
PRактики, брой 50, 24 април 2012 г.

1

брой 2
50 брой



PRактики, брой 50, 24 април 2012 г.

2

иветствие 

Асен Асенов е член на УС на
БДВО от 2006 г.; Председател на 
УС 2007-2008 г., Съпредседател 
на Българската конфедерация 
за връзки с обществеността;
Директор Корпоративни 
комуникации на ПОК 
"Доверие“; хоноруван 
преподавател по "Връзки с 
обществеността" и "Бизнес 
комуникации" в УНСС.

И така бавно и неусетно стигнахме до 50

Уважаеми колеги,

Както сами ще разберете, настоящият брой на “PRактики”, информационното издание на
БДВО, е малко по-специален. В него, освен с текущата и значима информация от
календара на професията в България, ще прочетете и няколко материала, посветени на
първия юбилей, който Бюлетина навърши.

И както се прави в такива случаи, се казват няколко думи за равносметка и много думи за
благодарност. Началото го поставихме в края на 2009 г., когато благодарение и на
настойчивостта на тогавашния Председател на БДВО, Милена Атанасова, една идея, която
обсъждахме повече от две години се превърна в реалност. Две години по-късно, “PRактики”
е утвърдено и търсено, специализирано издание на PR общността в България. Жив,
динамичен и постоянно развиващ се, бюлетинът постоянно обогатява своето съдържание,
тематики, акценти, дава поле за дискусии, за представяне на добрите PR пракити и добрите
PR практици. Чрез своите специални броеве, изданието таргетира и поставя във фокуса на
гилдията специфични и значими теми и сектори от PR професията в страната.

Всичко това, разбира се, е невъзможно без усилията и ангажираността на тези колеги, които
предлагат идеи, работят за тяхната реализация, подготвят текстовете и материалите и се
грижат за маркетинка и разпространението на “PRактики” напълно безвъзмездно. Не може в
един такъв специален брой да не благодарим на всички, които представиха своите идеи и
виждания на страниците на бюлетина, на всички читатели, които дават активна обратна
връзка, предлагат идеи и полагат усилия за тяхната реализация. Важно е да благодарим на
всички компании и организации, които подкрепиха и подкрепят “PRактики”, финансово и
информационно.

Цялото това съчетание на отзивчивост, енергия, професионализъм, сътрудничество и
подкрепа, прави “PRактики” това, което е, дават му жизненост, динамика и перспектива за
развитие. И вярвам, че когато отбележим втория си юбилей, след още 50 броя, бюлетинът ще
е още по-успешен, по-качествен, по-търсен, по-авторитетен и по-полезен както за членовете
на БДВО, така и за цялата PR общност в България.

Приятно четене!
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БДВО удължава срока за приемане на проекти в 

PR Приз 2012 до 26 aприл

Българско дружество за връзки с обществеността удължава срока за подаване на заявките за участие в конкурса за
постижения в сферата на комуникациите “PR Приз 2012” с цел предоставяне на повече време и възможност на

родните PR специалисти да покажат своите успешно реализирани проекти. Финалният краен срок за
кандидатстване е 18.00 часа на 26 април 2012 г.

Критериите за журиране са свързани с изследване и планиране, реализация и постигнати резултати. Откритите
представяния на проектите, оценката на които представлява 20% от крайната, ще се проведат на 4 и 5 май 2012 г. и ще
бъдат отворени за всички желаещи.

С удължаването на срока за подаване на заявките за участие в “PR Приз 2012”, БДВО удължава и срока за записване за
участие в първото издание на реалити състезанието за студенти Student M-Tel PR Challenge Contest. Крайният срок за
записване за участие е 27 април 2012, а предварителният кръг, в който ще бъдат избрани 10-те най-добри двойки, които ще
участват в състезанието, ще се проведе в периода 2 – 7 май 2012.

Тазгодишното издание на конкурса се осъществява с подкрепата на PR агенция Chapter 4 България и “Дипломат
Корпорейшън” ООД. Реалити състезанието M-Tel PR Challenge Contest се организира с подкрепата на М-Тел. Медийни
партньори на PR Приз 2012 и Шести PR Фестивал са списание „Мениджър”, списание „SignCafe”, БТА, Jobs.bg, Human
Capital, Investor.bg, b2b Мedia Prnew.info, EventBox.bg, електронното издание „Медии и обществени комуникации” и
AvantX Technologies.

Криейтив директор на “PR Приз 2012” и Шести PR Фестивал е Десислава Виткова.

Повече информация за фестивала и конкурса, както и формата за участие ще можете да намерите на специалния уеб
сайт на конкурса: http://www.prpriz.info
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Приз 2012
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Важни дати в “PR Приз 2012”

Участие в конкурса могат да вземат PR агенции и отдели на търговски компании, медии, държавни институции,
правителствени и неправителствени организации, посрещнали предизвикателството да представят за участие своите
проекти, реализирани през 2011 г. Конкурсните категории включват „Корпоративна PR кампания“; „Социално отговорна PR
кампания на организация от бизнес сектора“; „Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор“;
„PR проект в публичния сектор“; „PR проект за вътрешни комуникации“; „PR проект за продукт или услуга“; „Специално
събитие“; „PR проект на медиа“; „Кризисен PR “; „Имиджмейкинг“ и „Политически PR“. За пръв път в конкурса е включена и
категория, посветена на новите медии: „Онлайн кампания или проект”. И тази година има специална катергория “PR на
студентски проект”, в която могат да се включат студенти по PR, които са завършили трети курс от обучението си. Те трябва
да представят PR програма или план за PR кампания, развита за целите на курсов проект.

Конкурсни категории

26 април 2012 г. – Краен срок за подаване на проекти за участие в PR Приз 2012

27 април 2012 г. – Краен срок за подаване на заявки за участие в Student M-Tel PR Challenge Contest

4 – 5 май 2012 г. – Открити представяния на проектите, кандидатстващи в PR Приз

11 май 2012 г. – Краен срок за подаване на заявки за участие в състезанието за практици M-Tel PR Challenge Contest

15 май 2012 г. – M-Tel PR Challenge Contest

16 май 2012 г. – Провеждане на PR Фестивал и официална церемония по награждаване на победителите в PR Приз
2012

Приз 2012
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Майтап бе, Уили

Горният израз често се използва като пояснение, че някой не е разбрал нечия шега. И служи за оправдание пишман
шегобиецът да се оправдае и да излезе от неприятната ситуация, в която сам се е поставил с дебелашкия си майтап.

Точно такъв е случаят с г-н Стоян Узунов, главен експерт „Връзки с обществеността” на Пирогов, който с „креативния”
си от гледна точка на ПР професията отговор на един вестник, поставя в несериозна ситуация цялата ПР професия.

Ние, представители на ПР бранша в страната, категорично заявяваме, че смятаме действията на г-н Узунов за
неуместни. Проблемът става още по-значим и заради факта, че в случая става въпрос за живота и здравето на човек –
както докторите, колеги на г-н Узунов биха могли да потвърдят, шега с тези неща не бива.

