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Александър Христов поема председателството на БДВО
Новият Председател на организацията ще води последователна политика, свързана с развитието на 

БДВО  и ползите за членуващите в нея специалисти

Александър Христов, член на Управителния съвет на БДВО, беше избран за изпълняващ
длъжността Председател на организацията. Той поема управлението преди началото
на мандата си, който трябва да започне в началото на 2012 г.

Промяната в ръководството на БДВО е в резултат на оставката на Стоян Стоянов,
избран за Председател на Дружеството за 2011 г. Желанието му да се оттегли беше
уважено по време на последното заседание на Управителния съвет на БДВО,
проведено на 16 юни 2011 г., а причините за това са свързани с възникнали различия в
управлението и с намерението му да насочи усилията си към други успешни проекти.
Членовете на УС изразиха своята благодарност към Стоян Стоянов за участието му в
организирането на ключовите в календара на организацията Пети PR Фестивал и PR
Приз 2011 г., който тази година беше допълнен с първия в страната риалити конкурс за
PR - M-Tel PR Challenge Contest.

Избраният за изпълняващ длъжността Председател на БДВО Александър Христов е член
на Българско дружество за връзки с обществеността от 2003 г. и участва в ръководната
дейност на организацията през последните шест години.

Той е Председател на Комисията по етика на БДВО за периода 2006 – 2010 г. Като и.д. Председател на организацията,
Александър Христов ще работи активно за утвърждаване ценностите на PR професията и високите критерии за нейното
практикуване. Той ще следва политика на приемственост и последователност и ще се фокусира върху това, което е от
общ интерес за всички комуникационни специалисти в страната.

Понастоящем Александър Христов е Акаунт директор в PR агенция Civitas Bulgaria, а 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 др. Александър Христов е доктор по комуникации и
магистър по международни икономически отношения. Преподава “Връзки с обществеността” в НБУ и в СУ „Св. Климент
Охридски”. Aвтор e на над 40 публикации в наши и чуждестранни специализирани издания.
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Стартира стажантска програма за студентите от специалност “Връзки с обществеността” на БСУ в 

Община Бургас

Бъдещите специалисти по PR ще имат възможност да развиват
практическите си умения, като участват активно в дейностите на
общинска дирекция "Култура, маркетинг и връзки с обществеността".
Стажът ще се осъществява по предварително изготвена комуникационна
програма, под менторството едновременно на преподавател от
университета и представител на дирекцията. Всеки студент, който се
интересува от възможността за практическа подготовка, която общината
и университета предоставят, следва да се обърне към студентската PR
агенция в БСУ.

Очаквайте специално издание на “PRактики”

По случай шестата годишнина от подписването на Етичния кодекс на PR специалистите в България, екипът на
“PRактики” реши да издаде специален брой на бюлетина, посветен изцяло на темата за етиката и добрите практики в
професията и етичните ангажименти на родните PR специалисти. Познават ли PR-ите в България Етичния кодекс,
следват ли принципите му, считат ли го за фактор за правилното функциониране на професията? – тези и още важни
въпроси ще изпълнят страниците на следващия брой на “PRактики”. Специалното издание на бюлетина ще проследи
развитието на професията от приемането на Кодекса до днес, ще представи мнението на PR експертите и техните
опит и добри практики, ще покаже какво е постигнато и върху какво има още да се работи.
Специален раздел ще посветим и на Комисията по етика към БДВО – нейната дейност, основните правила и
процедури, които спазва при работата си, идеологията, която следва и други съществени за развитието на
професията моменти.
За да бъдем максимално полезни на цялата гилдия, ще се радваме да получим вашата подрепа при “създаването “
на специалното издание на бюлетина. Мнението на всички вас – читателите на “PRактики”, българските PR
специалисти, ще сме благодарни да получим чрез специалната ни анкетка карта, която ще можете да попълните
през настоящата седмица.
Очаквайте специалното издание на “PRактики” след 10 юли 2011. А до тогава не забравяйте, че “етичното поведение
е отличителен белег за професионализъм”!

http://prnew.info/
http://prnew.info/startira-stajantska-programa-za-studentite-ot-specialnost-vryzki-s-obshtestvenostta-na-bsu-v-obshtina-burgas/
http://prnew.info/startira-stajantska-programa-za-studentite-ot-specialnost-vryzki-s-obshtestvenostta-na-bsu-v-obshtina-burgas/
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Жените мениджъри у нас са най-успешни в маркетинга и PR-a

