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Журито на PR приз 2015 ще подкрепи с дарение каузите на 

студентските проекти, класирани на първо и второ място в 

спецалната конкурсна категория “PR на студентски проект” 

 

57 проекта се съзстезаваха на финала на 15-тото издание на 

най-стария конкурс за постижения в сферата на 

комуникациите. Проекти имаше във всички 14 конкурсни 

категории 

 

 

 

По повод десет годишнината от подписването на Етичния 

кодекс, Комисията по етика на БДВО връчи за първи път своя 

специална награда за етични практики и устойчиво развитие 

 

Церемонията по награждаването на победителите в 

тазгодишното издание на конкурса можете да гледате на 23 

май от 11 ч. по националната телевизия България Он Ер. 
 

По традиция, Деветият  PR Фестивал завърши с официална 

церемония по награждаване на победителите в конкурса PR 

Приз 2015, която се проведе на 20.05.2015 г. от 19.30 часа в 

балната зала на Радисън Блу Гранд Хотел София  – домакин на 

събитието. 

 

Журито имаше нелеката задача да оцени и класира най-

добрите проекти във всички 14 конкурсни категории. В най-

оспорваната категорията „CSR проект – бизнес сектор”, 

статуетката отиде при екипа на Мтел за проекта „Вечеря на 

тъмно”, в която се конкурираха девет проекта, представени от 
водещи агенции и PR отдели на големи български и 

международни компании. Второто място в категорията заслужи 

проектът на Пощенска банка – “Най-добър старт за всяко 

дете”, реализиран от BBDO Group, а на трето място се класира 

“Говори открито срещу домашното насилие” на All Channels 

Communications за AVON България. Специална награда в 

категорията връчи b2b Media, медиен партньор на PR приз 2015 
и Деветия PR Фестивал, като тя бе заслужена от проекта 

“Платформа Здрави” на Софарма АД. 
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All Channels Communications взе първата награда в категория “PR 

проект за продукт или услуга” с проекта “Philips CitiScape 

Саундтракът на София”, събитието от същия проект, което се 
състезаваше в категорията “Специално събитие” заслужи 

третото място в нея. Общо шест награди взе агенцията, като три 

от тях са за съвместната им работа по проекти на Мтел. 

 

Мтел от своя страна е най-големият корпоративен победител в 
тазгодишното издание на конкурса.  Пиарите на мобилния 

оператор спечелиха общо четири награди, от които три 

статуетки за първите места в категориите „CSR проект – бизнес 

сектор”, „PR проект за вътрешни комуникации” и „Онлайн 

кампания или проект”. 

 

BBDO Group спечели статуетката в категорията “Зелени 

комуникации и градска среда” за проекта „Непознатото 

богатство”, реализиран за Samsung Electronics. Агенцията 
спечели едно второ и едно трето място за Пощенска банка в 

категориите  „CSR проект – бизнес сектор” и “PR проект на 

продукт или услуга” за ”Вземи сега, плати на части“. Агенцията 
грабна и две от специалните награди на вечерта – 

традиционната награда, която Конфедерацията на 

индустриалците и работодателите в България връчва на проект 

в “Корпоративна PR кампания” за проекта “Samsung Smart 

School” и специалната награда на списание “Мениджър” в 

категория “Зелени комуникации и градска среда” за проекта 

„За колелата и техните хора” на Пощенска банка. 
 

Статуетката в “Корпоративна PR кампания” взе CIVITAS с проекта 

„Емблематичните сгради на България”, който е реализиран за 
Alpha Bank. Същият проект взе и втора награда в категория 

“Зелени комуникации и градска среда“, а CIVITAS спечели още 

една първа награда в една от най-оспорваните категории “PR 

проект на медия”, за “Забавното лятно четене”, по който 

агенцията работи про-боно за Инвестор.бг и az-deteto.bg. В 

същата категория второто място заслужи БНТ 2 с проекта 

“Купувай българското”, а третото място си поделиха Булфото с 

“Преоткрий България” и Profit.bg с “Шумът на парите”, 
реализиран от AMI Communications България. 

 

AMI Communications България заслужи три награди от конкурса – 

трето място в категория “PR Проект на медия” и две втори места 

в “Корпоративна PR кампания” за  проучването „Съвременните 

двама” и в категория “Кризисен PR” за „Кризисна комуникация 

във  връзка със затварянето на ТЕЦ Варна“.  
 

4 

победители 

Продължава на стр. 5 



PRактики, брой 108, 27 май  2015 г 

Две награди спечелиха проекти на Ню Момент Ню Айдиас, те 

станаха победители в категория “Специално събитие” с проекта  

“Официално представяне на Carling British Cider Cherry в 

България”, реализиран за Kamenitza АД и второ в категория “PR 

на продукт и услуга” с турнира за белот “Astika Майсторс”  за 

Kamenitza АД. 
 

За победител в категорията „PR проект в публичния сектор” бе 

отличен проектът на НАП –  „Влез в час с данъците”. Проектът 

стана и първият носител на Специалната награда на 

Комисията по етика. 
 

Чаптър 4 заслужи статуетката в категория „CSR проект – 

нестопански сектор” с  “Най-големи герои са най-малките”, 

реализиран за Фондация „Нашите недоносени деца”с 

подкрепата на AbbVie. 

 

Grozdanov Communications Consulting стана победител в 

категория „Кризисен PR”  с проекта „Предотвратяване 

приемането на вредния „Закон срещу търговските вериги“. 
 

Apeiron Communication взе отличието в категория  

„Имиджмейкинг” за проекта “Даниел Цочев на 50? Защо Не?!” – 
юбилеен шоу спектакъл за отбелязване на 50 годишнина и 25 

години сценична кариера на актьора. 

 

В категория „Политическия PR” със статуетка си тръгна екипът на 

О Три Пи Ар за работата им по „Политическа PR кампания на 

АБВ за изборите за Европейски парламент през 2014 година”. 
 