Истината и прозрачността в ПР професията са точно толкова важни, колкото и в журналистиката, колкото и във всяка
друга дейност и в ежедневието на всички. Роля за това имаме именно ние, които работим с информация,
изграждаме връзки между публиките и търсим консенсуси. Уверяваме всички, че прозрачността, етиката,
отговорността пред закона и обществото, са сред основните правила в ПР професията, иначе тя не би могла да бъде
практикувана въобще. Такъв тип отговорно поведение би трябвало да насърчаваме и очакваме и от всички останали
участници в обществения живот, включително и медиите.

И призоваваме всеки ПР специалист, който по някаква причина е решил да извърши ритуално професионално
самоубийство, да го направи самостоятелно, далеч от другите, и без да се осмелява да нарушава правото на
гражданите да получават пълна, точна и навременна информация.

С уважение,
Управителен съвет и Комисия по етика на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО)

Позиция
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Събития

New Media & PR

PR days

На 25 април 2012 в хотел Шератон с начален час 16.00 ч. ще се проведе събитието PR days - инициатива
на economy.bg и jobs.bg. Партньор на събитието е БДВО.

Програма:

16.00 – 17.15
PR и новите медии. Стари/ нови медии. Ефективност.
Кога са ефективни едните? Кога другите?
/Панелът ще бъде заснет и излъчен в ECONOMY.BG, проект на
JOBS.BG. ECONOMY.BG достига до регистрираните компании в
JOBS.BG и по този начин ще допринесе за споделяне на
добрите PR практики с бизнеса /

17.15. – 17.30
Кафе пауза

17.30 – 18.45
Предизвикателствата пред PR професията.
Изискванията на пазара към PR практика.
Какво е необходимо за успешната реализация на
завършващите в момента.
/ Панелът ще бъде заснет и излъчен в JOBS.BG. За да бъде
полезен за PR практиците и студентите, интересуващи се от
реализация и развитие в PR сферата/

18.45- 19.00
Обща дискусия

Участници в панелите:

Александър Христов – Председател на БДВО, Акаунт
директор, CIVITAS Bulgaria

Александър Дурчев – Председател на БАПРА,
Управляващ партньор, All Channels Communication

Анета Алашка – Зам. председател на Дружеството на
практикуващите PR към СБЖ

Ваня Бабанин – Регионален координатор на
Европейската асоциация на комуникационните
директори

Виктория Блажева – Директор Връзки с обществеността
и корпоративни комуникации, УниКредит Булбанк

Любомир Аламанов – Управляващ партньор агенция,
АПРА/ PORTER NOVELLI

Николай Неделчев - Управляващ директор, Publicis MARC
Group.
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новини

Диана Пазаитова е управляващ съдружник във
фирма Фама Кънсалтинг, която предлага услуги в
сферата на пъблик афеърс и парламентарно
застъпничество. Била е управляващ директор в
Кандол Партнърс; има дългогодишен опит в
сферата на ПР като програмен ръководител в
различни проекти на Американската агенция за
международно развитие; работила е с много
държавни и финансови институции, общини и
областни управи, неправителствени организации,
изследователски институти и браншови
организации. Преподавател е в Технически
университет – София. Член е на БДВО от 1999 г.,
като през годините е била и част от управителния
съвет на Дружеството.

Г-жо Пазаитова, член сте на журито в “PR Приз 2012”. Какви са

очакванията Ви към проектите, кандидатстващи в тазгодишното
издание на конкурса?
Не съм любител на „предпоставените” очаквания и затова

подхождам към задачата с отворено съзнание. И все пак, със
сигурност може да се каже, че дните на принципа „fake it till you

make it” са си отишли безвъзвратно, така че очаквам да станем
свидетели на проекти, базирани на задълбочени познания,

честност в стратегията и тактиката, умение да слушаш и да се
адаптираш.

Силна ли беше 2011 г. от гледна точка на PR практиката?
Без всякакво съмнение 2011-та беше много интересна от тази
гледна точка. В година на избори (а през миналата година те бяха

в две писти – за общински власти и за Президент) ролята на
специалистите по връзки с обществеността е особено решаваща.

Моето мнение е, че през 2011-та наблюдавахме целия спектър от
ПР услуги. За съжаление мога да кажа, че и този път политическият

ПР във всичките му разновидности доминираше, а много ми се
искаше да предложа коментар за повече и по-разнообразни ПР

практики в корпоративната, социалната и художествената сфера.
Но понеже ме питате директно – силна ли беше 2011 година за ПР-

а, ще кажа, че тя беше силна за политическия ПР и не достатъчно
открояваща се за другите ПР направления.

Приз 2012

Блиц интервю с Диана Пазаитова

член на журито в конкурса “PR Приз 2012”
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новиниКои са характеристиките на един добър PR проект?
Във веригата от компоненти: определяне на предизвикателството – предложено решение – приложени

инструменти – постигнат резултат, проектът на първо място трябва да е изпълним. Да е адекватен на
преследваната цел. Да е иновативен, без да е прекалено екзотичен и, разбира се, да е много добре

икономически обоснован (особено в тези кризисни години).

В коя категория очаквате конкуренцията да бъде най-оспорвана?
Би ми се искало най-оспорвана да бъде тя в категориите „Kорпоративна ПР кампания” и „Социално отговорна ПР

кампания на организация от бизнес сектора”, за да се убедим напълно, че ПР специалистите са заели
принадлежащото им по генезис място в най-висшия мениджърски ешелон – с идеи, решения и изпълнение в

подкрепа на бизнес целите и най-вече на общностите, в които компаниите работят.

Моля, довършете изречението; “Успешните PRактики в България …”
…са тези, които правят клиентите ни заслужено доволни и усещащи истинското постижение.”

По повод брой 50 на бюлетина "PRактики", бихте ли споделили 5 Ваши желания, свързани с PR професията?

О, желанията ми са много повече от 5, но искрено се надявам, че един ден –
- В тази професия ще има място само за професионалисти.

- Ще работим за клиентите си, а не за собственото си его.
- Ще спазваме неотстъпно Eтичния кодекс на тази професия.

- Ще се стараем да ползваме повече „белия” вместо „черния” ПР.
- Ще помагаме на хората да са още по-информирани.

Приз 2012

Блиц интервю с Диана Пазаитова член на журито 

в конкурса “PR Приз 2012” – продължение от стр. 7
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50 причини да участваш в PR Приз

Причина номер 50:

Участвайте! Даже и да се колебаете, че времето за подготовка на проекта
няма да стигне, не се притеснявайте, така или иначе срокът e удължен...

И веднага се сещам, че ако бях написал такъв материал в първия официален
брой на бюлетина, следвайки неговата номерация, щях да съм приключил с
причините, ама ще ги събера тези още 49 причини за участие в PR Приз.

Миналата година, когато след церемонията поздравявах един колега,
спечелил награда от Конкурса, тя съвсем спонтанно, емоционално и
истински ми каза – „Многооо е готино! Много!“. Каква по-хубава причина от
това да изпиташ такава пълноценна и неподправена радост, или пък мъка,
съпричастност, или пък завист.... кой каквото го влече и му идва отвътре.
Естествено, не е едно и също да си в ролята на победител и на губещ, но
важното е, че е „готино!“. И докато сме в сферата на чувствата, да не забравя
да спомена още причини, свързани с тази не чак толкова измерима и силно
субективна материя – да изминеш заедно с колегите си целия път по
подготовката на един проект. Някой ще каже – рутина, вероятно, за тези, които
са го превърнали в такава. Но да оставим рутината, тя рядко е водеща и
впечатленията ми са, че винаги подготовката за участие е едно емоционално
изживяване. Всеки има своите емоции, интересни случки и преживявания,
особено при първото кандидатстване и, повярвайте ми, заслужава си да се
обогатите с такива спомени, дори да не спечелите. Естествено, ще имате
рядко срещаната възможност да „блеснете“ пред останалите си колеги по
време на откритите презентации. Нали знаете онази поговорка за обущаря,
та и ние пиарите, дето толкова обичаме да обясняваме на клиентите си как
трябва да презентират, какви правила трябва да спазват и т.н. и т.н. Е, друго си
е да застанете в тяхната роля и да покажете на практика своите умения – не е
съвсем същото, но наистина е вълнуващо,.