51% смятат, че получават еднакво възнаграждение с мъжете, мнозинството са намерили баланса между личен и професионален живот

Жените мениджъри у нас са най-успешни в сферата на маркетинга, PR-a и човешките ресурси. Това са отговорите, събрали най-високи
проценти в проучването на консултантската компания Stanton Chase – Women in management, в които са взели участие 150 дами на
ръководни постове у нас. Най-малко успешни са категориите "Информационни технологии" и "Производство" с едва 1% и 2% респективно.
Повече от половината – 63% от анкетираните, получават мениджърски позиции между 30 и 39 години, а една трета – преди да навършат 50.
Мнозинството от българските жени мениджъри са постигнали успех в намирането на баланс между личен и професионален живот – 80
на сто, като двойно по-малко са оптимистките в това отношение в Сърбия – едва 41%, 65 на сто отговарят утвърдително в Румъния. За
сметка на това половината от шефовете от нежния пол в Сърбия заемат повече от една мениджърска позиция, 45% в Румъния и едва 37 на
сто у нас. Според Дарина Пенева, управляващ партньор на Stanton Chase за България, именно тези данни обясняват обратната
пропорция между баланс в личния живот и съчетаването на повече от една мениджърски позиции.

Ogilvy & Mather отбелязва 100-годишнината от рождението на своя основател

Преди 100 години, на 23 юни, се ражда Дейвид Огилви, един от най-известните и признати
рекламисти в света ("творческият крал на рекламата", както го нарича Advertising Age).
Огилви за първи път извежда на преден план марката, а не самия продукт, като винаги е вярвал,
че емоционалното отношение на консуматорите към продукта е много по-важно от неговите
характеристики.
Книгите му "Огилви за рекламата" и "Изповедите на един рекламист" са сред най-авторитетните
и четени издания в света на рекламата. Известните му кампании за Schweppes, Guinness, Rolls-
Royce все още са еталон за креативност и съвсем логично водят до прозвището му "Бащата на
рекламата", както и до най-високото кралско отличие – Орден на Британската Кралица.

“Потребителят не е идиот. Ако лъжеш относно продукта, ще бъдеш разкрит или от закона, който ще те преследва, или от
клиента, който няма да си купи продукта ти втори път.", казва Дейвид Огилви и често се шегува, че потребителят е като
собствената ти жена, която рано или късно разбира дали си честен, или не. Така, Огилви коренно променя нагласата
спрямо марките – и в съзнанието на рекламистите и рекламодателите, и в съзнанието на потребителите.
Почти няма рекламна кампания, създадена от Дейвид Огилви, която да не е останала в историята като еталон за
креативност, ефективност и нестандартен подход при реализирането на творческата идея.
За да отбележи стогодишнината от рождението на своя основател Дейвид Огилви, рекламната агенция Ogilvy & Mather
организира специални тържества по време на тазгодишното издание на най-големия международен фестивал за
реклама Cannes Lions.
Ogilvy & Mather стартира честването с предизвикателство, което отправи към всички служители на агенцията – да създадат
кратко филмче за вдъхновението, в чест на продължаващото творческо влияние на Дейвид Огилви.

http://prnew.info/
http://prnew.info/jenite-menidjyri-u-nas-sa-nai-uspeshni-v-marketinga-i-pr-a/
http://prnew.info/jenite-menidjyri-u-nas-sa-nai-uspeshni-v-marketinga-i-pr-a/
http://prnew.info/jenite-menidjyri-u-nas-sa-nai-uspeshni-v-marketinga-i-pr-a/
http://prnew.info/jenite-menidjyri-u-nas-sa-nai-uspeshni-v-marketinga-i-pr-a/
http://prnew.info/jenite-menidjyri-u-nas-sa-nai-uspeshni-v-marketinga-i-pr-a/
http://prnew.info/ogilvy-mather-otbelqzva-100-godishninata-ot-rojdenieto-na-svoq-osnovatel/
http://prnew.info/ogilvy-mather-otbelqzva-100-godishninata-ot-rojdenieto-na-svoq-osnovatel/
http://prnew.info/ogilvy-mather-otbelqzva-100-godishninata-ot-rojdenieto-na-svoq-osnovatel/
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Improving Business Sustainability Workshop 

http://www.eventbox.bg/events/1869

28 юни 2011 г. (вторник)

София

What is business sustainability and what is the situation in my company?

How can I improve the business performance and keep my employees

happy?

How to develop a strategy ensuring the long term growth of my

company?

What is corporate responsibility and what does it mean for my business?