Тази година в специалната категория  за “PR на студентски 

проект” се състезаваха реални проекти, които студентите бяха 
реализирали в предходната година или им предстои да  

 

реализират напълно. За първото място се пребориха 

студентите от НБУ с проекта им „Дом на книгата”, втора и 

трета награда взеха студентите от Великотърновския 

университет с проектите “Да  възстановим изгорялата 

библиотека” , реализиран за Стопански факултет на ВТУ  “Св. 

св. Кирил и Методий” и  “Радио маратон на ВТУ Радио”. 

Поощрителна грамота получи и проекта„Денят на 

първокурсника”  представен от Цветелина Пенчева, студент в 

УНСС. 
 

За да подкрепи каузите, защитени в студентските проекти, 

класирани на първо и второ място, журито на PR Приз 2015, 

обяви, че ще дари книги за “Домът на книгата”, който се намира 

в гр. Перник и ще закупи специализирана икономическа 

литература на стойност 400 лв. за възстановяваването на 

изгорялата библиотека на Стопанския факултет на 

Великотърновския университет. 

 

Всички носители на награди по категории: 

Корпоративна PR кампания: 
 

1. Емблематичните сгради на България – CIVITAS, реализиран за 

Alpha Bank 

2. Проучване „Съвременните двама” – AMI Communications 

България, реализиран за AMI Communications България 

3. Луксофт открива развоен център в България – Пи Ар Пойнт, 

реализизан за Луксофт България 

 

Специална награда на КРИБ за проекта Samsung Smart School, 

реализиран от BBDO Group за Samsung Electronics 
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1. Вечеря на тъмно – Мтел, реализиран за Мтел 

2. Най-добър старт за всяко дете – BBDO Group, релизиран за 

Пощенска банка 

3. Говори открито срещу домашното насилие – All Channels 

Communications, реализизан за AVON България 

 

Специална награда на b2b Media за проекта „Социална 

платформа Здрави”,реализиран от Софарма АД, за Софарма 

АД 

 

CSR проект – несопански сектор 
1. Най-големи герои са малките – Чаптър 4, реализиран за 

Фондация „Нашите недоносени деца” с подкрепата на AbbVie 

2. Гордея се с труда на моите родители – Българска мрежа на 

Глобалния договор на ООН, реализизан за Българска мрежа на 

Глобалния договор на ООН 

3. Бележник 2014 – какъв е средният успех на държавата в 

грижата за децата – Сдружение Национална мрежа за децата в 

партньорство с MVM Group, реализиран за Сдружение 

Национална мрежа за децата 

 

 PR проект в публичния сектор 
1. Влез в час с данъците – НАП, реализиран за НАП 

2. CRC@25: UNICEF Фоторепортери – United Partners, реализиран 

за UNICEF България 

3. PR Thursday – M3 College, реализиран за М3 Communication 

College 

 

Зелени комуникации и градска среда 
1. Непознатото богатство – BBDO Group, реализиран за Samsung 

Electronics 

 

 

2. Емблематичните сгради на България – CIVITAS, реализиран за 

Alpha Bank 

3. „Зелени дни” – Фестивал на новия туризъм, чистата храна и 

здравия живот – Българска асоциация за алтернативен туризъм и 

д-р Петър Кърджилов, свободно практикуващ PR специалист, 

реализиран за Българска асоциация по алтернативен туризъм 

 

Специална награда на списание “Мениджър” за проекта “За 

колелата и техните хора”, реализиран от BBDO Group за 

Пощенска банка 

 

PR проект за вътрешни комуникации 
1. Mtalant коледно парти – Мтел и All Channels Communications, 

реализиран за Мтел 

2. Пресичай внимателно през железопътните прелези – конкурс 

за детска рисунка – Държавно предприятие “Национална 

компания “Железопътна инфраструктура”, реализиран за 

Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна 

инфраструктура” 

 

 PR проект за продукт или услуга 
1. Philips CitiScape Саундтракът на София – All Channels 

Communications, реализиран за Philips Woox Innovations 

2. Astika Майсторс – Ню Момент Ню Айдиас, реализиран за 

Kamenitza АД 

3. Вземи сега, плати на части – BBDO Group, реализиран за 

Пощенска банка 

 

Специално събитие 
1. Официално представяне на Carling British Cider Cherry в 

България – Ню Момент Ню Айдиас, реализиран за Kamenitza АД 

2. Mtel Media Masters 2014 – Човекът е изчезващ вид – Мтел и All 

Channels Communications, реализиран за Мтел 

 

7 

Приз 2015 - награждаване  

Продължава на стр. 9 
 



PRактики, брой 108, 27 май  2015 г 8 

Приз 2015 - награждаване  



PRактики, брой 108, 27 май  2015 г 

3. Philips CitiScape Саундтракът на София – All Channels 

Communications, реализиран за Philips Woox Innovations 

 

PR проект на медия 
1. Кампания „Забавното лятно четене” – CIVITAS, реализиран за 

Инвестор.бг и az-deteto.bg 

2. “Купувам българско” – БНТ, реализиран за БНТ 

3. Шумът на парите 2014 – AMI Communications България, 

реализиран за Profit.bg 

4. Експедиция “Преоткрий България” – Агенция БУЛФОТО, 

реализиран за Сдружение “Културни проекти” 

 

Кризисен PR 
1. Предотвратяване приемането на вредния „Закон срещу 

търговските вериги“ – Grozdanov Communications Consulting, 

реализиран за Сдружение за модерна търговия 

2. „Кризисна комуникация във връзка със затварянето на ТЕЦ 

Варна“ – AMI Communications България, реализиран за ТЕЦ 

Варна 

 

Онлайн кампания или проект 
1. Мтел Талант – All Channels Communications и Мтел, реализиран 

за Мтел 

2. Здрави – Софарма АД, реализиран за Софарма АД 

 

Имиджмейкинг 
“Даниел Цочев на 50? Защо Не?!” – юбилеен шоу спектакъл за 

отбелязване на 50 годишнина и 25 години сценична кариера на 

актьора – Аpeiron Communication, реализиран за Даниел Цочев, 

актьор 

 

Политически PR 
Политическа PR кампания на АБВ за изборите за Европейски 

парламент през 2014 година – О три пи ар, реализиран за АБВ 

 

 

Специална награда на комисията по етика: проект Влез в час с 
данъците – НАП, реализиран за НАП 

 

Специална категория “PR на студентски проект” 
1. Дом на книгата – НБУ, реализиран за Дом на книгата 

2. Да възстановим изгорялата библиотека – Студенти от 

специалност “Връзки с обществеността” – ВТУ, реализиран за 

Стопански факултет на Великотърновски университет “Св. св. 

