

Семинарът ще бъде целодневен като 9 лектори ще представят 

своите познания в общо 8 модула. Те ще представят предимствата 

и възможностите на различни онлайн маркетингови инструменти с 

цел постигане на максимални резултати - онлайн продажби. 

Програмата включва теми като анализ на ползваемостта на 

онлайн магазина, SEO за онлайн магазини, Google AdWords за 

онлайн магазини, онлайн магазините в социалните мрежи, 

Performance реклама, измерване на ефективността, анализи и 

оптимизация и др. 

 

Събитието се организира от Interactive Share. 
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Кариери 

AMI Communications Bulgaria is looking for PR Manager 
More information:  

http://www.jobs.bg/f1445061  

For its office in Sofia the agency is looking for experienced PR professional for the position of PR Manager in the “Consumer clients” 

department 

 

Duties and responsibilities: 
- provide full-scope PR services to the clients of the agency 

- participate in the development and implementation of communication strategies, PR programs and campaigns 

- manage complex communication projects including stakeholders engagement, event management, issues management 

- handle media relations for the agency clients, prepare press materials, establish long term relations with the relevant journalists 

- identify and develop new communication opportunities for the clients of the agency 

- coordinate and supervise the work with subcontractors 

 

Requirements: 
- At least 2-3 years of experience in the field of communications, preferably in international environment 

- Proactivity, loyalty, excellent organization skills, flexibility, punctuality  

- Ability to analyse information, identify trends and find opportunities 

- Excellent command of English, both written and oral; 

- Excellent communication skills; 

- Experience in writing is an advantage;  

- Team player 

- Ability to work under pressure with tight deadlines 

 

 The agency offer: 
- Labour contract; 

- Attractive remuneration package and bonuses on the basis of achieved results; 

- Opportunities for professional development; 

- Excellent working environment; 

- Cooperation with young and dynamic teams 

 

Send your latest CV, motivational letter and a photo, not later than June 1, 2012. 
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Александър Христов е доктор по комуникации и магистър 

по международни икономически отношения. 

От 2010 г. е Акаунт директор  в PR агенция Civitas 

България, преди това е бил директор в управление 

„Маркетинг, реклама и връзки с обществеността” в 

Корпоративна търговска банка АД. Професионалният му 

опит включва още PR позиция в БАЕЗ, журналист във в. 

„Банкер” и други. Александър Христов преподава връзки с 

обществеността и комуникации в УНСС, в НБУ и в СУ. 

Aвтор e на над 40 публикации в наши и чужди 

специализирани издания. Бил е председател на Комисията 

по етика на БДВО в периода 2006 – 2011 г., член е на 

дружеството от 2003 г.  

Д-р Христов, Вие сте председател на журито в "PR Приз 2012". 
Кое ви впечатли най-много в проектите тази година? 
Количеството и качеството на кандидатурите, както и броят на 
кандидатстващите. Тази година получихме 46 ентрита от общо 
30 организации, което прави ПР Приз най-широкообхватният и 
авторитетен конкурс за постижения в сферата на 
комуникациите в страната. Впечатли ме също и креативността 
на някои от стратегическите и тактически решения. 
 
Разкажете повече на читателите на "PRактики" за начина на 
журиране тази година и процедурите въобще? 
Тази година журито беше съставено от ярки индивидуалности с 
авторитет в бранша – ние бяхме динамични, понякога хапливи 
по време на откритите представяния и изключително стриктни 
при даването на оценките. Всяка година по време на откритите 
представяния се получава забавяне с презентациите на 
проектите. За първи път тази година забавянето беше не заради 
колегите, които презентираха, които бяха доста стриктни при 
спазването на ограниченията във времето, а заради членовете 
на журито, които задаваха много и изключително съществени 
въпроси.  
Иначе начинът на журиране претърпя някои подобрения спрямо 
предишни години. Новото е по-голямата тежест, което се дава 
на резултатите от откритите представяния в крайната оценка. 
Вече имаме уговорка с останалите колеги от журито да се 
съберем, да обсъдим тазгодишните проекти и да излезем с 
предложение към БДВО за усъвършенстване на процеса на 
журиране.   

Лица 

д-р Александър Христов, Председател на БДВО и Председател на журито на “PR Приз 2012” 
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Интервю с д-р Александър Христов 
(продължение от стр. 15) 

От друга страна, както вече отбелязах, 

това е една много важна 

симптоматика, тъй като показва, че все 

повече компаниите са ангажирани с 

общественозначими каузи и 

реализират добри проекти в тази 

област, които в крайна сметка са 

полезни не само за техните 

инициатори, а за обществото като 

цяло. 