If you have asked yourself one of these questions we would like to invite

you to our workshop “Improving your business sustainability”!

Benefits which this workshop can bring to you and your organization:
• You will learn what are the main concepts of Sustainability and

Corporate Responsibility

• You will be able to analyze the present situation in your company and

decide the direction you want to develop it in.

• You will learn how to create a strategy to achieve higher business

sustainability

The workshop is very interactive with the following balance of learning

activities:

• 30% theory summarizing concept and main principles,

• 40% questionnaires, analysis and group work

• 20% discussions

• 10% videos

Trainer: Sjoerd Oppewal and Elena Tosheva, Sustainability Consultants

For further Information: +359 888 246 626 

elena@sustainabilityconsultants.eu www.sustainabilityconsultants.eu

PR Thursday: "PR ли помогна за бума на 

българското кино?"

http://www.eventbox.bg/events/1945

30 юни 2011 г. (четвъртък)

София

Предстои последният PR Thursday преди лятната ваканция на

M3 Communications College.

На 30 юни темата ще бъде един нашумял и интересен за

голяма част от обществото ни въпрос – огромният успех на

новото българско кино. Както всички забелязахме, през

последната година то изживя своя ренесанс. Изключително

успешни филми като „Мисия Лондон”, „TILT”, „Love.net”

пълнеха многократно киносалоните. А завладяващи сериали

като „Стъклен дом”, „Столичани в повече” и „Под прикритие”

спечелиха телевизионните зрители и изместиха дори реалити

форматите от върховете в рейтинговите класации.

Кампанията на „Стъклен дом” на BTV бе отличена с I награда

на PR Приз 2011 в категорията „PR проект на медия”. А проектът

„ТИЛТ – Предай нататък” на агенция „ОТ-ДО Консулт” спечели

престижното второ място в изключително оспорваната

категория „PR проект за продукт или услуга”.

„PR ли помогна за бума на българското кино?“ ще попитаме

по време на нашата дискусия. За да разберем на какво точно

се дължи успехът – дали на добрата актьорска игра, на

завладяващия сценарий, на PR или на всичко изброено дотук,

ще поговорим със специалните ни гости: - Десислава

Олованова, PR експерт, "От-До Консулт" – Борислав Чучков,

продуцент, "Чучков брадърс" .

http://www.eventbox.bg/events/1869
http://www.eventbox.bg/events/1945


PRактики, брой 29, 27 юни 2011 г.

6

Кариери

6

Action Global Communications Bulgaria
is looking for PR Account Executive

More information:
http://www.jobs.bg/f1178872

Action Global Communications Bulgaria
Is looking for a creative and responsible person to take the position of PR Account Executive

Requirements:
University background
Fluent English is a must
At least two years experience in Corporate & Brand PR, media & communications
Experience in both traditional and digital PR will be an advantage
Good analytical skills 

Good organizational and planning skills
Excellent time-management skills
Strong writing skills both in Bulgarian and in English

We offer:
Competitive remuneration
Professional growth and development
Work for international companies and international training and support 
Opportunity to work in multinational environment

If you are interested in the position and meet the requirements,
Please, send your CV and motivation letter not later than July 05th, 2011

http://www.jobs.bg/f1178872


PRактики, брой 29, 27 юни 2011 г.

7

Кариери

7

Manpower Bulgaria is looking for 
Marketing, PR and Events Manager

More information:
http://www.jobs.bg/f1178929

Basic Responsibilities:
Marketing management: 
To develop the marketing strategy to be in line with the corporate marketing strategy and to participate in the 
implementation process; 
To develop a long-term vision of the mall in relation to its competitive marketplace; 

Event management: 
To prepare an events calendar on a quarterly basis, being responsible for venue arrangements, budgeting, logistics and 
equipment, marketing materials; 
In charge of leading and following the planning and execution of all ATL and BTL activities in the mall(s);
PR management: 
To maintain good contacts with local and national media;
To establish effective business relationships with tenants;
To prepare press releases and to regularly supervise the websites and Facebook fanpages’ updates;
To follow and regularly report to the management on the progress on each project and to provide recommendations;

Summary of Qualifications and Skills: 
University degree in PR, Marketing, Economics or Business administration;
At least 4 years of experience in marketing management;
Fluency in English, both written and spoken;

Please send your CV and Cover Letter in English not later than 30.06.2011. 

not later than July, 1st 201 

http://www.jobs.bg/f1178929
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Георги Коритаров е български журналист. 