Асен Асенов

Член на Управителния съвет на 

БДВО от 2006 г. досега;

Председател на БДВО за 2006 –

2007 г.

Приз 2012/ от Асен Асенов
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50 причини да участваш в PR Приз – продължение от стр. 9

Да поговорим и за тръпката на очакването – събрали сте се цялата агенция или отдел, взел
че пристигнал и клиентът и всички те ръчкат – „какво сега, ще спечелим ли, ще спечелим
ли“, „ама няма как да не спечелим“, „не, няма да спечелим“ – награждаващият говори
някакви силно неинтересуващи те неща, после казва името, аплаузи и .... кофти тръпка –
спечели друг, не, не, не сте чули добре – ти си, колегите те поздравяват, прегръщат те и се
запътваш към сцената. Официалното благодарене от сцената – колегите, клиентът, каузата,
проектът, аааа, журито, любимите преподаватели, други любими, май забравихте силната
конкуренция, клиентът, страхотният екип, каквото и да кажете всъщност никой няма да ви се
сърди и колкото по-ярко изразите емоцията, толкова повече ще заразите цялата зала с нея.
За неспечелилите остава следващият тираж, пък и възможността достойно да поздравите
победителя, което също не е за изпускане.

Да кажем, че описаните емоционални причини за участие ги докарах до 10, значи остават
ми още 39. Мисля да подходя „огледално”, а кое е огледалното на емоционалното,
естествено – рационалното. А рационалното, естествено, подлежи на ясна, точна и
прецизна систематизация, както следва:

11. Позволява организация и систематизация на различните проекти, оценка на тяхната
годност да участват в един конкурс и да се представят силно на него;

12. Създава възможност за проверка на екипа и екипна работа при подготовката на
проекта и неговото участие в конкурса;

13. Дава хубав повод за комуникация с клиента и за акцентиране на силните страни в
съвместната ви работа и това, което сте постигнали заедно;

14. Предлага друга гледна точка към свършената работа през призмата на критериите за
оценка на проектите от страна на журито;

15. Поставя ви в необичайна среда – да представите и защитите своя проект не пред
вътрешния екип или пред клиента, а пред цялата PR общност и жури;

16. Имате възможност да съпоставите своя подход и методи за работа и постижения
спрямо резултатите от работата на колегите, с които ще се конкурирате в категорията и
като цяло в PR Приз;

Приз 2012/ от Асен Асенов
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17. Можете да получите ценна обратна връзка както за целия проект, така и за
специфични елементи от него, която да ви е много полезна и в бъдеще;

18. Налага ви се да се подготвите за съвсем друг тип презентация, както и да
отговаряте на въпроси, които по-рядко можете да чуете от свой клиент;

19. Участието на проекта в PR Приз дава повод за PR комуникация за клиента ви в
положителен аспект;

20. Номинирането или получаването на награда носи не само емоционално
удовлетворение, но и авторитет и престиж за вас, а и за клиента ви.

И като казах авторитет и престиж, нека погледнем и върху този аспект на участието
в конкурса. Чувал съм понякога критики, включително и от победители, че „тази
година конкурсът бил по-слаб”, но не съм чувал и виждал PRX практик, агенция или
фирма да не сложат в своята професионална биография спечелена награда.
„Колкото повече, толкова повече”. Една награда може да не ни донесе нов клиент
веднага, но при всички случаи подпомага за изграждането на собствения ни образ
на успешни, авторитетни и уважавани пиари. От 2006 г. насам, откогато по един
или друг начин съм участвал в организацията на PR Приз, нееднократно съм
получавал запитвания от различни колеги или мениджъри на фирма от типа –
сещаш ли се за онзи проект, който видях на PR Приз, можеш ли да ми напомниш
кой го е реализирал, имаш ли му координатите... Със сигурност не съм
единственият, който е отговарял на такъв въпрос, а понякога тази комуникация –
между участник в конкурса и потенциален клиент, се осъществява на място, още
по време на откритите представяния или след церемонията по награждаване. И не
е необходимо да сте победител в съответната категория, просто някои клиенти
търсят специалисти или агенции със специализиран профил, които могат да
предложат добри решения в конкретна област или за конкретни казуси, така че PR
Приз си е своебразен шоу-рум, пред който PR общността може да покаже
последните си достижения пред потенциалните клиенти, да се бори за техния
интерес и комуникационни бюджети директно – на терен.

Приз 2012/ от Асен Асенов

50 причини да участваш в PR Приз – продължение от стр. 10
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По моят си начин на броене, мисля че ги докарах до 35 добрите причини за това да се
изпълните със състезателен дух. Ако още се колебаете, ето още една серия от
аргументи, които могат да ви мотивират – вашето участие е полезно за цялата PR
общност! Защо ли? Ето защо – да участваш не означава само да се конкурираш за
награда, значи и да станеш част от един форум и процес на обмяна на идеи,
подходи, решения, иновации, които чрез вас и другите проекти стават известни на
всички и така повишават нивото на услугите, които предлагаме на клиентите.
PR Приз събира вниманието както на практици, така и на преподаватели и студенти, а
каква по-добра форма те да видят най-добрите постижения в тази професия, да се
докоснат до най-добрите специалисти, да видят и осмислят най-новите тенденции за
нейното развитие. За студентите, каква по-добра възможност да срещнат своите
бъдещи работодатели, защото не бива да забравяме, че когато наемаме един нов,
млад служител, не само ние го избираме – ние сме и в ролята на избираните.
Конкурсът дава възможност да се обсъждат определени казуси, да се дискутира
тяхната приложимост, функционалност, етичност дори, да се задават нови стандарти

в работата ни. Естествено, участието, откритите представяния и церемонията са и форма за общуване в рамките на общността, която
позволява, извън пряката пазарна конкуренция помежду ни, да се изгражда усещане за принадлежност към професията, да се обсъждат
идеи за подобряване на средата, в която работим, нейния авторитет и начин, по който се приема от широката публика. Да не забравяме, че
конкурсът съществува не защото БДВО или други го организират, въпреки че идеята и реализацията са техни. Конкурсът е за неговите
участници, за техните постижения и успехи, така че ако искате да имаме един обективен и престижен професионален конкурс, да оставите
своята следа в неговата история и бъдеще – не се колебайте, ако не опитате – няма как да разберете, няма как да промените нещо, което
не ви харесва, няма как да реализирате идея, която имате в тази посока.
PR Приз като събитие, благодарение на своите организатори, жури и участници, партньори, не е просто място, на което се раздават едни
награди, а форум който позволява на цялата PR общност да се събере, да се заяви пред себе си, да фокусира медиен и обществен
интерес, да покаже най-доброто от себе си и така да е полезен за всички, които сме приели като своя професионална и житейска съдба
да наричаме себе си пиари.
Не претендирам да броя много прецизно, но смятам, че достигнах до заветните 50 причини, ако не сте забравили – започнах с петдесетата.
Като обобщение, ето една популярна мисъл, която смятам за много подходяща за случая – „Пътят е всичко, целта нищо!”. Изминете този път и
ще разберете, че независимо от това дали ще си тръгнете с награда или не от церемонията, той наистина си заслужава.
И не мислете, че съм забравил първата и най-важната причина. Ако пишех този текст в първия брой, тя наистина щеше да каже всичко.
Първата, единствената и най-важната причина да участвате си е Вашата! Тя може да е величава, може да тривиална, може да е споделена
тук, може да не е, няма никакво значение, защото това си е Вашата причина да участвате и тя не подлежи на никаква класификация и
типизация. Тя си е Ваша и ако сте я открили – не се колебайте, превърнете я в едно интересно и вълнуващо преживяване, от което можете
само да спечелите!

