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Остават броени дни за кандидатстване за “Годишните награди на 
b2b Media” – БДВО е партньор на събитието 
 

„Годишните награди на b2b Media“ са отворени 
за компании от всички сектори на българската 
икономика. Кандидатурите се приемат чрез 
попълване на безплатен ОНЛАЙН ВЪПРОСНИК. 
Срокът за участие е до 20 юни 2015 г. 

 

На официална церемония в Bulgaria Mall, на 24 
юни от 20:00 часа ще бъдат отличени най-
добрите предприемачи, най-иновативните 
компании, най-креативните корпоративни 
офиси, както и социално-отговорни кампании, 
използващи иновативно мислене за постигане 
на значими резултати. 

 

Всички кандидатури ще бъдат разгледани и 
оценени от експертно жури с председател Надя 
Маринова – главен редактор и основател на 
b2b Media. В състава му влизат още изявени 
личности от българския бизнес и мениджмънт, 
сред които са изпълнителният директор на 
„ВидакоФМ“ Горан Миланов, председателят на 
БДВО Асен Асенов, Иво Тодоров, който е 
програмен директор на Българското 
национално радио, Боян Бенев – предприемач 
и Красен Хинков – съосновател и директор 
„Бизнес развитие” на компанията Innovation 
Starter.  
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Всички те ще имат нелеката задача да оценяват 
кандидатурите за устойчиво и иновативно 
поведение, оригиналност на идеите, 
ефективност от реализацията, новаторство по 
отношение и на продуктите, и на услугите, а 
също и иновативност в начина, по който са били 
комуникирани. 

 

Ще бъдат връчени награди в 10 различни 
категории и допълнително една голяма награда 
за Иновация на годината. 

 

Номинации се приемат в следните категории: 

 

1. Предприемач на годината (две награди – мъж-
предприемач и дама-предприемач) 

2. Най-иновативна компания 

3. Най-креативно офис пространство 

4. Бизнес сграда на годината 

5. Бизнес дебют на годината 

6. Бизнес проект на годината 

7. Бизнес сделка на годината 

8. Бизнес лидер на годината 

9. Социално-отговорна кампания на годината 

10. Бизнес идея на годината 
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Номинирани в категория „Бизнес дебют на 

годината” се очаква да бъдат новостартирали 

компании, докато в категория „Бизнес идея на 

годината” е възможно да бъде отличена идея, 

която дори още не е стартирала изпълнението си 

като бизнес проект. Екипът на медията си поставя 

лично целта да насърчи иновационната и 

социално-отговорна дейност на българските 

предприятия и да фокусира вниманието на 

обществото върху добрите примери в бизнеса. 

Чрез тази инициатива ще се мотивират и 

вдъхновят повече български фирми и 

предприемачи да бъдат по-

конкурентноспособни и иновативни. 

 

Партньори: Bulgaria Mall, Zagorka , Банкя , 

FoodPanda 

 

Медия и организации партньори: Events.bg, БДВО, 

Start it Smart, b2bmedia.bg, Manifesto.bg 

За повече информация посетете 

award.b2bmedia.bg или Facebook страницата на 

събитието. 

 

 

партньорство 
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Денят без асансьори бе отбелязан в 10 града и над 20 обществени, 
корпоративни и жилищни сгради. БДВО бе партньор на първото издание на 
европейската инициатива 
 

На пети юни се проведе първото издание на 

европейската инициатива “Ден без асансьори. 

В България се включиха 10 града и над 20 

обществени, корпоративни и жилищни сгради, 

в които символично бяха запечатани част от 

асансьорите. Идеята на организаторите за 

страната, BG Бъди активен, бе да се обърне 

внимание на хората към сериозния проблем 

на обездвижеността. Инициативата беше 

подкрепена от членове на Европейския 

парламент и Европейската комисия, министри, 

областни управители, кметове, директори на 

компании, студенти. Висши политици от 

Европейската комисия публикуваха призиви за 

участие и снимки в Туитър и Фейсбук с 

хаштаговете на кампанията #noelevatorsday, 

#NowWeTakeTheStairs и #NowWeMove. 
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Символично асансьори 

запечатаха Пенсионно 

осигурителна компания 

„Доверие”, Овергаз, телевизия 

Bulgaria On Air, ЧЕЗ 

България, Общински съвет 

Пловдив, Областна 

администрация Благоевград, 

Пловдивският и Смолянският 

университети, Нова Загора – в 

административната сграда на 

общината и в 

многофункционална спортна 

зала „Младост”, в сградата на 

НТС-Сливен, където се 
помещават Здравната каса,  
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Областната администрация и 

Териториалният статистически 

институт, жилищни сгради. 