Работил е в различни български медии, 

включително радио „Свободна Европа”. В 

момента води предаването „Свободна 

зона” по ТВ +, което се излъчва всеки 

делничен ден на живо от 18:40 часа. Освен 

като журналист, Коритаров е известен и с 

това, че владее 7 езика и помни над 10 000 

телефонни номера.

Г-н Коритаров, занимавате се с журналистика от началото на
90-те години. Каква промяна виждате през последните години?
Има ли положително развитие или напротив?
- През 90-те години имаше много големи очаквания, че
журналистиката ще се разгърне като реален граждански

коректив и ще стане безпристрастен и силен фактор за
посредничество между политиците и интересите на
обществото. Огромна роля по онова време изиграха така
наречените западни медии с български представителства.
Тенденцията на професионално развитие обаче бе рязко
прекършена някъде към средата на първото десетилетие от
новия век. Със закриването на българските редакции на Радио
„Свободна Европа” и ВВС на практика бе унищожен
сериозният аналитичен ресурс на медиите. В

информационните средства, които функционираха на чисто
българска финансова основа или с участието на български
капитали, много бързо проникна клиентелизма, страхливостта и

безгръбначието. В момента националните електронни медии
са безпомощни при отразяването и интерпретирането на
сериозни и чувствителни политически ситуации. Сериозната
журналистика е изтласкана към периферни медии. За
конюнктурните медийни експертии това изглежда като

„свободен пазар”. За мен това е погром върху националния
интелект.

Как се промени отношението ви към професията с времето?
Изобщо защо решихте да се занимавате с журналистика?
Тази професия се оказа, в крайна сметка, тресавище на гузни
компромиси. То е в състояние да унищожи и да изхвърли всеки
журналист с принципни позиции и с остро перо или глас.

Лица

Георги Коритаров - журналист, водещ на предаването "Свободна зона", ТВ +

8
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Интервю с Георги Коритаров
(продължение от стр. (8

Един малко по-специфичен
въпрос, който е свързан с дебата
за споменаването на марки в

медиите. Не смятате ли, че е
редно, когато става дума за
корпоративна социална
отговорност и за обществено
полезни каузи, фирмите, които ги
иницират или подкрепят да бъдат
оповестявани?
За тази цел мисля, че съществува
формата на платени репортажи

или други форми за легитимно
оповестяване на икономическия
фактор, който стои зад дадено
предаване или медиен продукт.

В последните години често се
среща явлението журналисти да
преминават към PR професията.
Успешен ли е подобен преход?

Между професията на журналист и
тази на PR-експерт наистина има
връзка, но тя е на принципа на
отразените огледални образи. Има
някои добри образци, но не мога
да не отбележа, че има и личности,
които при правенето на PR от името
на икономически институции така

институционализираха професията
на PR-а, че го превърнаха в
истинска пиароституция.

За разлика от страни като Русия,
където разстрелват журналистите-
личности, тук личностите биват

обграждани от мълчание.
Осъществява се една подмяна на
истински стойности с такива, които
са угодни на временните интереси.
Мисля, че решението ми да се
занимавам с журналистика
получава отговор с резултатите,
които съм постигнал като
журналист. Контрастът между тези

резултати и средата в българската
журналистика е достатъчно
показателен за нейното развитие.
Каква е вашата оценка за
българските медии? Като имате
предвид ниво на професионализъм,
степен на свобода, обективност и
т.н. смятате ли, че медиите в
страната изпълняват пълноценно

ролята си на четвърта власт?
Днес представата за властите в
България е тотално объркана.
Виждате какво става в съдебната
власт, наблюдавате работата на
законодателната и изпълнителната
власт, а колкото до четвъртата власт
– тя е отдавна окупирана територия

от страна на икономически и
политически интереси. Бункерите на
свобода са твърде малко.

Как виждате отношенията между
журналисти и PR специалисти? Как
трябва да си сътрудничат и с какво не

трябва да си пречат?
PR специалистите трябва да мислят
нестандартно и да не дават глупави
съвети. Глупостта най-много пречи и на
партньорството между двете
професии, но преди всичко на
клиентите на PR-а.

Предстоят избори. Как виждате

ролята на PR специалистите в този
период?
За мен до момента PR-специалистите
тласкат политиците не към диалог с
гражданското общество, а към
сенчестите пространства. Може би
така в България се печели по-лесно.

А на медиите?

Медиите, както казах, са като цяло
подчинена територия, която чака
разпореждания. Образно казано –
медиите у нас днес приличат на
„режима на Виши” от Франция, чийто
символ е маршал Петен.