Приз 2012/ от Асен Асенов

50 причини да участваш в PR Приз – продължение от стр. 11
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Радослава Ганозова е директор
„Комуникации” на Актавис от
2005 г. От началото на годината
тя отговаря за корпоративните
комуникации както на
търговската част на
компанията, така и на двата
завода на Актавис в България.

Г-жо Ганозова, член сте на журито в “PR
Приз 2012”. Какви са очакванията Ви към
проектите, кандидатстващи в
тазгодишното издание на конкурса?
Очаквам да видя проекти, от които да личи,
че върху тях е мислено и работено
професионално, с внимание към най-
важните моменти. Очаквам качествени
проекти.

Силна ли беше 2011 г. от гледна точка на
PR практиката?
Не мога да дам обобщена оценка,
защото аз съм в сферата на бизнес-
комуникациите и нямам общ поглед върху
PR практиките. Попитайте ме отново, след
като разгледам постъпилите проекти.

Кои са характеристиките на един добър
PR проект?
За мен има две основни характеристики
на добрия проект - крайната цел да е
постигната и да е измерен резултатът от
дейността. Бидейки от страна на
клиентите, бих допълнила: и доволен
клиент, който е убеден в добрите резултати
от проекта.

В коя категория очаквате конкуренцията
да бъде най-оспорвана?

Приз 2012

Надявам се, че във всяка една категория
конкуренцията ще е голяма. Ако това е
факт, ще означава, че PR бизнесът е
реагирал адекватно на променените
условия и не е направил компромис с
качеството на реализираните си проекти.

Моля, довършете изречението:
“Успешните PRактики в България …”
... безспорно доказват професионализма
на българските PR практици ”

По повод брой 50 на бюлетина "PRактики", 
бихте ли споделили 5 Ваши желания, 
свързани с PR професията?
Искрено се надявам всички ние, като част
от PR гилдията, да не забравяме, че трябва
да сме отговорни и честни с нашите
публики. Ако сме изкушени да излъжем,
по-добре е да замълчим. Силно вярвам,
че нашата професия ще заеме своето
сериозно и подобаващо място във всяка
една компания, защото репутация може
да се разруши за много кратко време с
липса на професионална комуникация.
Искрено се надявам, че на нас няма да
гледат на специалистите, които
„изпращат прес-материали на
журналистите”, защото нашата
професия е много повече от това.

Блиц интервю с Радослава Ганозова – член на журито в конкурса “PR Приз 2012”
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Любопитно/ от Асен Асенов

В огледалото на PRактиците

Попитахме 50 водещи PR практици.... Наистина ги попитахме, защото на
страниците на PRактики със свои идеи, мисли и отговори на интересни

въпроси в интервюта са участвали дори повече от 50 наши колеги. И ето на
кратко описанието за днешния български практик, което може да извадим

и обобщим на база на отговор на въпроси от групата „Какви качества
трябва да има добрият PR специалист?”.

Да е позитивен! Да умее да работи в екип, да е отворен, но и склонен да се

учи. Днешният PR очевидно трабва да е малко нещо съчетание между
популярните екранни образи на Джеймс Бонд, Джери Макгуайр и Лара

Крофт – примерно, защото трябва да работи с настроение, да има стил,
да издържа на натоварена обстановка и екстремни условия на работа, да

е чаровен, комуникативен и обаятелен, да се отдава на това, което прави и
да влага душата си в него. Естествено българският пиар трябва да е

креативен, мотивиран, да има хъс, добра езикова култура, аналитични
умения и да се отдава на работата си все едно прави любов, а да прави

любов, така както работи в най-добрите си мигове. Трябва да има мерак, то
къде без мерак, да се усмихва, да чете, да има широка обща култура, да

се учи, но и да учи, да е ентусиазиран и освен да има мерак, да върши
работата си мераклийски и с майсторлък, за да попадне и да остане в

клуба на PR отличниците. Образът на съвремения комуникационен
специалист се допълва и с изискването да бъде честен, етичен, да има

професионална самоувереност, умения за бързо вземане на решения и
способност да носи отговорност. Да не ползва професията, за да

популяризира своята личност, а да работи пълноценно и отдадено за
каузата на своите клиенти, да е добре информиран и да познава медиите

и да не се навива да прави „малко пиар”, защото уважава професията си.
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Любопитно/ от Асен Асенов

В огледалото на PRактиците – продължение от стр. 15

Талант, всъщност, трябва да има и талант, за да я върши тази работа, както музиканта не би могъл да създава музика,
ако няма нужния талант и слух за целта; да е способен да изгражда дълготрайни взаимоотношения, основани на

доверие и взаимна полза, да има солидно образование, допълнено с широка обща култура, вродено любопитство
и..... да си е малко луд, ама малко! Да има желание – да общува, да се развива, да надгражда уменията си, за да

се превърне в завършен професионалист. Да води конструктивен диалог, да е добър медиатор, да може да
отстоява своята позиция, но и да приема мнението на другите, да слуша активно, да може да се постави на мястото

на другия, да е доброжелателен и усмихнат, но да следва неотклонно поставените цели и да ги постига. PR-ът, трябва
да може да оптимизира разходите и ресурсите, да е комбинативен и адаптивен, да е отлично информиран за

всичко и да реагира бързо и адекватно във всяка ситуация, независимо за колко проекти и клиенти работи
едновременно. Естествено, успешният практик в България, а вероятно и по света, трябва да има добра интуиция,

любознателност, интелект, широк мироглед и да не се взима много насериозно. Трябва да е градивно амбициозен,
да е добре подготвен физически за натоварена работа, да може да работи в условия на стрес, да балансира

личния си живот и професионалния, така че да може да е на разположение 24 часа в денонощието, ако клиентът
има нужда от него, да е добре облечен, да разбира от мода, от риторика, от презентативни умения, да е силен,

постоянен и добре организиран.....

