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БДВО вече е организация в обществена полза 

 

Софийски градски съд регистрира без 

възражения новия устав на БДВО. Той бе 

приет на Общото събрание на 

организацията, което се проведе на 19-ти 

май, като част от програмата на Деветия PR 

Фестивал в България. Съгласно приетите 

решения, БДВО вече е организация, 

развиваща дейността си в обществена 

полза. 

Другите новости са променененото 

времетраене на мандата на Управителния 

съвет въведенот ограничение за брой 

мандати, които един член на БДВО може да 

заема.  
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Създадена са и два нови органа – 

Контролен съвет и Изпълнителен директор, 

който, ако бъде избран такъв, ще има 

правомощията да представлява 

дружеството юридически, съвместно или по 

отделно с председателя на УС. Сред най-

важните промени е и отварянето на 

организацията към студентите, които ще 

могат да бъдат приемани за асоциирани 

членове, както и възможността юридически 

лица да бъдат пълноправни членове на 

организацията и др. 

Предстоящите действия, след съдебната 

регистрация, са Дружеството да бъде 

вписано в регистъра на Министерството на 

правосъдието, за неправителствените 

организации, извършващи дейност в 

обществена полза, а на годишното общо 

събрание в края на годината да бъде 

избран състава на първия Контролен съвет 

на организацията, който ще има пет 

годишен мандат и съгласно Устава ще 

контролира действията на Управителния 

съвет и финансовото състояние на БДВО. 

Новина 
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Станаха известни победителите в първото издание на “Годишните 

награди на b2b Media” за 2014 г. 

 

Над 12 компании грабнаха призове в 

„Годишните награди на b2b Media“, който 

се провежда за първа година. БДВО бе 

партньор на събитието. Официалната 

церемония по връчването на наградите се 

състоя на 24 – ти юни в Bulgaria Mall. Бизнес 

наградите на b2b Media имат за цел не 

само да насърчат предприемачеството, 

но и да помогнат да се развие нов 

манталитет на инициативност у нас. Екипът 

на медията си поставя за цел чрез 

ежегодното събитие да насърчава 

иновационната и социално-отговорна 

дейност на българските предприятия и да 

фокусира вниманието на обществото 

върху добрите примери в бизнеса и 

развитието на младите предриемач и 

креативност. 
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Награди 

Продължава на стр. 4 
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Голямата награда за „Иновация на годината“  получи 

“Мусала Софт АД”. 

Асен Асенов, председател на БДВО и член на 

журито на конкурса връчи награда в категория 

“Социално отговорна кампания”, като подчерта 

стратегическия характер на партньорството между 

дружеството и медията за представянето на добри 

практики в сферата на комуникациите и бизнеса, 

той подчерта, че увеличаващия се обем от 

инвестиции и проекти за корпоративна социална 

отговорност е добър знак за подобряване на бизнес-

средата в България, устойчивото развитие и 

приемането на добри стандарти за корпоративно 

гражданство. 

Огнян Златев – ръководител на представителството на 

Евопейската комисия в Българиясподели пред 

гостите: “В България виждаме обещаващ растеж, 

който надявам се да се увеличава през следващите 

месеци, и през 2016 г да станем свидетели на една 

по-стабилна икономическа среда. Европейския съюз 

насърчава и финансира иновациите в България и 

чрез новия план за инвестиции, известен още като 

Плана Юнкер, който трябва да заработи до края на 

тази година. Чрез него се очаква да се финансират 

ключови иновативни проекти в Европа. Общата 

стойност на плана надхвърля 315 милиарда евро, 

които трябва да се влеят в европейската икономика в 

рамките на следващите три години.  
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Очаква се този план да даде силен тласък за 

преодоляване на кризата, и приканваме 

иновативните български компании да се свържат 

с Европейската инвестиционна банка в 

Люксембург и директно да кандидатстват за 

финансиране.” 

Партньори: Bulgaria Mall, Zagorka, Банкя, 

FoodPanda, Зала Едно, Tina social club, Bodylife, 

Domain Marash. 

Медия и организации партньори: Стандарт, БДВО, 

Start it Smart, Events.bg, b2bmedia.bg, Manifesto.bg. 

Награди 

Продължава на стр. 5 
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1. Бизнес предприемач на годината: 

• Ивайло Пенчев – Уолтопия ООД 

• Д-р Радина Денкова – Есте Клиник Бюти 

2. Бизнес проект на годината: 

• pCloud AG 

3. Иновативна идея на годината: 

• Смол Фут ООД 

4. Бизнес лидер на годината: 

• Деян Колев – Хотел Инвестмънт ООД 

• Димитринка Гринко – Алфа Кол България АД 

5. Бизнес сделка на годината: 

• Telerik, a Progress Company 
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6. Най-иновативна стартираща компания: 
• Bee Smart Technologies 
7. Най-иновативна компания: 
• Скейл Фокус АД 
8. Иновативна сграда: 

• Бизнес хотел Модус, Варна 
9. Най-креативно офис пространство: 
• Publicis Groupe България 
10. Бизнес дебют на годината: 
• Euro Sensolab България 
11. Социално отговорна кампания: 
• ЧЕЗ България ЕАД 

12. Бизнес идея на годината: 
• AHA! Car съвместно с Интеримидж ООД 

Победителите в конкурса: 

Награди 
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БДВО партнира на Български център за нестопанско право в рамките на 
лятното училище за НПО 
 

В рамките на работната програма на училището се 

включи и БДВО, партньор на БНЦП, като четвъртък, 18-

ти юли, по-голямата част от програмата за деня бе 

отредена на темите свързани с медийната и 

немедийната комуникация в неправителствения 

сектор и особеностите в нея, както и на темата за 

корпоративната социална отговорност и 

партньорството между неправителствения и 

корпоративен сектор при реализация и 

финансиране на КСО проекти. От страна на БДВО 

в  процеса на обучние се включиха Асен Асенов, 

председател на организацията и Мануела 

Дюлгерова-Тотева, заместник-председател на БДВО. 