Удовлетворяващо занимание ли е да

си журналист в България?
Това по-скоро е болезнено занимание.
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ЗА и         отив /от Мила Миленова

PR-ът като бизнес консултант

Thumbs up за всемогъщата сила на

информацията! Владеещите силата на

информацията направляват бизнеса си в

каквато посока пожелаят. Неинформираните –

догонват. Затова и PR-ите са сред най-

търсените специалисти днес. Все по-често

мениджърите дори на по-малки компании са

готови да заплатят добре за PR услуги, защото

провиждат в тях разковничето за своя успех.

Еманципацията на комуникатора до бизнес

консултант от една страна е обясним ефект от

по-високите очаквания към комуникаторите и

по-големите им отговорности, а от друга

страна – търсен ефект в следствие на високия

управленски потенциал, който притежават

комуникаторите от позицията на владеещи

информацията. Поставянето на стратегическа

комуникационна рамка на една компания

автоматично се превръща и в нейна бизнес

рамка, защото не може да се комуникира

нещо, което не е обективна действителност в

практиката й. Така от обективизиране на

реалността чрез информацията PR-ите

започват да творят бизнес реалността на

компанията.

Защо PR-ите изземват управленските функции

на мениджърите? Успя ли да нарасне до там

ролята на PR-ите, че мениджърите да

консултират най-важните си бизнес ходове с

тях? Или това е тяхната претенция за величие,

може би мода, PR-ски автокомплимент и

незаслужена автономия на само една от

всички управленски функции?...

Комуникацията или обменът на информация е

необходимо условие за постигане на успех,

може дори да бъде стратегическо оръжие, но

не и стратегическа платформа освен когато

самата тя е продукт или предоставена услуга.

Търговията и икономиката се движат от съвсем

различни сили и променливи, които просто не

са в инструментариума на PR-a.

Ако един мениджър очаква PR агенцията да

вдигне бизнеса му на крака, да увеличи

продажбите на компанията, тук е мястото на

честния PR да обясни какви са неговите

функции, до къде се простират възможностите

му и какви следва да бъдат реалистичните

очаквания за дейността му. Да заблудиш

клиент, че ще решиш всичките му проблеми, е

безотговорно и неетично. И непостижимо!
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новите членове

Александър

Александров,

Управител,Кросроудс

България

Управител на Ню Бизнес БГ, 

журналист на свободна 

практика в сп. Enterprise, сп. 

Обекти и др. Интересува се 

от информационни 

технологии и 

телекомуникации, нови 

медии, психология и др.

ПеткоГеоргиев,Мениджър

продажби, СтиваСофтООД

Магистър по Маркетинг в  

Московски Държавен 

Индустриален

Университет. Има над 5 години 

стаж в сферата на 

комуникациите. Интересува се 

от PR, 

Internet Marketing,

SEO и др.

БисерКостадинов,

PR Специалист,Fly Team

Работи като PR Специалист и 

в Webclub и Dotslave. Работил 

е като сценарист в 

предаванията “Следобед с TV 

7 “ и “Седмо авеню”. 

Интересува се от PR, реклама, 

маркетинг, криейтив, 

сценарии, нови медии и др.

14

СтаничленнаБДВО,задабъдеш

частотпърватаинай-голямаPR

организациятавБългария

За членове могат да бъдат приемани

специалисти, практикуващи или преподаващи в

областта на връзките с обществеността и

интегрираните маркетингови комуникации, както и

лица, получили академични или професионални

дипломи (сертификати) за квалификация в тази

област.
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забавление/ от Симона Стефанова



Сметки за уреждане

Икономическата криза оказа своето влияние и в сферата на PR-а. Затова хората от бранша

ревниво защитават своите финансови интереси…

Мениджър, замесен в скандал, се обръща към PR специалист:

- И колко ще ви дължа след потушаването на скандала?

- Нищо.

- Но как така?

- Всичко ще ми платите предварително!

---

Двама познати PR-и се срещат случайно на улицата:

- Хайде, че бързам! Имам среща с един страхотен клиент. Страда от раздвоение на

личността.

- Е, и? Какво му е хубавото?

- Работата е там, че успях да таксувам и двамата за консултация…

---

Между двама мениджъри:

- Чудя се дали да не се доверя на твоя PR консултант. Той умее ли да пази тайна?

- Може разбира се. През последната година увеличи тройно своя хонорар, а разбрах, че

агенцията му нищо не подозира…
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