Да спра до тук, че обобщавайки така мненията на колегите, изведнъж, незнайно защо, се замислих как е в НАСА и
дали там имат такива изисквания и очаквания към хората, които искат да стават космонавти. На шега или на

сериозно, това е образът, към който всеки желаещ да практикува успешно тази важна и интересна професия
трябва да има пред себе си, наричайки се PR.
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ЗА

Заместването на PR с други комуникационни средства за целите на меренето. Не всичко, което лети, се яде. Не всичко, което се мери, е
реклама.
Заместването на PR в маркетинговите комуникации. Има ли нужда да повтаряме кои са истинските комуникатори?...
Всички отговори се обезсмислят, ако забравим да се питаме „Защо?” и да си отговаряме – „Х неща” в полза на организацията и „Y неща” в
полза на обществото.
Пренебрегването на обективностите, фактите и закономерностите в името на блестящата „голяма идея”, която ще ти донесе номинация за
награда от фестивал и номинация за уволнение от шефа.
Ако PR-ът знае, че може да сготви ориз, да не обещава омари за същите пари.
Рекламни апели в PR. На мъжа си е по-добре да кажеш „Купи домати, а не краставици” вместо „Ядат ми се домати, а не краставици”. Но на
аудиторията не можеш да кажеш „Купи си от тез домати!”
Изкуствено поддържане на живота на кампанията със стихийно изпращане на прес съобщения на конвейр.
Пренебрегването на тесни таргети. При един сравнително малък медиен пазар, игнорирането на таргети, които потенциално съдържат
лидери на мнение, е неразумно.
Приемането на новите медии като „универсално хапче”.
Специално отношение към различните медии.

ПРотив

Както казва Айнщайн: каквото се мери – става. Твърдо ЗА – добрият PR знае, че не трябва да мери дължината... на публикациите, а
качеството им.
Интегрирането на PR в маркетинговите комуникации. PR винаги ще имат самочувствието, че са истинските комуникатори, докато
маркетинговите специалисти са просто технократи. Това не ги прави несъвместими – напротив!
Да си отговорил на въпроса „Защо?” преди въпроса „Как?” Разсеяни от творчески пориви, нека не забравяме – като във всяка бизнес
дейност, поставянето на целите предшества изпълнението.
Провеждането на предварителни проучвания. Совите не са това, което бяха. Привидностите могат да се опровергаят с изследване, което
дава други отговори на гореспоменатите питания.
Всяка домакиня знае, че не вечеря в ресторант, защото трябва да съобрази менюто с бюджета си. Всеки PR трябва да знае, че ако има
бюджет за ориз със зеленчуци, не може да сготви омар в шафранов винегрет с бели трюфели.
Ясни послания. Нужна е „инженерна мисъл” в структурирането на посланията. Ако PR посланията не са структурирани и ясни, няма как
мислите на аудиторията да са структурирани и ясни.
Точно планиране на продължителността и етапите на кампанията. Всяко нещо, макар и хубаво, си има край. Добре е да го знаем още в
началото.
Таргетирането на посланията. Имаше един израз – важно е не какво казваш, а как го казваш. Мога да добавя – а по-важно е на кого го
казваш!
Засиленото използване на нови медии (макар вече да не са толкова нови).
Специален подход към различните медии.

Избрано от ЗА и         отив/ от Мила Миленова
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Милена Атанасова е магистър по „Славянски 

филологии“ към СУ „Св.Климент Охридски” (2001) и 

бакалавър по Психология към ВТУ „Св.св. Кирил и 

Методий” (2005). В практиката си преминава през 

различни обучения и квалификации по PR. Работи в 

областта на публичните комуникации от 1999 г. като 

през годините е била мениджър комуникации в Хигия, 

Ретро Радио, Communicorp, Ficosota Syntez и др. От 2011 

г. управлява агенция за цялостно комуникационно 

обслужване Magica Events. Член е на БДВО от 2005 г., 

през 2009 е избрана за Председател на организацията. 

Понастоящем е Председател на Комисията по етика 

към БДВО.

Г-жо Атанасова, как се роди идеята за създаването на бюлетина
“PRактики” и какви бяха първоначалните цели, които си постави
Дружеството с инициирането на този проект?
Спомням си, че тази идея обикаляше устите на хората още на
събранията на УС, когато станах негов член на (т.е. през 2007 г.) И така...
поне две години подред. Но бюлетинът си остана в рамките на добрите
намерения, докато не станах Председател и не взех нещата в ръце 
Истината е, че всички знаехме колко отговорна и трудоемка задача е
това – все пак става дума за сериозна медия (първата по рода си при
това), която трябваше да отразява всичко актуално в публичните
комуникации и по-конкретно, в областта на PR. През 2009 моментът явно
вече беше назрял, защото мнозинството колеги от УС ме подкрепиха
като предложих конкретния проект. И не само това – подмогнаха
неговата реализация. За читателите може да звучи като нещо напълно
естествено, но всъщност не е точно така. Опитът ми показва, че малцина
жертват от личното си време заради безвъзмездния труд в името на
дадена кауза. Да не говорим, че някои колеги от тогавашния УС приеха
проекта много скептично и не вярваха, че това може да се случи и да се
развие успешно /бях заложила в него бая нещица като идеи/. Но по
същия начин те не вярваха, че БДВО някога ще увеличи многократно
членската си маса, че ще има собствен офис и секретар (които бяха
факт още през 2009), че ще има работеща библиотека, ще прави над 5
големи събития в годината, че ще успеем да направим Коледното парти
за PR специалисти традиция и още много други хубави неща, които се
случиха на общността през последните години. Не мога да ги изредя
всичките... но те са факт! По този повод често ми се налага да казвам
„Няма невъзможни неща! Всичко е въпрос на желание.“ И за да не ме
обвините в излишен ентусиазъм (защото и това ми се е случвало в
България), ще добавя: Да, цената е висока – много отделено лично
време, безсъние и неплатен труд. Най-неприятна е често срещаната
неблагодарност от страна на членове и нечленове. Вместо поне да дават
морална подкрепа и конструктивна обратна връзка, мнозина постоянно

Лица

Милена Атанасова – Председател на Комисията по етика към БДВО
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Интервю с Милена Атанасова
(продължение от стр. 18)

така популярната абревиатура “PR”,
което не бе маловажно. Една от
основните цели на самия бюлетин още
при неговия замисъл, бе да споделя
добри, най-добри и (разбира се) –
недотам добри, дори неетични
практики. Отново с цел обогатяване на
всеки специалист, по-висок КПД на
изданието, както да допринася за
развитието на професията в България
като цяло – една от целите на самото
БДВО. Пуснахме един тестов (нулев)
брой, за да видим какви ще бъдат
реакциите от страна на специалистите
и да получим обратна връзка. Както
очаквахме, получи се експлозия в
общността и успехът на изданието
беше категоричен. Много добре беше
приет. Пуснахме го на рождения ми
ден (19.01.2010) – това беше най-
хубавият и смислен подарък, който си
направих тогава. Ако го считате за
любопитен факт, разбира се  По
„мое време“ бюлетинът се развиваше
много динамично, защото в началото
винаги се експериментира много и
постоянно по нещо добавяхме и
отнемахме. Първоначалните рубрики
бяха малко – бяхме предпазливи,
защото не бяхме съвсем сигурни кое
ще се търси и кое не. Затова
стартирахме само с „Редакционна“
(обобщаваща броя) страница, „PR
Новини“, „PR Събития“, „PR Лица“

се оплакват кое не се е случило без
предложения как да се случи по-добре
или помощ. Но, какво да се прави, такъв е
животът – друга любима приказка ;) За
опита ми с БДВО мога да говоря много...
но да не изместваме фокуса. Важното е,
че сега „PRактики“ е водещо издание по
публични комуникации, много успешно и
четено такова (има над 3000 абоната) и
вече трета година е „на пазара“. Продава
се добре ;) Поздравявам колегите, които
„поеха руля“, обогатиха още повече
съдържанието, направиха го по-
интересно и нещото, което лично аз много
уважавам в настоящия редакционен екип
е, че не престават да експериментират.
Колеги, браво! Да ви го кажа и тук, на
страниците на бюлетина – все пак
работим за едното „Браво“ ;)

Още малко любопитни факти от
историята на бюлетина?