Участие с инициативи взеха и 

градовете Златоград, Чепеларе, 

Монтана. Кампанията беше 

подкрепена от Министерство на 

младежта и спорта и Българско 

дружество за връзки с 

обществеността. 

партньорство 
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На европейско ниво в инициативата се включиха 

20 европейски държави и над 60 града. В Унгария 

се включиха 125 сгради и 75 местни организации. 

Активисти на кампанията NowWeMove и 

европейският организатор ISCA направиха акции 

пред La Sagrada Familia в Барселона. В Солун, 

Гърция, на екраните по автобусните спирки, бе 

разпространен призив. Участие взеха сградите на 

общините Солун, Скидра, Козани, Драма, 

Фарсала и Филотеи, както и университета 

„Аристотелос”. В Брюксел активисти затвориха 

ескалатор на метро станцията (спирка 

„Шуман”), а в Копенхаген, Дания, призоваха 

гостите на най-големия 16-етажен хостел в града 

също да се качат по стълбите. В Манчестър млади 

активисти призоваваха служители в общинския 

съвет да предпочетат стълбите пред асансьора. В 

Турция денят бе отбелязан в университета на 

Мугла и в училището Mugla Vocational School. 

Участие в инициативата взеха и общинския съвет 

и общината в гр. Кошице, Словакия.  

Навсякъде бе осигурен достъп до асансьорите 

и/или ескалаторите за хора със специални 

потребности и такива, които не искат да се 

включат в кампанията. 
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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 Александър Христов – акаунт директор в CIVITAS 
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Александър Христов е доктор по комуникации и магистър по 
международни икономически отношения. Благодарение на богатия си 

опит в много области – във вътрешен отдел, в агенция, като преподавател и 
журналист, успява да комбинира различни знания, умения и гледни точки в 
сферата на комуникациите. 

 

От 2010 г. е Акаунт директор в PR агенция Civitas България, а от 2011 г. до 
2013 г. е Председател на Българско дружество за връзки с обществеността 
(БДВО). Преподава връзки с обществеността и маркетинг в УНСС и в НБУ. 

 

 Автор e на книгата „ПР практика: Работа с агенция” и на над 50 
публикации в наши и чужди специализирани издания. 
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интервю с Александър Христов 

Александър Христов за етиката в публичните комуникации 

Продължава на стр. 9 



PRактики, брой 109, 12.06. 2015 г 9 

интервю с Александър Христов 

Защо е необходима етиката в публичните 

комуникации, г-н Христов? 

  

Най-важното е, че етичното поведение осигурява 

ползи за организацията и за ПР специалиста в 
дългосрочен план. Това са ползи с натрупване, но те 
са доста по-устойчиви от бързия ефект, който 
понякога се постига с неетични действия. Освен това 
съвременното разбиране за етиката все повече се 
свързва с професионализма, тоест етичното 
поведение в ПР е компонент на професионалната 

работа.   

  

Къде е границата между личната и 

професионалната етика в комуникацията 

според Вас? 

Личната и професионалната етика в комуникациите 
са изключително тясно свързани – първата 

определено влияе върху втората. Браншовите 
организации в ПР обаче имат и една много важна 
роля в този процес – да налагат етичните норми и 
принципи в професията и чрез публичност за добри 
и публичност за лоши практики да оказват кадифен 
натиск върху специалистите да се държат етично в 
професията. Това дори независимо от равнището 

на тяхната лична етика.  

Какво мислите за комуникацията без етика 

– какви щети би могла да нанесе тя? 
 