 

Срещнахте ли неетични практики в 

кандидатстващите проекти в "PR Приз 

2012"? 

Неетични – едва ли. Но ако някои колеги 

спрат да говорят за „контролирани 

публикации”, за това как конкурентите 

им пречат да се развиват на пазара и 

какви трудности срещат заради тях, 

това определено ще допринесе за 

повишаване на нивото на 

професионализъм.  

По мое мнение, важен елемент, който 

понякога липсваше при 

кандидатстващите проекти, е ясната 

обосновка, че посочените постижения 

са резултат именно от реализацията 

на даден проект, а не от спецификата 

на продукта или значимостта на 

каузата. Други колеги от журито 

отбелязваха, че е важно да се обърне 

внимание на това каква е 

ефективността в промяната на 

нагласите и поведението след 

Какво е нивото на кандидатстващите 

проекти тази година и в коя категория 

проектите бяха най-силни? 

Не бих искал да говоря за ниво на 

проектите като цяло или средно, тъй като 

това предполага несправедлива 

аритметична операция. Но определено 

най-силните проекти тази година бяха в 

категориите „ПР на продукт или услуга”, и 

двете категории за социална отговорност 

– „Социално отговорна PR кампания на 

организация от бизнес сектора” и 

„Социално отговорна PR кампания на 

организация от нестопанския сектор”. Ако 

можеше да бъдат връчени повече от една 

първа награда в тези категории, аз лично 

щях да настоявам за това. Доста силни 

бяха студентските проекти – както на 

конкурса, така и на M-Tel PR Challenge 

Contest. 

 

И тази година преобладава броят на 

проектите в двете конкурсни категории 

за социалноотговорно поведение. На 

какво се дължи, според Вас, този факт?  

Предполагам, това се дължи на 

увереността на кандидатстващите 

компании и агенции, че са подготвили 

достатъчно добра кампания, че да 

спечели. Традиционно този тип ПР 

дейности са по-ограничени откъм 

корпоративни и институционални 

изисквания и могат да бъдат доста 

креативни.  

кампанията, а не толкова какво е 

количеството и съдържанието на 

публикациите. Но именно заради факта, че 

дискутираме точно такива въпроси, можем 

да твърдим, че професионализма при 

кандидатстващите проекти в конкурса се 

повишава съществено с всяка изминала 

година.   

Тази година се проведе шестият PR 

Фестивал, който бе посветен на темата "PR 

следа и медийна среда". Какво провокира 

избора на тази тема? 

ПР, който правим в момента в страната ни, 

все още е прекалено медиацентричен. 

Което означава, че в работата си достатъчно 

много се съобразяваме с изискванията на 

медиите, което донякъде противоречи на 

общото разбиране за ПР – като че ли сме 

някакви влиятелни тайни съветници, дърпащи 

конците от тъмни стаички. И прави дълбоко 

неверни много твърдения, включително и 

изказаната наскоро безумна теза за 

дрогиращата функция на ПР. Логиката зад 

темата: първо, да се опитаме да дадем 

отговор на въпроса какъв трябва да е ПР, при 

положение, че са ни такива медиите. И 

второ, тъй като отговорът на първото е по-

лесен, да видим дали е възможно 

благотворната промяна в настоящата 

медийна среда да тръгне от ПР, ние да я 

инициираме. Иначе казано, доколко 

следата, която така или иначе оставя ПР в 

медийната среда, може да се използва за 

нейното усъвършенстване.  
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новини  

ЗА и         отив/от Мила Миленова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Проактивната комуникация с „кафяви медии”* 

Който го е страх от мечки, не ходи в гората. Който 
го е страх от медии, не трябва да си изкарва хляба 
с PR. 
Жълти, кафяви, сиви, пъстри, многоцветни – 
каквито и да са медиите ни – все са си наши! 
Кънти ли в ушите ви реплика, подадена свише: 
„Такъв е мат’риалът в България!”? Трябва да 
работим с това, с което разполагаме – 

независимо от личното ни отношение или 
предубеденост. 
 
Като професионалисти защитаваме тезата, че не 
трябва да привилегироваме едни медии за 
сметка на други. Следователно, не би следвало и 
да лишаваме от право на информираност дори 
нехаресваните от нас „кафяви медии”. 
 