Например името – то все пак носи
концепцията в себе си. „PRактики“ ми
дойде спонтанно – по принцип считам, че
успехът в нашата професия се дължи
много повече на опит и практика,
отколкото на теоретични познания. Не
искам да обидя колегите академици, но и
те самите го знаят – такъв е характерът на
работата. А в това име присъстваше и

/интервю/, „БДВО членове“ /интервю/,
„Новите членове“ и „PR забавление“ като
основни рубрики. На третия брой
самосиндикално реших да махна
Редакционната страница поради 2
причини – едната бе, че не исках да се
гледам изтъпанена на чело на всеки брой
– някак самото издание вече имаше за
мен собствена индивидуалност и исках
читателите да обръщат внимание на
самото му съдържание, и второ – всеки
един човек, който четеше броя, можеше
сам да извлича най-важното и
същественото от него. Нямаше нужда да
го правя вместо тях – все пак хората,
практикуващи или преподаващи нашата
професия, са достатъчно интелигентни. На
нейно място обаче сложихме „За и
против“, която и до днес стои в изданието и
е една от най-четените рубрики.
Добавихме също много „плаващи“
рубрики, в зависимост от наличието на
поводи – като „PR Приз“, „PR Фестивал“, „PR
Buzz”, “PR Кариера“ (когато има
интересни обяви за работа в областта или
някой търси работа). Вкарахме също
рубриките “The New PR Generation“, за да
могат колегите-студенти от университетите
(младежките организации) да пишат на
воля и „PR От мястото на събитието“ – за
авторски материали от кореспонденти,
присъствали на интересни чужди събития в
областта. Изключително полезна и ценна е
също и рубриката “PR Библиотека“,
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Интервю с Милена Атанасова
(продължение от стр. 19)

най-различни колеги, с често дори
противоположни гледни точки по
определени въпроси. Все пак това е
идеята на изданието – да стане арена на

пресечни точки, да има дебат, сблъсък
на мнения, идеи и интереси. Мисля и се

надявам, че този принцип се е запазил и
до днес – защото една подобна медия не

може без истината. Все пак това е един
от основните инструменти при нашата

работа. И в този смисъл, по повод
последните негативни тенденции, които

се появиха – отваряне на досиета и
информации за кухи обществени

поръчки, мога да кажа, че отново
медията „PRактики“ е най-удачният начин

за израз на различните гледни точки...
включително за изразяване на позиция на

самото БДВО. Защото, повярвайте ми,
колегите от различните браншови

организации имат абсолютно
противоположни мнения дали да бъдат

официално отворени досиетата или не
(както е писано в Закона преди години)

или не например. „PRактики“ е мястото
тези позиции да бъдат обосновани, да
бъдат аргументирани. Така ще спечелят
не само читателите, но и самата медия.

Това е личното ми мнение.

Какво постигна “PRактики” за 50 броя?
Успя да се наложи като име; успя да

създаде добра репутация (почти никой не
ни е отказал да участва в изданието под

различни форми, не само с интервю, и
това не е случайно); успя да генерира

чиято идея бе освен да представя ценните
книги в нашата област от различни
издателства, също и да обогатява самата
библиотека на БДВО, създадена по това

време – посредством 2 броя от изданието за
библиотеката срещу представянето.

Истината е, че в самия проект бяха заложени
доста повече рубрики, отколкото излязоха от

самото начало... Такава, която изобщо не
видя бял свят, например, е рубриката „PR

агенция“, която трябваше да представя
водещите агенции на пазара. Но тя отпадна,

защото така рискуваме някоя от агенциите
да се обиди и да пита на какъв принцип ги

избираме – така вместо да изпишем вежди,
щяхме да избодем очи.

Какви журналистически принципи работят

в PRактики?
От 2011 г. не участвам вече активно в

разработката и списването му – съвсем
умишлено, защото изданието си тръгна по

своя път и вече аз не мога да съм му толкова
полезна, колкото новите и свежи хора в

редакционния екип. Принципът на медиите е
същият като този в природата – за да са
богати и интересни, трябва да има промяна,
динамика, диверсификация. Но в периода, в

който аз съм отговаряла за изданието,
искам да кажа, че нищо не сме спестили на

колегите. Поне не и умишлено. Абсолютно
спазвахме принципа на свобода на

словото, не сме работили за ничии
корпоративни интереси (освен ако не са

били платени, под формата на реклама) и
сме допускали да се изявяват без цензура

качествено съдържание (което само по себе
си е достатъчно); успя да представи
водещите фигури на PR пазара в България и
техните практики... успя да постигне много за

тези 2 години и нещо. Много повече от други
медии в страната. Макар че „PRактики“ не

се конкурира с никого. Защото бюлетинът е
уникален, това никой не може да отрече.

Както и самото БДВО.

Кои са силните и кои – слабите страни на
бюлетина?

Силните страни присъстват във всеки мой
отговор до момента и няма нужда да правя

реклама на изданието – то е достатъчно
качествено и приятно четиво само по себе

си. Ако колегите имат интерес, ще видят, че
има смисъл да го четат. Затова ще се

възползвам от въпроса, за да споделя, че
според мен е много трудно да намериш

„златната среда“ за подобно авторско
електронно информационно издание. Хем

трябва да е сравнително кратко – за да не
отегчава и динамичните ни колеги да успяват

да го прочетат (често го правят на един дъх),
хем да дава достатъчно и смислена
информация. Там се крият тънкостите и там
трябва да работим още. Иначе, идеи не

липсват, слава Богу. Постоянно има
интересни и нови поводи за комуникация на

собствената ни професия и тепърва ще се
появяват още такива. Искам да прочета

повече за световния PR на страниците на
„PRактики“ – добре е бюлетинът да дава

информация и за това какво се случва на
чуждите пазари и мисля, че е пораснал за
това.
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Интервю с Милена Атанасова
(продължение от стр. 20)

Да ви кажа честно, за мен е важно не
толкова кой ще се появи в „PRактики“, а
какво ще сподели. Защото и най-
популярният и знаменит човек може

всъщност да не каже нищо. Колкото и да
са смислени въпросите.

Коя е Вашата любима рубрика и защо?

Уф, това е много труден въпрос, почти
колкото за кокошката или яйцето... Не

мога да си позволя да фаворизирам,
след като съм измислила 90% от

рубриките :))))))))) И все пак, може би с
най-голям интерес чета „PR лица“ –

винаги съм обичала интервюто като
журналистически жанр, защото то

възпроизвежда почти на 100% собствения
стил на интервюирания и така дава ясна

представа за личността му.
Същевременно възпроизвежда „живата

връзка“, което е много важно за мен.
Благодаря, че ме поканихте точно за тази

рубрика – умишлено или не, и това е от
значение за мен

В каква посока искате да видите
развитието на информационното
издание?