Кирил и Методий” 

3. Радио маратон на ВТУ Радио – ВТУ медия към ВТУ “Св.св. Кирил 

и Методий”, реализиран за ВТУ медия 

Поощрителна грамота за проекта „Денят на първокурсника” – 

УНСС, Цветелина Пенчева, реализиран за УНСС 

Три от наградените кампании и техните екипи ще получат 

специална награда от Апейрон Академия – частични стипендии 

за участие в квалификационните програми на Chartered Institute 

of Public Relations, UK. 

 

PR Приз 2015 и Деветият PR Фестивал се осъществиха 

благодарение на: 

NGOBG.INFO – Информационният портал за 

неправителствените организации, Български център за 

нестопанско право, ЧЕЗ Груп, 

Ексклузивен медиен партньор – BulgariaOnAir, 

Криейтив партньор – The Smarts, 

Медийни партньори: Българска телеграфна агенция, Dir.bg,  

списание Мениджър, b2b медия, newmedia21.eu, 

Marketing360.bg и Credoweb.  

Партньори: Българска академична асоциация по комуникации, 

Idea Advertising & PR, Фондация Инициатива за финансова 

грамотност, Деа солюшън 

Домакин на проявата – Радисън Блу Гранд Хотел София 
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„Дигитален PR – неизбежната 
трансформация” бе темата на Деветия PR 
Фестивал. За трета поредна година, 
фестивалът стартира с Академичен 
омнибус, като тази година темата бе 
„Дигиталният PR: Нови комуникационни 
стандарти”, който се организира от 

Българската академична асоциация по 
комуникации, в партньорство с Комисията 
заa научно-практически изследвания и 
анализи на съвременната журналистика 
при СБЖ. В омнибуса с изказвания и 
доклади участваха проф. дфн Милко 
Петров, Снежана Тодорова, председател 
на СБЖ, проф. дфн Иванка 
Мавродиева, доц. д-р Георги Калагларски, 
доц. д-р Теодора Петрова, доц. д-р Стефан 
Серезлиев, Йоанна Колева, Аня Павлова и 
др., като на докладите ще бъдат 
публикувани в научните издания Медиите на 
21 век (newmedia21.eu) и Реторика и 
комуникации (http://rhetoric.bg/), както и на 

сайта на БДВО.  

 

 

 

Деветият PR Фестивал фокусира вниманието на пиар практиците върху 
дигиталните комуникации 
 

Омнибусът завърши с дискусия по проблеми, свързани с 
Етичния кодекс на пиар специалистите в България с 
участието на Милена Атанасова, Председател на Комисията 
по етика към БДВО. 

фестивал 

Продължава на стр. 13 
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Това бе и естествен преход към първия 
дискусионен панел от фестивалната програма, 
изцяло посветен на етиката и устойчивото 
развитие. Той бе организиран от Комисията по 
етика на БДВО на тема „Етиката в публичната 
комуникация онлайн. Препоръчителни и 
недопустими практики”, в кайто участниците 

дискутираха по теми като “Тролът – Добавена 
стойност на отчаянието!”, “Хигиена на 
възприятието – как да селектираме 
информацията”, ”Етични практики за 
мониторинг”, ”Възможности за злоупотреби и 
техните адекватни решения” и др. 

Първият ден от фестивалната 
програма продължи с Общо събрание на БДВО, 
по време на което бяха обсъдени и промените в 
Устава на дружеството, най-важните от които са 
промяната на предмета на дейността от такава в 
частна полза в обществена, отваряне на 
организацията за студенти и промяна в 
мандатността на управителния съвет и 
структурата на управление на БДВО. Краят на 
първия фестивален ден бе отбелязан с 
традиционна среща на финансовите пиари, 
която през тази година БДВО организира в 
партньорство с фондация “Инициатива за 
финансова грамотност” и с подкрепата 
на  Пощенска банка. 

 

 

В рамките на втория ден бяха включени два 
дискусионни панела. Първият обхвана темата 
„Социалните медии – неизползва       ни 
възможности за компаниите”. Като лектори в него 
се включиха гл. ас. д-р Стойко Петков, 
преподавател в НБУ, Александър Христов, член на 
УС на БДВО и акаунт директор в CIVITAS, Виктория 

Блажева, директор Връзки с обществеността и 
корпоративни комуникации в УниКредит Булбанк, 
Георги Генчев, ръководител на екипа на 
NGObg.info и Силвия Александрова, Client Solutions 
Manager, CredoWeb. 

фестивал 

Продължава на стр. 12 

13 
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Вторият панел беше посветен на темата „Съдържание, 
форма и аудитория – трите стълба на социалните 
медии”. В ролята на лектори влязоха Мария Тодорова, 
управляващ директор на Next DC, Борис Луканов, 
експерт по дигитален маркетинг и онлайн PR, консултант 
в Marketing Creative Lab, Николай Бойков, директор 
„Операции“ и съдружник в All Channels Communication 

Group. В дискусията след панелите се включиха известни 
имена от PR средите, които обсъдиха начините за 
измерване на резултатите в социалните медии, 
интегриране на данни от Facebook и други теми 
свързани с надслова на тазгодишното издание на 
фестивала. 

Кулминация във фестивалната програма бе 
церемонията по награждаване на победителите в 

PR приз 2015, която се проведе с балната зала на 
Радисън Блу Гранд Хотел София. Информация за 
победителите и наградените можете да 
намерите тук, а церемонията, която се излъчи в 
предаването “Медиите он ер”, на 
телевизия ”България он ер” – ексклузивен медиен 
партньор може да наблюдавате тук и тук. 