От трета гледна точка, жълтата преса у нас се 
утвърди с високи и стабилни тиражи. Ако 
аудиторията, до която искаме да достигнем, 
консумира тези медии, то те не могат да остават 
извън полезрението ни. Така не правим услуга 
нито на себе си, нито на организацията, за която 
работим. 

Наскоро приключилият Шести PR Фестивал 
утвърди новия професионален жаргон за 
медийна нечистоплътност – „кафява 
журналистика”. Изразът звучи убедително 
като евфемизъм на отвращението и 

недоволството от консумирането на лъжи, 
които през отделителната система на тези 
медии се превръщат в най-отвратителната 
захранка за човешкото любопитство. В него 
обаче не влиза друга емоция към този тип 
медии, може би защото не искаме да си я 
признаем – страх. 
 
Ще излъжете ли, като кажете, че не сте си 
помисляли да дистрибутирате новините си 
през най-популярните печатни медии в 
България? Ще излъжете ли, че не сте го 
направили само защото моралът ви не 
позволява да общувате с такива медии? Ще 
признаете ли, че се страхувате 
информацията ви да не бъде изопачена или 
да не бъдете изнудвани?... 

17 

* По израза на Петьо Блъсков – по време на първия панел „България, 2012 – какви са медиите и какви трябва да бъдат” на Шестия PR 

Фестивал той припомни понятието „кафява журналистика”, с което през последните години ограничаваме съвременната българска 

„жълта” журналистика от класическата жълта журналистика от времето на Пулицър. 
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“Всички сме уникални” 
 

Сет Годин 
  
Изд. Locus Publishing, 2012 г. 
Цена от Knigazateb.com: 9.50 лв. 
 
 
Да бъдеш уникален не трябва да е самоцел, но пък сливането с всички останали никога не е било 
вариант, нали? Време е да се гмурнем надълбоко във водите на уникалността. “Всички сме 
уникални” на Сет Годин идва точно навреме за лятото, когато надпреварата за различност е 
ужасяващо силна. 
 
Книгите на Сет обикновено са събитие. Всъщност, винаги. Без изключения. И точно както той е 
уникален в начина си на представяне на новите си заглавия и мислите си изобщо, толкова 
уникално изглежда и желанието му да накара своите читатели да бъдат... уникални. 
 

Библиотека/ от Александър Кръстев 

“Всички сме уникални” е един силен манифест на различното, който може да обърне тотално представите ти за света. 
Клише, но в случая лесно доказуем факт. Сет взима всички причини да съществува посредствен и неразличим бизнес и ги 
прави на пух и прах, показвайки колко по различно би било, ако всяка от марките, всеки от хората се придържаше към своите 
неповторими черти и качества.  
Бунтът на масите? Това е толкова деветдесетарско! Да бъдеш част от масата, да правиш каквото и да е, предназначено за 
масите, сега е равно на провал. Ако ти или твоят продукт можете да изкрещите “Аз съм уникален” и всички да са убедени в 
това - бум, успехът е на линия. 
Уникалността има четири движещи стихии и Сет Годин ни помага да ги впрегнем по пътя към успеха. Спред неговата теория 
да бъдеш неповторим е нещо като постматериалистична ценност и се дължи на това, че ставаме все по-богати (графиката 
за това колко светлина можеш да си купиш с една минута работа е показателна за това) с всяко ново десетилетие. 
Не, това не е книга за лесни печалби. Това е книга за лесно разбиране на живота през 21-ви век. Можеш дори да гледаш на 
нея като на социокултурен наръчник. Защото “Най-голямата културна промяна, разпространена чрез интернет, е 
възможността да окажеш влияние върху собствената си култура”. А за тази цел трябва да си уникален. Защо не започнеш 
сега? 

Членовете на БДВО могат да получат своята отстъпка като изпишат  в скоби “БДВО” 

зад името за доставка! 

http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/marketing/vsitchki-sme-unikalni/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/marketing/vsitchki-sme-unikalni/
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Тел: 02/ 495 85 82, 0887 45 00 40 

Ел.поща: office@bdvo.org 

БДВО в социалните мрежи: 
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mailto:office@bdvo.org
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http://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Public-Relations-Society/356879349795
http://www.linkedin.com/groups?gid=2172146&trk=hb_side_g
http://www.slideshare.net/BPRS/