В голямата си част вече отговорих на този
въпрос, що се отнася до съдържанието.

Бих искала обаче да видя „PRактики“ с
повече реклама. Това е един чудесен

канал за таргетирана комуникация и не
мога да схвана още защо не се използва

ефективно. Може би и ние от БДВО не
полагаме достатъчно усилия да

Тенденции, перспективи, практики от
развитите страни, родоначалници на
професията. Това ни е много необходимо,
за да се цивилизоваме и да стартираме

процеса на стандартизация. В качеството
ми на Председател на Комисията по етика,

аз бих допълнила изданието с повече етични
практики и бих сигнализирала за неетични

такива – това също липсва към този момент,
но има причина за това. Не са малко

нещата, които липсват, но времето е наше ;)

Разкажете ни повече за хората,
представени в рубриката „PR Лица“.

Рубриката беше измислена, за да могат
самите те да разказват за себе си, за

професионалното си развитие, за
принципите, които изповядват и спазват, за

практиките им в ежедневието или в
изключителни ситуации... и по този начин да

обогатяват всички специалисти. Докато бях
главен редактор, аз подбирах по собствени

познанства и категоризация за „значимост“ в
професията. Умишлено тогава не пуснах

„най-големите“ – т.е. PR легендите от PR Приз
и почетния председател на БДВО, проф.
Петев, защото исках изданието да набере
скорост. Затова интервюирах хора с

достатъчно опит и име в професията,
доказани професионалисти, които могат да

допринесат за общото познание на
специалистите в областта. Единственият

наистина важен принцип, който съм
спазвала, е хората да са различни – да

работят в различни области на PR, да имат
различен опит и познание.

популяризираме бюлетина в тази му
светлина. А все пак това е и начин за
алтернативно финансиране и на дейността
на самото Дружество. Така членовете ще

могат да получават повече добавена
стойност. Според мен трябва да поработим

по въпроса през следващите година-две.
Другото, на което бих искала да наблегнем,

е имиджът на професията в България. Там
има много какво да се каже и направи, и

„PRактики“ е едно от подходящите места за
тази цел.

Какво да очакваме от “PRактики” през

следващите 50 броя?

Това ще каже д-р Христов, защото сега той
пише рецептите ;) Дай Боже да има още

такива хора на ръководни постове в БДВО и
след него. Аз ще помагам с каквото мога,

всички колеги знаят добре, че могат да
разчитат на мен 

Като финал, искам да споделя своята

благодарност към всички от УС, КЕ и не по-
малко, към активните членове на БДВО. Тези
хора заслужават всяко вложено усилие.
Хубавото на БДВО е, че хората са уникални и

същевременно умеят да приемат другостта
и действат задружно. Просто БДВО не търпи

посредствени, закърнели или
небодронамерени хора. И това много ме

радва. Затова като финал бих искала да
кажа: Благодаря, че ви има – вие правите

живота ми по-смислен, по-богат и по-
приятен!
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За PR образованието от страниците на бюлетина

Много и най-различни мнения изказаха PR
практиците за специализираното образование по
връзки с обществеността в България на страниците
на “PRактики”. Краткото обобщение позволява да се

очертаят най-важните предизвикателства пред
образованието на младите специалисти, които
навлизат на пазара. Според колегите, PR
образованието в страната не дава реално покритие
на самочувствието, с което се зареждат студентите.

Информационното поколение не може да бъде
запалено с аналогово образование. Голяма част от
преподавателите не могат да натоварят
интелектуално по-будната част от студентите и те

губят интерес. Динамиката, с която се развиват част
от медиите и терминологията, която навлезе през
последните години, са непонятни за много от
преподавателите.

Образование/ от Асен Асенов

Има голяма празнина между получените в университетите знания и изискванията и очакванията на пазара.
Наред с това, като добри практики и добър начин за подобряване на качеството на образованието, се отчита
привличането на PR практици като преподаватели, по-активното и отговорно отношение към студенстките
стажове, допълнителните иницииативи като майсторски класове, летни училища и т.н., които позволяват на
студентите да се запознаят не само с теорията, която им се преподава, но и да се докоснат до реални
проекти. Като цяло PR общността съзнава необходимостта от по-качествено обучение на бъдещите кадри и
заявява желание да участва и да подпомага този процес, за да може пътят между добро образование и

успешна практическа реализация на младите специалисти да бъде по-кратък и по-успешен за всички страни
в този процес – студенти – университети – PR пазар – клиенти – общество.
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новини

ЗА и         отив /от Мила Миленова

Промяната на съдържанието на думи в контекста на PR посланията

PR-ите обичат думите. Особено думите, които
звучат завладяващо. Кажете го: Юбилей*! Звучи
като нещо, което трябва да се полей!  Може би
такава е логиката на PR-ите, които през 5 години

честват юбилеи на фирмите си.

PR-ите обичат думите. И имат правото да ги
използват както преценят за добре. Времената

се менят, променя се контекстът на употреба на
думите, а контекстът дава съдържание на
думите. В речника ще намерите значението на
думата „юбилей” от времето на Стария завет, но

нашето време също си има Завет. Можем да го
наречем Реконтекстуализиращ завет или просто
Завет на промяната (в смислите, в ценностите, в
хората). Думите могат да променят смисъла си.
И още по-добре казано: Ние можем да
променяме смисъла им, както променяме себе
си.

* Малко хора знаят, че не използват думата юбилей
правилно. Всеки 5 години смятат за юбилей.Юбилей в
библейския смисъл на думата е само 50-ицата.

Едва ли всички PR-и, които честват юбилеи
през някоя и друга година, осъзнават какво

въздействие оказват върху етимологията и
развитието на езика. Може би просто
своеволно го моделират в своя услуга.
Просто защото думата с чужд корен им

харесва повече от тромавата нашенска
„годишнина”. Годишнина е дълга дума за
заглавие на прес съобщение, можете да
твърдите. Дълга е, да, но е правилна. Не

можем да очакваме да вярват в
съдържанието на текста, ако не вярват в
съдържанието на думите, които
използваме.

Затова просто трябва да сме внимателни
към думите. Защото ние се променяме,
думите се променят, но думите живеят
хиляди години, докато ние – хората – се

молим да умножим по две собствения си
житейски юбилей!
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Забавление/ от Симона Стефанова

Приключенията на един PR

Преди, по време и след края на една професия

PR консултант умира и отива пред портите на Свети Петър. Там хиляди 
хора чакат на опашка, за да се видят със Светеца. Но за негова 
изненада Св. Петър напуска бюрото си и слиза по дългата ивица от 
хора до мястото, където седи. Свети Петър го поздравява сърдечно. 
После Светецът и един от неговите помощници хващат консултанта 
под ръка и внимателно го водят до предната част на опашката да 
седне в удобен стол до бюрото. 
- Не че имам нещо против цялото това внимание, но какво ме прави 
толкова специален? - пита PR-ът 
- Ами, ние сумирахме всички часове, за които сте таксували своите 
клиенти, и според нашите изчисления ти трябва да си на около 193 
години! - отговаря Св. Петър – Кажи с какво точно си се занимавал?
- Аз бях PR специалист.
- Така ли? А с какво се занимават PR специалистите? – попитал Св. 
Петър
- Странно. Мислех, че би трябвало да знаеш кои са PR-ите. Все  пак 
първият човек Адам е бил PR!