Щетите ще бъдатзначителни, определено. 
Комуникация изобщо без етика не може да 
съществува – тя ще се самоунищожи. Или по-
скоро ще бъде унищожена от недоверието от 
страна на гражданите и потребителите – всички 

тези, пред които ние в крайна сметка сме 
отговорни, те са нашите съдници. 
 

Трудно ли е да споделяме примери и добри 

и лоши практики за етика в комуникациите? 
 
Не, изобщо не е трудно. Всъщност, ние го 
правим неорганизирано, но непрекъснато – в 

социалните мрежи, в разговори с колеги и по 
още кой знае колко други начини. Въпросът е, че 
не го правим достатъчно организирано, така че с 
това да издигаме значимостта на етичните 
принципи в ПР и да ги правим все по-
задължителни за прилагане от всички. И трябва 
да знаем, че споделянето както на добри, така и 

на лоши етични практики, може да действа като 
мотиватор да направим средата по-добра. 

Продължава на стр. 10 
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Правили ли сте компромис с етиката в хода 

на работата си през годините? 

  

Със сигурност не съм бил съвършен във всички 
свои професионални действия през годините. 

Определено съм бил изправен пред етични 
дилеми, които различните ПР специалисти биха 
решили по различни начини.Но определено имам 
високи етични изисквания към себе си и към 
работата си. И винаги, когато се налага в 
комуникацията с клиенти,давам и етичните 
съображения по съответния въпрос. 

  

Смятате ли, че етичният бизнес в публичните 

комуникации може да бъде рентабилен? 

 

Определено. От една страна, твърдението, че „да 
бъдеш етичен е изгодно” намира все повече 
потвърждения в практиката. От друга страна, има 
проучвания, които показват, че при равни други 
условия, хората предпочитат да купуват от 
социално отговорни и етични компании. 

  

Считате ли, че професията трябва да бъде 

регулирана, за да бъдат подсигурени 

минималните етични стандарти и лоялната 

конкуренция? 
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Според мен проблемите в ПР професията, се решават 
със самурегулация – създаване на правила вътре в 
бранша и ангажимент за тяхното спазване. Лоялността на 

конкуренцията е достатъчно регулирана в Закона за 
защита на конкуренцията. Минимални етични стандарти 
пък от своя страна са сравнително добре установени в 
етичните кодекси в ПР, включително и в нашия. Въпросът е, 
че те са достатъчно общи (те такива и трябва да бъдат), за 
да има смисъл да се фиксират в нормативен акт. Така че 
според мен пътят е засилване на саморегулацията и 
активно взаимодействие на професионалните 

организации с институциите.  
 

Как си представяте публичните комуникации в 

България след 10 години, ако колегите и 

професионалните организации работят усилено и 

заедно за налагането на етични практики в 

работата на пиар специалистите? 
 
Със сигурност по-професионални и ефективни, а 
определено има воля за това и инициативи в тази посока. 
Тук е важно да направим и една важна уговорка – 
налагането на етичните принципи в ПР донякъде върви 
ръка за ръка с подобряването на медийната среда в 
страната ни, която, както всички знаем, напоследък 

страда от редица несъвършенства. Може би съвместни 
инициативи и сътрудничество на професионалните 
медийни и ПР асоциации и етичните комисии могат да 
донесат ползи в тази посока. 
 

интервю с Александър Христов 

Продължава на стр. 11 
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Измерима ли е етиката в комуникациите и евентуално 

как би могла да се мери тя? 

  

За съжаление не. Дори и да се опитаме да въведем 
измерители, те ще бъдат изключително субективни и с 

доста ограничено приложение. Именно поради това 
етичните кодекси в ПР са с толкова общи формулировки. 
Освен това тук би се пренебрегнал и т.нар. морален 
релативизъм – разбиранията за етично и неетично 
поведение в различните общества и обществени групи 
понякога варират. Да не говорим, че разбиранията за 
етика еволюират, при това понякога достатъчно бързо – 

например преди пушенето в обществени сгради беше 
приемливо, сега освен че е забранено, се смята и за 
проява на лош вкус. 

  

Ако трябва да измислите мото/слоган за етиката в 

комуникациите, какъв би бил той? 

  

„Да бъдеш етичен е изгодно” – както стана въпрос малко 
по-горе. 