фестивал 
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фестивал 
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етика 

Като част от програмата по отбелязването на 10-тата годишнина от приемането на Етичния кодекс в PRактити ще 

бъдат публикувани интервюта с PR практици и преподаватели, посветени на професионалната етика и развитието на 
етичните норми в публичната комуникации. 
Продължаваме с Радина Ралчева – директор „Обслужване на клиенти” в CIVITAS. 

16 
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интервю с Радина Ралчева  

Радина Ралчева за етиката в публичните комуникации 

Продължава на стр. 18 

Радина Ралчева започва професионалното си развитие като консултант 

„Връзки с обществеността“ в Icona Communications, има 4-годишен опит като 

съветник „Връзки с обществеността“ на Globul, след което е била мениджър 

„Връзки с обществеността“ на веригата 2be, докато израства до Управляващ 

директор на „Хохегер България“. 

 

През 2009 г. година основава собствена компания – Go Green 

Communications, агенция, специализирана в областта на „зеления“ PR, която 

продължава да се развива успешно. В момента Радина ръководи офиса на 

CIVITAS България на позицията Директор „Обслужване на клиенти“. 

 

Радина Ралчева има изключително богата експертиза в областта на 

публичните комуникации, тя е автор на медийни публикации, анализи и 

коментари, както и активен професионален доброволец и преподавател в 

областта на PR. 

 

Член е на Международната PR асоциация (IPRA) от 2001 г. и на Управителния 

съвет на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) от 2011 г. 

Избрана за председател на БДВО за 2016 г. 
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Защо е необходима етиката в комуникациите по 

Ваше мнение?  

 
Етиката е необходима във всяка една дейност, според 
мен, но особено важна в професии с висок потенциал за 
обществено влияние – например  журналистика и 
публични комуникации. Ние, които се занимаваме с 
публични комуникации, имаме силата да въздействаме 
на групи от хора, да формираме нагласи, поведения и 
т.н., да влияем на общественото мнение. И с  тази сила 
върви и огромна отговорност. Високите етични стандарти в 
практикуването на нашата професия са признание, 
разбиране и приемане на тази отговорност. 

 

Къде е границата между личната и 

професионалната етика? 

 
Трудно мога да си представя човек без лична етика да 
има висока работна такава, но теоретично е възможно. 
За мен в голяма степен нечистоплънтни хора не могат да 
работят чистоплътно. 

 

Би ли могла липсата на професионална етика да 

нанесе щети и какви биха били те?  

 
 
 
 
 
 
 
 

Разбира се, че би могла, и то сериозни. Най-напред това 
ще са репутационни щети, а това е най-ценният 
нематериален актив на една организация в съвременния 
свят. Загубата на репутация е на практика загуба за 
бизнеса, защото неминуемо поразява резултатите на 
компаниите. Неслучайно натискът за етичен и прозрачен 
бизнес е една от най-важните теми на съвремието, а в 
частност и една от ключовите посоки на развитие на 
нашата професия. 

 

Вие правили ли сте компромис с етиката в хода 

на работата си през годините?  

 
Едва ли съм съвършена, но не мога да се сетя за нещо, 
което да съм усетила като компромис, което да ме 
притеснява наистина. Държа да кажа, че тази граница е 
относителна, но моята е висока. И също – изкушенията са 
значителни, защото понякога етичен компромис 
позволява бързо или лесно намиране на решение на 
съществен казус. Но аз все пак си задавам въпроса 
„Редно ли е това?” и ако не мога да му отговоря 
положително, търся друго решение. Но съм била под 
натиск да предприемам неетични действия и смятам, че 
това е почти ежедневие в нашата професия, особено в 
средата, в която я практикуваме. 
 
 

интервю с Радина Ралчева  

Продължава на стр. 19 
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Какви са предизвикателствата пред етиката в 

публичните комуникации за България? 

 
Предизвикателствата са значителни. Общата обществена 
и бизнес среда в страната има много висок толеранс  
към практики, които или са по ръба, или са напълно 
неприемливи в по-зрелите общества. Има твърде много 
сиви зони. Много трудно се изграждат ориентири и 
стандарти на местно ниво при високата степен на 
търпимост, непрозрачност, свързаност – явна или скрита и 
т.н. И това ни поставя в трудно положение от етична гледна 
точка. Защото може да се стигне до ситуации на избор 
между етика и бизнес. А това е неприемливо.  
 

Считате ли, че професията ни трябва да бъде 

регулирана по някакъв начин, защо?  

 
Разбира се, че трябва. Като всяка друга професия. Трябва 
да е ясно кой е в сивата зона и кой работи 
професионално – това е важно и на персонално, и на 
корпоративно ниво. В крайна сметка трябва да е ясно 
къде са границите на допустимото и тези, които не желаят 
да работят така, да са свободни да изберат друг начин на 
изява или да преминат в друга сфера, без да имат 
правото и основанието да твърдят, че се занимават с 
професионални комуникации. В момента не е точно 
така. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измерима ли е етиката в комуникациите и 

евентуално как би могла се мери тя?  
 
Този въпрос не мисля, че има еднозначен отговор. 
Изобщо – дебатът какво и как мерим в нашата професия 
е много дълъг и все още нерешен. Етиката е морална 
категория. Как мерим морал? На килограм, на метър, на 
брой? Смятам, че стандартните мерни подходи са 
неработещи в случая. Да не говорим, че 
професионалната етика е променлива сама по себе си 
и еволюира с постигането на по-висока професионална 
и обществена зрялост. Но в крайна сметка има някакво 
сечение, което е обществено приемливо в даден момент 
и е доминиращо, общо споделено. То може да зададе 
приблизителна рамка. Всичко, което създава 
предпоставки за съмнение, по-добре да бъде избягвано. 
И измерването ще е функция на такива базисни неща.  

 

Какво е Вашето лично послание към колегите във 

връзка с професионалната етика?  

 
Посланието ми е просто. Знам, че това е бизнес. Но 
бизнесът се прави от хора. И се подчинява на изисквания, 
които надхвърлят математиката.  