- Защо смяташ така?
- Нали в Библията пише така: „В началото бе словото…”
- Хмм – замислил се Св. Петър – Продължавай!
- Ето например и Мойсей също е бил PR. Когато той и последователите му бягали от армията на Фараона, стигнали до 
бреговете на Червено море  и се озовали в капан – египтяните ги застигали, а друг път за бягство нямало. Някой  да има идея 
какво да правим?  - попитал Мойсей. Всички тъжно поклатили глава. А не! Трябва да измислим нещо да се случи и да се 
измъкнем оттук, защото няма как – вече съм гарантирал да запълня 2 страници фолио в Стария Завет! – казал Мойсей. 
- А Каква е разликата между PR, маркетинг и реклама? – попитал Свети Петър
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Забавление/ от Симона Стефанова

Преди, по време и след края на една професия – продължение от стр. 24 

- Ще ти обясня много лесно: Момиче и момче отиват на първа среща. Сядат в заведение. Ако момчето, директно каже на
момичето, че той е „най-добрият любовник на света”, то това е реклама. Ако момчето започне деликатно да я убеждава, че
именно той е „най-добрият любвник на света” и тя би била най-щастлива с него, то това е маркетинг. Но ако момичето
сама му признае, че е чувала, че той е „най-добрият любовник на света”, то това е PR!
- Ха-ха – засмял се Светията – Започвам да схващам. Но разкажи ми за себе си.
- Животът ми като PR беше кратък, но много динамичен. Реших да започна да се занимавам с пъблик рилейшънс след
като се консултирах с един специалист по човешки ресурси. Той ми направи оценка на моите умения и компетенции:
Отлични презентационни умения: умее да лъже;
Отлични комуникационни умения: прекарва много време в чата и по телефона;
Изключително добре квалифициран: все още няма големи гафове;
Работата му е основен приоритет: прекалено грозен, за да го поканят на среща;
Социално активен: пие много;
От дружелюбно семейство: съпругът/та също пие много;
Самостоятелен в работата си: не казва на никой какво върши;
Мисли бързо: лесно измисля правдоподобни извинения.
След като видя резултатите, без много да му мисли, ме насочи към PR. Странното е, че започнеш ли да се занимаваш с 
тази професия, хората започват да те разпознават дори от птичи поглед. Веднъж летях в балон с горещ въздух, който 
трябваше да е атракция на едно събитие, когато осъзнах, че съм се изгубил. Намалих надморската височина и долу
забелязах една жена. Слязох още малко и се провикнах към нея: 
- Извинете, може ли да ми помогнете? Обещах на един приятел, че ще се срещнем преди час, но не знам къде съм се 
озовал. 
- Вие сте в балон с горещ въздух, който кръжи около 30 фута над земята. Вие сте между 40 и 41 градуса северна ширина и 
между 59 и 60 градуса западна дължина – отговори ми жената.
- Трябва да сте инженер? –казах
- Да, такава съм! –отвърна тя –Как разбрахте?
- Е, –отговорих – всичко, което ми казахте е технически правилно, но нямам представа какво да правя с вашата 
информация и е факт, че все още съм се загубил. Честно казано, не ми бяхте много полезна. Ако не друго, вие ме
забавихте още повече.
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Забавление/ от Симона Стефанова

Преди, по време и след края на една професия – продължение от стр. 25

26

- Жената, обаче побърза да ми отговори:
- Вие трябва да сте PR?
- Да, но как разбрахте?
-Ами, вие не знаете къде се намирате и накъде отивате. Издигнали сте се до мястото, където сте, благодарение на въздух
под налягане. Вие сте дали обещание, което нямате представа как да спазите и очаквате хората под вас да решат
всичките ви проблеми. Факт е, че вие сте точно в ситуацията, в която сте били преди да се срещнем, но сега, някак си, това
е по моя вина.
Естествено, хората не винаги оценяват достойнствата на професията. Особено в България всеки се нарича PR. Спомням 
си, когато излезе следната публикация в PRaктики: “Сашка Васева: Аз съм създала пиара в България”!
Много трудно се намират клиенти. Налагаше се да предлагам какво ли не:
- Хайде, наемете нашата агенция! С нашите идеи, ще можете да спечелите много!
- Оставете ме на мира! Нищо не искам да печеля!
- Няма проблем имаме и такива идеи…
Опитвал съм се да впечатля клиент, по всякакъв начин. Веднъж един мъж влезе в моя офис. Вдигнах телефона и започнах да 
говоря:
- Съжалявам, но в момента имаме прекалено много работа и няма да можем да поемем Вашата кампания, поне един 
месец... След това затворих и се обърнах към него:
- Какво мога да направя за Вас, господине?
- Нищо – отговори ми той – просто съм дошъл да свържа телефона Ви...
Лошото започна, когато станах PR на голяма компания и шефът ми се оказа с много големи изисквания. Още на първото 
събитие започна да се възмущава от мен.
- Но какво става!? Защо си пиян? Наех те, за да съм щастлив, че си винаги трезвен и се грижиш за всичко!
- Е, да! Ама тогава беше мой ред да съм щастлив..
Вечно се оплакваше от мен: „Той ме излъга, че ще ми осигури 30 метрова яхта! А, когато отидохме на морето, не само, че 
беше излъгал за дължината, но се наложи и да греба…”
Единствената причина да не ме уволни по-рано е, че ми беше дал пари назаем. А аз все още се стараех да се грижа за 
неговия имидж и да му давам добри съвети:
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Забавление/ от Симона Стефанова

Преди, по време и след края на една професия – продължение от стр. 26

- Знаете ли? Разбрах, че светлината е по-бърза от звука!
- Така ли? Как разбра?
-Ами как… Изглеждахте толкова интелигентен, преди да започнете да 
говорите.
Случваше му се да се напие и да се направи на маймуна, нищо 
необичайно може би, но лошото бе, че него все го даваха по новините… 
Бях буквално безсилен. Най-лесното в професията на PR-a е да открие 
лошите навици на шефа си. А най-трудното е да му ги забрани.
- Но какво се случи – попитал Св. Петър – Как загина?
След поредния гаф на шефа, преди работа първо отидох на  доктор и 
помолих да ми изпише успокоителни:
- Да, значи ви трябват, защото работата ви е свързана с много стрес? 
- Не, не, не на мен, а на шефа! Ще му трябват утре като излязат 
вестниците!
След като журналистите го разкъсаха, шефът ми направо ми каза:
- Знаеш ли, всъщност съм много доволен, че не те уволних досега! 
- Така ли? Защо? 
- С такъв кеф ще те уволня сега! Ще те убивам! Избирай само с какво?
- Я по-добре с компютъра, че след малко все пак трябва да разпратя 
опровержение…
И така попаднах в рая.
– А знаеш ли защо раят е рай? Защото само 30% от шефовете попадат в 
него…
Най-накрая PR-ът се огледал около себе си и видял какво е на онзи свят. 
А там едно хубаво синьо небе, слънцето грее приятно, птички пеят, 
разкошна природа.
- Ех - отдъхнал си той – Най-сетне съм в рая!
Изведнъж до него се появил шефът му.
- Е, поне за малко бях…
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