  

Какво е Вашето лично послание към колегите във 

връзка с професионалната етика? 

  

Работата по правилата, включително и по етичните 
правила, носи дългосрочни ползи. А те са много по-ценен 
капитал от краткосрочните.  

  

 
11 

Какво се промени в работата на бранша за тези 10 

години от приемането на Кодекса? 
 

Приемането на кодекса е важен етап от етичното 
поведение в професията ни и няма как да не твърдим, 
че оттогава насам практиките се усъвършенстват. 
Вярвам, че ПР специалистите сме станали по-
чувствителни към етичните или неетичните практики, 
повече знаем как да решаваме етичните дилеми, 
повече се подкрепяме, повече се стараем да 
включваме етични съображения в комуникацията с 

работодателите и клиентите.  
 

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? 
 

Определено са необходими инициативи от различно 
естество – публичност за добри и публичност за лоши 
ПР практики, популяризиране на самия кодекс и 
принципите в него, регистъра на ПР специалистите, 
подписали кодекса и много други. Специалната 
награда на КЕ за етични практики и устойчиво развитие, 
която беше връчена тази година на ПР Приз, е чудесна 
инициатива в тази посока. Както се оказва, етиката в 

ПР е publicity driven – тоест, проактивната комуникация 
от професионалните организации работи по-добре, 
отколкото реакциите по сигнали на ПР специалисти. 
 
 

интервю с Александър Христов 

Продължава на стр. 12 
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Как намирате идеята за документ, който 

допълва Етичния кодекс и конкретизира/ 

онагледява неговите общи постановки? 

  

Онагледяването е чудесна идея. Етичните 

ценности и принципи в кодекса са достатъчно 

абстрактни, специалистите с опит разбират 

какво стои зад тях, но един такъв документ 

определено ще помогне на по-младите колеги в 

бранша. 

  

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 професионаленопит. Ще се 

радваме да бъдат повече. 
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Брилянтите примери за етични практики са много 

– едва ли е хубаво да даваме примери, защото 

това трябва да го приемаме за нормално 
състояние  Едно привидно неетично действие 

ми направи впечатление наскоро – една жълта 

онлайн медиа публикуваше тенденциозно 

негативни статии срещу Кауфланд, а известно 

време след това „атаките” престанаха, а в 

медиата се появи рекламен банер на тази 

верига.  

интервю с Александър Христов 
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Етичен ПР – сесия, посветена на 10 години Етичен кодекс на ПР специалистите в 

България ще се проведе в Лятна школа по ПР 2015 на Департамент “Масови 
комуникации” на НБУ 
 

Етичен ПР – сесия, посветена на 10 години Етичен 

кодекс на ПР специалистите в България ще се 

проведе в Лятна школа по ПР 2015. Сесията е част 

от събитията, с които БДВО отбелязва 10 

годишнината от подписването на Етичния кодекс 

на пиар специалистите в България. 

 

На 2, 3 и 4 юли 2015 г. ще се проведе ХVІІ ЛЯТНА 

ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс на тема „Да не се 

боим от разнообразието в ПР и комуникациите“, 

организирана от Департамент Масови 

комуникации на Нов български университет. 

Може да заявите своето участие до 26 юни, петък, 

като посочите своята тема и конкретно заглавие 

на линка за регистрация: 

https://docs.google.com/forms/d/1U2aSp79IUtxWNK

M-HMIptzinldMNoYrOznNGGsVXoJA/viewform 

 

Фейсбук страницата на Лятна школа по ПР 

е https://www.facebook.com/nbupr 

13 

събитие 

Продължава на стр. 14 
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Лятната научна школа по ПР се организира от 
департамент „Масови комуникации“ на Нов 
български университет и в нея традиционно 
участват учени, студенти и практици от сферата на 
ПР от цялата страна. За изминалите 16 години в 

школата са се включили над хиляда души, които 
имат интереси и работят в сферата на 
професионалните комуникации. Докладите и 
научните съобщения от школата се публикуват в 
научен сборник на Лятна школа по ПР.  