интервю с Радина Ралчева  

Продължава на стр. 20 
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Колкото по-силен е ефектът от нашата работа, толкова 
по-отговорни следва да бъдем към начина, по който я 
вършим. Защото не всичко е за продан. Или поне не би 
трябвало да бъде. Професионалист върви в комплект с 
„етичен”. И все повече ще става така. Смятам също, че 
така е редно.  

 

Какво се промени в работата на бранша за тези 

10 години от приемането на Кодекса според Вас? 

 
Смятам, че е очевидно, че вече имаме много по-
оформен и критерии като представители на професията 
кое е ок и кое не. В известна степен се появи и елементът 
на саморегулацията и натискът от гилдията да се работи 
по-етично. Смятам, обаче, че в това отношение имаме 
още работа. Но със сигурност някои груби практики бяха 
преустановени и има опит за поставяне на рамки. За мен 
остава парадокс как така колеги, когато работят по 
проекти извън България, са много внимателни и осъзнати 
по отношене на етичните норми в тази случай, но не 
постъпват по същия начин в случаите, когато работят в 
България. Това ми дава основание да твърдя, че имаме 
нужда от друг инструментариум, за да стане категорично 
ясно, че неетичните практики нямат място в нашата 
професия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какви са според Вас следващите стъпки, за да 

може Етичният кодекс да се утвърди, възприеме и 

приложи в работата на всички пиар специалисти 

у нас?  

 
Е, аз донякъде засегнах въпроса преди малко. Не ми е 
приятно да го кажа, но мисля, че няма да стане само с 
пожелателни действия и очакване за саморегулация. Явно 
в нашия случай това ще отнеме доста време. Бих казала, 
че има поле за орган, който да има реална оторизация 
да налага етичните стандарти чрез набор от разнородни 
методи и права. 
 

Как намирате идеята за документ, който допълва 

Етичния кодекс и конкретизира/ онагледява 

неговите общи постановки?  
 
Ако се изпълни добре, мисля, че би било полезно – най-
малкото ще е практически ориентиран и ще даде 
възможност, при колебания, да се реши даден казус в 
полза на етичната му реализация. 

 
 

интервю с Радина Ралчева  

Продължава на стр. 21 
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Споделете поне един казус (без имена на хора, 

марки и/или компании), който според Вас е 

брилянтен пример за етична практика и един – за 

неетична от Вашия личен житейски и 

професионалнен опит.  

 
И двата примера, които ще дам, са от България и са 
познати публично, поне в частта с реализацията си. Като 
пример за етичен подход ще използвам случай, за който 
знам. В този случай голяма компания отива при PR 
професионалисти в агенция, за да им предостави 
наистина голям бюджет за... очерняне на определени 
групи за натиск, които се опитват да защитят обществения 
интерес при конкретен широкомащабен проект на 
въпросната компания. Става дума за много ясен казус, 
при който проектът на компанията е, меко казано, 
спорен, резултат е от българския вариант на лобиране, 
който, мисля, всички знаят какво представлява и ще 
доведе до необратими промени на определени 
дадености. И понеже въпросните групи за натиск са 
единствените, които стоят между проекта и реализацията 
му и създават нарастваща обществена съпротива, 
собствениците на компанията са решили да използват 
силата на PR, за да дискредитират опонентите си и да 
продължат нататък, като заявяват ясно, че нито методите, 
нито цената имат значение. Мога да кажа, че, въпреки 

значителната сума, която е била предложена за 
въпросната услуга и то с опция за още по-значителна при 
успех, колегите са отказали да извършат услугата, като 
ясно са се аргументирали защо това е в разрез с техните 
професионални стандарти и етика. За съжаление, някой 
от следващите колеги, при които представителите на 
компанията са отишли, очевидно не са постъпили така, 
защото историята с този бизнес проект е публично 
известна. 
А пример за лоша етична практика? Много са, наистина. 
Ето, сещам се сега за нещо скорошно – историята с 
делегацията в Париж по повод на откриването на 
тракийската изложба в Лувъра. Напълно неясни критерии 
за подбор на участниците в нея, пълна непрозрачност на 
условията, абсолютно откровено признание на 
Министъра на културата, и то публично, в което той 
мотивира поканата към журналисти така: „Аз съм ги 
повикал, да не ми създават скандали”. Абсолютно 
недопустимо и крайно неетично.  
Но такива примери в нашия публичен живот са ежедневие 
и всъщност по-сериозният проблем е, че се приемат 
безкритично или дори колеги не разбират какъв е 
проблемът с подобни случаи. А докато това е така, ще 
сме доста далеч от адекватното етично професионално 
ниво. 
  

интервю с Радина Ралчева  
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Трима ПР специалисти, членове на браншовата организация 

бяха ментори по повод петата годишнина на НПО Портала 

 

 

На 21-ви май т.г. се проведе инициативата “Граждански 

работилници” , по време на която студенти, ученици, 

представители на бизнеса, администрацията и НПО сектора 

имаха възможност да „изработят" свой проект по пет 

предварително зададени теми: подкрепа на деца и родители, 

дарителство и благотворителност, здравеопазване и права на 

пациента, околна среда, социални услуги и дейности. 

 

Организаторите от NGOBG.info и младежката организация JCI 

България поканиха Българското дружество за връзки с 

обществеността като свой партньор.  

 

Тримата ПР специалисти – Десислава Василева , Деница 

Илиева и Стефан Димитров бяха ментори на отделните групи, 

които представиха своите проекти. Членовете на БДВО дадоха 

съвети на отделните групи как да промотират своите каузи по 

най-ефективния начин.  

 

Организаторите и участниците в работилниците бяха 

заинтересовани от съветите на тримата специалисти по 

комуникация – задаваха много въпроси и обещаха да използват 

ПР инструментите в тяхната бъдеща работа.  

В края на събитието участници от всички групи заявиха желание 

за бъдеща съвместна работа, както с БДВО, така и с отделните 

представители на организацията. 

22 
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Junior Chamber International (JCI) връчи първите 

годишни награди Най-изявените млади личности 
(The Outstanding Young Persons – TOYP) на България 
на официална церемония в София снощи. 
Десетте отличени бяха избрани измежду над 70 
номинирани за титлата.  