 

Целта на събитието, което тази година ще се 
проведе в гр. София, е да разшири националното 
участие и да даде възможност на участниците да 
се откъснат от всекидневните си ангажименти, като 
се потопят изцяло в темата „Да не се боим от 
разнообразието в ПР и комуникациите“. 

 

Тази година колегите от департамент “Масови 

комуникации” на НБУ ще включат в програмата 
специална сесия, посветена на 10 години от 
приемането на Етичния кодекс на ПР 
специалистите у нас, която се организира 
съвместно с БДВО. 
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Сесията ще се проведе на 4 юли, събота. 
Желаещите да участват в нея са добре 
дошли на място в НБУ на 4 юли, а 
желаещите да участват с доклад по темата 
следва да посочат подтема “Етичен ПР” във 

формата за регистрация. Участието в Лятна 
школа по ПР е безплатно. 
 
Доклади и материали от дискусиите по 
време на Лятната школа ще бъдат издадени 
в самостоятелен сборник. 

събитие 
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Кампанията за честването на 10 години Етичен кодекс на пиар 

специалистите продължава, предстои специалното събитие в деня на 

приемането на Кодекса, 07 юли 
 

През месец май Комисията по етика 
към БДВО реализира 7 инициативи, за 
да популяризира Кодекса сред 
специалистите по публични 
комуникации  

 

Кампанията за честването на 10 години от 
приемането на Етичния кодекс на пиар 
специалистите в България е в разгара си – 
само през май Комисията по етика 
реализира 7 инициативи, за да 
популяризира Кодекса сред практици, 
преподаватели и студенти в областта на 
публичните комуникации. 

На 16 и 17 май се проведоха публичните 
представяния на проектите в PR Приз 2015, 
където Комисията журира за първата по 
рода си в историята на професията 
награда за етичен проект. Наградата бе 
връчена по време на церемонията за 
награждаването на Призьорите на 20 май 
2015 г., а най-много точки събра 
кампанията на Националната агенция по 
приходите (НАП) „Влез в час с данъците“.  
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етика 

Продължава на стр. 16 
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На 18-ти май Комисията гостува на студенти от 
специалност „Връзки с обществеността“ във 
Факултета по журналистика и масови комуникации 
(ФЖМК), където проведе събеседване с уъркшоп 
на тема “Етична комуникация в онлайн среда”. 
Студентите бяха изключително активни и споделиха 
редица примери за етични и неетични практики за 
публична комуникация, които са забелязали в 
своето ежедневие. 

На 19 май  се проведоха 2 събития от честването – 
сутринтаМилена Атанасова, председател на 
Комисията,направи кратко резюме и провокира 
дискусия относно креативността като един от 
механизмите за неетични практики – онлайн и 
офлайн. Това се случи по време на академичния 
омнибус „Дигиталният PR: нови комуникационни 
стандарти“, организиран от Българската 
академична асоциация по комуникации (БААК) в 
рамките на Девети PR фестивал и проведен в 
Съюза на българските журналисти.  

Следобед на същия ден Комисията организира 
дискусионен панел за етиката в публичната 
комуникацияонлайн, като част от официалната 
програма на Девети PR фестивал „Дигитален PR – 
неизбежната трансформация“, проведен в 
Радисън Блу Хотел. В панела взеха участие 
доказани специалисти по комуникация в дигитална 
среда като Ален Попович, Жюстин Томс, Мила 
Кръстева и Ана Динкова. Обсъдени бяха неетични 
практики като троленето, лисата на отговорност за 
авторство,  
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целенасоченото заблуждаване на читателя поради 
неговата ниска техническа и социална грамотност 

онлайн и неспособността му селектира достоверно 
съдържание. Интересни тези се изказаха относно 
позиционирането на брандовете онлайн и 
механизмите за сугестиране на публиките 
посредством дигитално съдържание. Дискутирани бяха 
плюсовете и минусите на директния контакт с публиките 
онлайн, предизвикателствата и възможните злоупотреби 

при този обмен на информация, и техните адекватни 
решения. 
На 27 май 2015, по време на Общото събрание в 
рамките на годишната конференция на Асоциацията 
на специалистите по комуникации в общините (АСКО), 
Комисията по етика представи Етичния кодекс на пиар 
специалистите пред новите членове на Асоциацията и 
напомни за неговата значима роля. Михаела Малеева – 

изпълнителен директор на АСКО, разказа за деня, в 
който е приет на Кодекса и бяха подписани 
декларации от присъстващите членове за включване в 
публичния регистър на пиар специалистите. 
На 02 юни 2015 г. Ваня Бабанин – регионален 
координатор на Европейската асоциация на 
комуникационните директори, също подписа Етичния 

кодекс на пиар специалистите в България и беше 
организирана дискусия за етичните и неетични практики 
в пиар професията с оглед на практиките извън 
България. 
 

етика 
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Известни са победителите в конкурса за най-добри финансови специалисти на 

България – CFO на годината 2015 

 

На 10 юни по време на тържествена церемония в 

София хотел Балкан бяха обявени победителите в 

конкурса за най-добри финансови специалисти на 

България – CFO на годината 2015. Конкурсът се 

провежда за втора поредна година от EY – Ърнст и Янг 

България и Forbes с цел да отличи успешните 

финансови лидери с принос както към развитието на 

професията, така и към развитието на своята компания 

и екип.  Основната мисия на конкурса е да даде 

повече популярност на професията на финансовите 

директори и на добрите практики, които финансовите 

специалисти прилагат в работата си. В рамките на 

второто издание, БДВО подкрепи организацията на 

конкурса. 
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Жури и оценяване 

 

През 2015 година взеха участие финансови 
директори от всички сектори на икономиката: 
производство, банки и финанси, бързооборотни 
стоки, търговия. Кандидатурите бяха разгледани от 
независимо жури, чиито членове са успешни бизнес 
лидери, хора от академичните среди и представители 
на други финансови организации: проф. 
д.ик.н.  Бистра Боева, Университет за национално и 
световно стопанство ; Данета Желева, главен 
изпълнителен директор Индустриален Холдинг 
България АД; Александър Пулев, сътрудник 
Европейска банка за възстановяване и развитие; Петя 
Димитрова, главен изпълнителен директор и 
председател на Управителния съвет Пощенска банка; 
Николай Генчев, главен изпълнителен директор и 
председател на Управителния Съвет на 
Застрахователна компания „УНИКА“ АД; Тодор 
Брешков, управляващ съдружник ЛoнчХъб; Николай 
Андреев, главен финансов директор Нова 
Броудкастинг Груп и CFO на годината за 2014. Всеки 
член на журито оцени кандидатурите самостоятелно, 
присъждайки точки по отделни 
категории.  Присъдените точки от журито бяха 
сумирани и в резултат бяха обявени победителите за 
всяка една категория. 
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Продължава на стр. 19 

награди 

БДВО подкрепи организацията на второто 

издание на конкурса  
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Победителите 

Победителите в конкурса CFO на годината 
2015 са: 

- г-н Веселин Денчев, главен финансов 
директор на Telus International Europe в 
категория Стратегия за развитие на 
финансовата функция; 

- г-н Франк Янсен, изпълнителен директор и 
главен финансов директор на Сибанк в 
категорияЛиквидност и риск; 

- г-н Милен Глушков, главен финансов 
директор на ДЗИ в категория Планиране и 
бюджетиране 

- г-жа Светлана Болдина, главен финансов 
директор на Нестле България в 
категория Контрол и отчетност. 

 

Голямата награда  за цялостен принос във 
финансовата функция CFO на годината 
2015 бе отсъдена на г-жа Малина 
Маринова, старши финансов мениджър в 
Telerik. 
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Още за победителите 
Малина Маринова – CFO на годината 2015 
В годините, през които бизнесът на Telerik расте 
динамично, Малина Маринова работи за 
развитието на финансовите процеси в 
компанията, като същевременно сформира и 
развива глобалния екип от финансови 

специалисти на Telerik. От 2013г. насам Малина 
Маринова ръководи финансовия екип, отговорен 
за компаниите от групата на Telerik, които са извън 
САЩ – България, Великобритания, Германия, 
Дания, Австралия и Индия. 
 

Малина Маринова – CFO на годината 

Продължава на стр. 20 

награди 
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От 2013г. насам Малина Маринова ръководи 

финансовия екип, отговорен за компаниите 

от групата на Telerik, които са извън САЩ – 

България, Великобритания, Германия, Дания, 

Австралия и Индия. 