Десетимата победители са: 

Категория: „Бизнес, икономика и/или 

предприемачество“ 

Отличен: ГЕОРГИ ДЪРЖАНЛИЕВ  

Категория: „Политически, правни и/или държавни 
въпроси“  

Отличен: МАЯ ДОНЕВА  

Категория: „Културно постижение“  

Отличен: ДИМИТЪР КОСЕВ  

Категория: „Морално лидерство и/или защита на 
околната среда“  

Отличен: СВИЛЕН ЧЕШМЕДЖИЕВ  

Категория: „Принос към децата, световния мир 
и/или човешките права“ 

Отличен: КРИСТАЛИН ЧАВДАРОВ  

Категория: „Принос към децата, световния мир 
и/или човешките права“ 

Отличен: СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ 

JCI България отличи десетте най-изявени млади личности 

на България за 2015 г. 

Категория: „Хуманитарно и/или доброволческо 
лидерство“ 
Отличен: СОФИЯ КАЛИНОВА 
Категория: „Наука и/или технологично развитие“ 
Отличен: ТЕНЬО ПОПМИНЧЕВ 
Категория: „Личностно развитие и/или постижение 
Отличен: ЛИДИЯ ВАСИЛЕВА 

Категория: „Личностно развитие и/или постижение“ 
Отличен: МИЛА АНГЕЛОВА 
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Всички наградени вече са номинирани за 
световния формат на проекта на JCI – TOYP. 

Там те ще бъдат оценявани наред с отличените 
млади хора от всички страни, в които се 
провежда проекта и накрая ще бъдат избрани 
10-те най-изявени млади личности на света. 
Официалната церемония по връчването на 
световните отличия ще се проведе през месец 
ноември в Каназава, Япония. „Имам всички 

основания да вярвам, че сред тях тази година ще 
има и поне един българин. На път сме да 
осъществим една мечта на целия екип на JCI 
България. Благодаря за подкрепата на всички 
спонсори, партньори и разбира се на цялото 
жури“, каза президентът на JCI България за 2015 
г. Николай Стоянов.  

 

Десетте най-изявени млади личности на България за 
2015 г. бяха избрани от 13-членно жури, състоящо се 

от: Евгени Ангелов – съветник по икономика и 
иновации на Президента на Републиката; 
анестезиологът от ВМА д-р Мирослав Ненков и 
служебен министър на здравеопазването в 
правителството на проф. Георги Близнашки; Саша 
Безуханова - основател на гражданската 
платформа за дебат и общо действие MoveBG; 

Никола Ралев – доктор по технически науки към 
Технически университет-София, основател на 
високотехнологична компания и член на журито в 
НАСА Спейс Челъндж през 2014 и 2015 г.; Сергей 
Пнеев – почетен консул на Княжество Монако в 
България и управляващ съдружник и основател на 
Адвокатско дружество „Пенев“; Цветелина Тенева - 
основател и старши фасилитатор в Бизнес института 

в София; Цветелина Йосифова - основател и 
директор на Центъра за култура и дебат “Червената 
къща”;  Анна Кирилова – мениджър на ЙАФ България;  
Светломир Пандазиев – търговски директор в АТГ 
България; Детелина Смилкова – вицепрезидент на 
Висшия университет по застраховане и финанси;  
Владимир Йончев – главен редактор на OFF News; 

Невена Мирчева – главен редактор на сп. 
„Икономика“; Георги Тошев – телевизионен водещ и 
продуцент. 
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На 27 май 2015 г. в сградата на Международния център 

на УниКредит Булбанк, София се проведе 
неформална среща между представители на 
бизнеса и гражданския сектор. Участниците търсеха 
заедно възможните отговори на въпроса, който беше 
основна тема на дебата: „Как компаниите и 
неправителствените организации намират път един 
към друг?”. Събитието бе организирано съвместно от 
Български дарителски форум, Български център за 

нестопанско право (БЦНП) и Информационния портал 
за НПО в България. Модераторът на дискусията 
Красимира Величкова от Български дарителски 
форум даде първо думата на директора на БЦНП 
Любен Панов. Той представи очакванията на НПО от 
партньорството им с бизнеса под формата на 
известни митове и легенди. Например едни от 

големите митове са, че компаниите имат пари и 
трябва да ги дадат на гражданските организации 
(защото имат нужда) или защото компаниите трябва 
да изчистят имиджа си, а НПО дават добра реклама. 
Директорът на БЦНП подчерта нуждата от прозрачност 
и ясен процес при подбора на партньорите, както и от 
предварително изясняване на очакванията на двете 

страни. Той допълни, че НПО не са PR агенции и не 
могат да си позволят да назначават PR експерти, за да 
стигат по-лесно до потенциалните си дарители. В 
заключение Любен Панов се обърна към 
присъстващите с думите: 

Споделената експертиза и ресурси – основни елементи в 

партньорството между компаниите и НПО  

 „Вярно е, че неправителствените организации имат 
нужда от пари, но не само. Те имат преди всичко 
нужда от подкрепа, за да се научат как да 
представят каузите си успешно и да изказват по-
разбираемо своите очаквания.” Модераторът на 
дискусията Красимира Величкова от Български 
дарителски форум даде първо думата на 

директора на БЦНП Любен Панов. Той представи 
очакванията на НПО от партньорството им с 
бизнеса под формата на известни митове и 
легенди. Например едни от големите митове са, че 
компаниите имат пари и трябва да ги дадат на 
гражданските организации (защото имат нужда) 
или защото компаниите трябва да изчистят имиджа 
си, а НПО дават добра реклама.  
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Директорът на БЦНП подчерта нуждата от 
прозрачност и ясен процес при подбора на 
партньорите, както и от предварително 
изясняване на очакванията на двете страни. Той 
допълни, че НПО не са PR агенции и не могат да 
си позволят да назначават PR експерти, за да 
стигат по-лесно до потенциалните си дарители. В 
заключение Любен Панов се обърна към 
присъстващите с думите: „Вярно е, че 
неправителствените организации имат нужда от 
пари, но не само. Те имат преди всичко нужда 
от подкрепа, за да се научат как да представят 
каузите си успешно и да изказват по-
разбираемо своите очаквания.” 

Митовете и легендите в отношенията между НПО 
и бизнеса се оказаха почти идентични с тези, 
които виждат и компаниите. В това ни убеди 
Виктория Блажева, директор „Връзки с 
обществеността и корпоративни комуникации” в 
„УниКредит Булбанк, която изброи 10 мита от 
бизнес сектора. На първо място, тя се опита да 
„разчупи” мита, че корпоративната социална 
отговорност означава благотворителност. 
Според нея, когато се говори за корпоративната 
социална отговорност, тя не трябва на всяка 
цена да се отъждествява с работа с граждански 
организации. Една компания може да бъде 
социално отговорна дори когато единствено 
използва експертния опит на НПО, с което да 
допринесе за изграждането на една 
обществено значима сграда например. 

 „Аз съм ваш клиент, трябва да ми станете 
дарител” не е сред печелившите изрази, с които 

една организация може да поиска 
финансиране на нейния проект. Обичайно 
целта на всяка компания е да остане възможно 
най-дълго време на пазара. Затова няма как 
политиката й да е насочена непрекъснато към 
даване на пари на НПО. Бизнесът също така не 
трябва да се възприема като нещо, което има 

нужда от индулгенция чрез благотворителност. 
„Бягайте от компании, които търсят 
индулгенция!”, беше един от съветите, които 
Виктория Блажева отправи към представителите 
на гражданските организации. 
 От друга страна, „работата с НПО не може да 
се свързва само с даването на пари“, беше 
категорична г-жа Блажева. Според нея един от 

начините, чрез който бизнесът може да бъде 
полезен на гражданския сектор, е като споделя 
експертното си мнение и опит с организациите. 
„Това, което БЦНП прави, е да учи другите НПО 
как да ловят риба, а не как да я изядат” – с тези 
думи Виктория Блажева даде пример за това, 
колко по-важно за устойчивостта на една 

организация е да се научи как сама да 
финансира собствените си проекти. 
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 „Нас, компаниите, не трябва да ни възприемате 
като фондове, които даряват пари на НПО”, заяви 
Ясен Гуев, директор “Корпоративна политика” в 
Теленор, България. Това, на което той наблегна, 
беше свързано с експертния опит, който бизнесът 
търси да получи от НПО. В корпоративния свят 

проектите на НПО така трябва да стигнат до бизнеса, 
че той да има нужда от тях, за да реализира своите 
политики. „Ако дойдете при нас с предложение за 
развитие на гражданското общество, ние няма как 
да ви помогнем, защото ние работим в три 
конкретни сфери: телекомуникации, образование и 
околна среда, и вашето предложение не попада в 
обхвата на направленията ни.”, обясни г-н Гутев. 

 Когато говорим за пресечна точка между бизнеса и 
гражданския сектор „думата, за нас е партньорство, 
т.е. успешна комуникация между двете страни”, 
сподели Мая Клевцова, ръководител „Връзки с 
обществеността” в Societe Generale Expressbank. Тя 
посочи трите най-важни фактора за постигането на 
успешно партньорство: 1) първоначалният контакт 

между страните, при който да бъдат изговорени 
всички детайли и очаквания, свързани с 
реализирането на даден проект; 2) осъществяването 
на проекта с взаимни усилия; 3)навременна и пълна 
отчетност от страна на НПО. Г-жа Клевцова посъветва 
организациите да подхождат като търговци и да знаят 
как в рамките на 5 минути да представят своите 

проекти.  

Тя не пропусна възможността да предупреди 
отново НПО да правят предварително проучванеа 
на профила на компаниите, към които отправят 
предложение за финансиране, както и да 
поддържат сайтовете си и страниците си с 
социалните мрежи актуални, „защото и ние, 

компаниите, също ви проверяваме, за да научим 
каква организация сте“. Илияна Николова, 
изпълнителен директор на фондация 
„Работилница за граждански инициативи” 
представи предизвикателствата, които днес стоят 
пред партньорството между НПО и бизнеса. Тя 
посъветва компаниите да бъдат последователни, 
да имат дългосрочна програма и публично да 

оповестяват своите приоритети, за да знаят НПО за 
кои техни проекти могат да получат финансиране. 
Според нея компаниите трябва да бъдат убедени, 
че могат да поемат риск и да финансират каузи, 
които не са чак толкова популярни.„Защото този 
риск се възвръща многократно“, беше 
категорична г-жа Николова. Нейният основен апел 

бе да има разбиране и от двете страни, че 
партньорството е процес и реализирането на 
проектите изисква време. 
Повече информация за събитието и дейността 
на Български център за нестопанско 
право и NGOBG.INFO, партньори на БДВО, можете 
да намерите тук 
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Над 15 компании заслужиха призове в Националния конкурс на b2b Media „Най-зелените компании на България 
2014“, който се провежда за пета поредна година. БДВО е традиционен партньор на събитието, като Асен Асенов, 
председател на Дружеството връчи специални награди за “Принос към зелената идея” на Солвей соди и за “Зелена 
иновация” на Горупсо-Кърджали 

Конкурсът “Най-зелените компании на България” има своите 

победители 

Официалната церемония по връчването на 
престижните награди в петото издание на конкурса 
„Най-зелените компании на България 2014“, 

организиран от b2b Media се състоя на 28-ми май в 
Софийската Филхармония. 
На церемонията присъстваха, министърът на околната 
среда и водите Ивелина Василева, Елица Николова, 
секретар на Президента на Р България и много други 
официални гости. 

Министър Василева връчи наградата в категория 
Индустрия и производствен сектор, която бе 
присъдена на Девня цимент. 
Елица Николова от Президенството на Република 
България връчи наградите за отличилите се в 
категория Енергетика, технологии, IT услуги. 
Победител в категорията е Алтерко АД. 
Конкурсът се проведе за пета поредна година, като 

тази година за първи път беше добавена категория 
„Био индустрия и зелен бизнес“, в която стана 
призьор Макс Европа, а също и наградата за 
журналисти с най – интересни материали на 
зелена тематика „Зелено перо“, която бе 
присъдена на Павел Владимиров от Нова ТВ. 
Отличието за най-зелена медия грабна БНР с 

предаването „Ритъмът на столицата“. 
По традиция специалната награда „Най-зелена 
личност на 2014“ беше определена след онлайн 
гласуване. Тази година неин носител стана Ралица 
Касимова, координатор в мрежата на Хранкооп и 
Фермерски пазари. Наградата е предназначена за 
личност, която е допринесла за популяризиране и 
налагане на „зелената идея“ в обществото. 
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b2b Media връчи и специална награда на МРРБ и 
Министерски съвет по повод Национална 

програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради. 