 

Веселин Денчев –  победител в 

категория Стратегия за развитието на 

финансовата функция 

Веселин Денчев е главен финансов директор 

на TELUS International Europe. Преди да стане 

част от TELUS International, той е бил главен 

финансов директор и член на управителния 

съвет на Сирма Груп Холдинг. Освен това 

Веселин Денчев има опит и като главен 

финансов директор на Българска народна 

банка в периода 2006-2008г. Присъединява се 

към екипа на CallPoint в преходен момент – 

точно след придобиването на CallPoint от 

международната компания за аутсорсинг на 

бизнес процеси (BPO) TELUS International през 

2012.  
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Благодарение на професиoнализма и 

лидерските си умения, Веселин Денчев бързо 

отговаря на високите изисквания на новото 

ръководство в лицето на канадската TELUS 

International. Бързо успява да реорганизира 

финансовата функция на компанията – да 

открие и привлече опитни и компетентни 

финансисти, да създаде екип и заедно с 

екипа да изгради стабилни финансови 

процеси в компанията. В момента г-н Денчев 

заедно с екипа си посреща 

предизвикателствата на динамично 

развиващата се компания – като само за 

2014 оборотите на TELUS International 

нарастват с 63%. 

Продължава на стр. 21 

награди 
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Франк Янсен – победител в 

категория Ликвидност и риск 
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Франк Янсен е главен финансов 

директор на Сибанк и групата на KBC 

в България. През последните осем 

години, в които г-н Янсен заема тази 

позиция, той има ключова роля за 

изграждане на модерната и 

ефективна финансова функция на 

Сибанк. Г-н Янсен променя 

финансовата функция, 

трансформирайки я в партньор на 

бизнеса с водеща роля при 

дефинирането и изпълнението на 

стратегията на банката.  Това, което 

отличава Франк Янсен е неговата 

визия за екипност в работата и 

разбирането, че успехът на 

финансовия директор е успех на 

екип от хора, работещи в различни 

звена на банката 

Продължава на стр. 22 

награди 
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Милен Глушков – победител в категория  Планиране и 

бюджетиране 

22 

Милен Глушков е Главен финансов директор 

на ДЗИ. От октомври 2013 година той отговаря 

за финансовата стратегия, планирането и 

отчетността, инвестиционната политика, 

управлението на риска и актюерската 

дейност на компанията. През първата година 

в новата си роля г-н Глушков и неговия екип 

трябва да се справят със завишените 

очаквания към резултатите на компанията в 

условията на катастрофични събития, 

падаща доходност на инвестициите и 

банкова криза. В тази силно предизвикателна 

среда Милен Глушков успява да 

преструктурира процесите във  финансовата 

функция, да подобри и унифицира 

счетоводните политики във всички дружества 

на 

ДЗИ, да организира по нов начин процеса на 

бюджетиране, комбинирайки различни 

подходи в името на постигането на 

консенсус за крайната цел за резултат на 

компанията. Резултат, който в края на 

годината е постигнат. 

Продължава на стр. 23 

награди 
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Светлана Болдина – победител в категория Контрол и 

отчетност 
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Светлана Болдина се присъединява като 

главен финансов директор в екипа на Нестле 

България след много успешна кариера в 

Нестле Русия.  За по-малко от две години 

Светлана Болдина  успява да реорганизира 

финансовия екип на Нестле, обединявайки 

хората и постигайки висока кооперативност и 

координация между отделните функции в 

отдела. Г-жа Болдина има мисленето 

на човек от бизнеса, който преди всичко 

подкрепя и консултира всички звена на 

компанията в търсене на ефективност на 

работата на всички отдели в компанията. 

награди 
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1. „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 

 

 

2. „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 

 

3. Startup Workshop  

Кога:  27 юни 2015 г. – двудневен курс 

Лектор: Крис Георгиев 

 

Повече за програмата може да намерите на този линк: 

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=200   
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Очакваме вашите мнения, коментари и предложения 
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Тел: 02/ 495 85 82 
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                  www.bdvo.org  
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