В девет категории своите “зелени“  политики и 
послания оспорваха компании от всички сектори 
на икономиката в България. 

Ето и победителите в основните категории на 
конкурса: 

• Автоиндустрия, транспорт, логистика и 
телекомуникации 

Джи-Ка 1 

• Енергетика, технологии, IT услуги 

Алтерко АД 

• Индустрия и производствен сектор 

Девня цимент АД 

• Рециклираща промишленост, управление на 
отпадъци 

Фиерхаутен България ООД 

• Обществени организации, общини и 
държавни структури 

Община Пловдив 

• Строителство, недвижими имоти, търговски 
площи, бизнес сгради 

Фасилити оптимум България 

 

 

 

 

•·Финансови, банкови, счетоводни и правни 
услуги 
Юробанк България АД 
•·Био индустрия, зелен бизнес 
Макс Европа ЕООД 
•·Хранителна индустрия, сектор „услуги”, 
търговия и селско стопанство 

Лидл България 
 

Партньори: Софийската Филхармония, Max 
Europe, Domain Marash, Creativegg, Roo’bar, 
Hacienda Club, Green Deli Cafe 
Медии партньори: БНР, БТА, Агенция Фокус, 
Offnews.bg, Agro TV, Econ.bg, CSR Bulgaria, 
Fakti.bg, сп.НашДом, Предприемач, Events.bg, 

Manifesto.bg. b2bmedia.bg 
 
Организации партньори: BBLF, BDVO 
 

награди 
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1. “Изграждане и управление на онлайн общности” 

Кога:  13 - 14 юни 2015 г. – двудневен курс 

Лектор: Бисер Вълов 

 

Повече за програмата може да намерите на този линк: 

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=195  

 

2. „Маркетинг на взаимотношенията” 

Кога:  20 юни 2015 г. – еднодневен курс 

Лектор: Георги Сердаров, CEO на Rezzo.bg  

 

Повече за програмата може да намерите на този линк:  

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=197  

 

3. „Иновации в действие”   

Кога:  26 юни 2015 г. – еднодневен курс 

Лектори: Красен Хинков и Леона Асланова  

 

Повече за програмата може да намерите на този линк:  

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=198  
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Международната конференция European Communications Convention 
2015 премина при сериозен интерес и с участието на д-р Александър 

Христов, член на УС на БДВО 
 
 
Иновативен ПР не означава използването на по-съвършени и развити 
технологии, които да впечатляват потребителите, понякога и без връзка 
със стратегията. Иновациите са това, което прави комуникациите на 
компаниите и организациите по-близки до нужните на хората, по-
бързи и по-съответстващи на съвременната динамична 
действителност. Иновативният ПР е нещо, което изисква постоянна 
връзка с реалността и непрекъснато усъвършенстване на само на 
техниките, а и на мисленето. Бъдещето е промяната, а 
комуникаторите са тези, които я осъществяват.   
 
Това бяха част от по-глобалните въпроси, които се дискутираха по 
време на мащабния форум European Communications Convention 
2015, провел се от 7 до 9 май в локации в три държави около езерото 
Констанц – Германия, Швейцария и Австрия. Събитието беше с 
основна тема „Иновативен ПР, ПР на иновациите и иновационен 
мениджмънт”, представена в няколко основни доклада, много 
презентации, два уъркшопа и няколко тематични дискусии. В 
конференцията се включиха комуникационни професионалисти – 
преподаватели и мениджъри от над 20 страни по света. 
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конференция 

Иновациите в ПР сближават компаниите и хората  

д-р Александър Христов 

Продължава на стр. 32 



PRактики, брой 108, 27 май  2015 г 

Представител на БДВО, организация от мрежата партньори на 
European Communications Convention, беше д-р Александър 
Христов, който направи презентация за иновациите в 
приложението на етичните принципи в ПР. Темата е важна, тъй 
като все още съществена част от вниманието на ПР 
специалистите е насочено към етичните правила и принципи, 
които е трудно повече да бъдат усъвършенствани. Поради това 
иновативният подход изисква вниманието да се обърне към 
тяхното приложение, което означава проактивен подход в 
работата на професионалните организации, а също и повече 
информационни, отколкото санкциониращи дейности. 
Няколко идеи в тази насока: внимание към локалните 
особености, използване на т.нар. whistleblowers, развитие на 
функцията „предварителен съвет” (copy advice), познат при 
рекламата, награди за етични кампании, позитивна 
публичност. Представени бяха и някои от практиките на КЕ на 
БДВО. 
 
Домакинът на събитието Томас Ахелис, освен 
благодарностите към германската ПР асоциация DPRG и към 
спонсорите, не пропусна да отчете и чудесните възможности 
за нетуъркинг по време на събитието. И да отбележи, че 
интересът към конференцията е доказателство за 
навременната и добре подбрана тема – иновациите са 
съществени за нашата работа, защото с това допринасяме за 
създаването на успешно и устойчиво икономическо и 
политическо бъдеще. А както някой беше казал – „трябва да 
бягаш бързо, за да останеш на едно място. И още по-бързо, за 
да се движиш напред”.   
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Редакционен екип на броя:  
  

 

Асен Асенов 

Диляна Костадинова            

Десислава Василева             

 

 

 

Очакваме вашите мнения, коментари и предложения 

за материали на координатите на редакцията: 

 

Българско дружество за връзки с обществеността     

         

София 1574, ул. „Кирил Божиков“ 20 

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org 

                  www.bdvo.org  

 
С любезното съдействие на:  

редактори 
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