След оживена дискусия, представителите на НПО 

сектора получиха и своя задача за “домашно” – да 

подготвят комуникационен план за своята 

организация до края на годината, като техните 

предложения ще оцени и даде обратна връзка Яна 

Събева, член на УС на БДВО, която отговаря за 

обученията и работата с неправителствения сектор в 

рамките на управителния съвет. 
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Завърши четвъртото издание на лятното училище за 

НПО, организирано от Български център за 

нестопанско право (БНЦП) и Програмен и 

аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП). 

То се  проведе от 15 до 19 юни в Аркутино. Целта на 

лятното училище е,  участниците в НПО училището 

се запознавят с основните аспекти, свързани с 

функционирането на неправителствените 

организации и да повишат своите компетентности 

и умения за работа. 
 

Обучение 

Продължава на стр. 7 
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Лятното училище е единствената по рода си 

инициатива в България, която се занимава с 

подготовката на квалифицирани кадри за 

неправителствения сектор. Основната му целева 

група са млади специалисти с максимум пет 

години стаж в сектора. Програмата на 

тазгодишното издание на инициативата 

включваше обучения за най-важните моменти, 

свързани с уреждането на правния статут на 

неправителствените организации, правилата при 

мениджмънта и отчета на стопанската дейност, 

основните стъпки при планирането на 

застъпнически кампании, базовите принципи на 

фондонабирането и организацията на 

публичните комуникации и др. Освен 

представителите на БДВО, лектори на лятното 

училище бяха експерти и представители на 

водещи неправителствени организации сред 

които Итка Несръстова (Greenpeace, Чехия), 

социалният антрополог Харалан Александров, 

Деяна Костадинова, секретар на президента по 

социалните въпроси, младежта и спорта и др. 
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Лятното училище за НПО се организира със 

съдействието на  Фондация „Америка за България” в 

рамките на проект „Ефективни подходи към 

устойчивостта на НПО” и с подкрепата на Аурубис. 

Обучение 
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Яна Събева има магистърска степен по икономика от 
Университета за национално и световно стопанство и 
магистърска степен по философия от Софийския университет 
“Св. Климент Охридски”, където в момента е докторант. 

В периода 1996-2001 г. работи като журналист в издания като сп. 
Сега, в. Банкеръ и в. Капитал. 
След това започва да се занимава с комуникации, като 
професионалният й път преминава през агенции като 
Saatchi&Saatchi и Ogilvy PR.  
Последните пет години работи в неправителствения сектор, като 

сега е част от екипа на Българския център за нестопанско право. 
 

Яна Събева за етиката в публичните комуникации: 
“Изискванията към професионалистите от ПР бранша непрекъснато се увеличават” 
  
 

Интервю 

Продължава на стр. 9 
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Г-жо Събева, в средата на месец юни вие се 

присъединихте към екипа на Българския център 

за нестопанско право. Разкажете за новата си 

работа и проектите, по които работи вашата 

организация. 

  

Българският център за нестопанско право 

съществува от 2001 г. Нашата мисия е да за 

създаваме силно, независимо и работещо 

гражданско общество с пълноценно 

гражданско участие. Ние оказваме подкрепа 

при изработване и прилагане на закони и 

политики в тази посока и активно помагаме на 

неправителствените организации да 

усъвършенстват различни аспекти от дейността 

си, напр. най-подходяща правна форма и 

административна структура, извършване на 

допълнителна стопанска дейност, маркетинг и 

др. 

Истински важно за нашата ефективност е 

партньорството ни с Международния център за 

нестопанско право (ICNL). То ни осигурява 

достъп до изключително добрия архив на ICNL, 

където се съхранява информация за 

националните законодателства и изследвания за 
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нестопански организации в повече от 115 държави. 

Архивът съдържа огромно богатство от различни 

казуси и анализирани ситуации, които са ценни 

отправни точки при работата ни с НПО.  

БЦНП е учредител и активен партньор на Европейския 

център за нестопанско право (ECNL), чиято мисия е 

сходна с нашата, но на европейско ниво – 

насърчаване на създаването на благоприятна 

правна и фискална среда за гражданското 

общество. 

По отношение на проектите ни – те са много и не 

бих могла да опиша всички в рамките на този 

разговор. Ще се спра на три от тях, по които имах 

възможност да работя още в първите си дни, след 

като се присъединих към екипа на Центъра. 

 Едно от най-интересните ни начинания е 

Информационният портал за НПО в България 

(www.ngobg.info). Това е уникална за нашата страна 

платформа, която дава възможност на 

неправителствените организации безплатно да се 

регистрират, да публикуват новини и информация, 

свързана с работата им, да ползват изключително 

богат архив от материали по теми, които са пряко 

свързани с дейността им, да създават собствени 

уебстраници и др. Порталът тази година празнува 

петия си рожден ден. 

 

  

 

 

Интервю 

Продължава на стр. 10 
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Можем спокойно да кажем, че в момента той 

представлява най-актуалната и най-пълната 

база данни на неправителствения сектор в 

България: в него към момента са регистрирани 

близо 6000 организации от цялата страна, които 

ежедневно публикуват новини и материали, 

свързани с пряката им работа. 

Друга наша гордост е лятното училище за НПО, 

чието четвърто поредно издание приключи преди 

дни. Целта му е да подготвя квалифицирани 

кадри за неправителствения сектор. Лятното 

училище също е единствената по рода си 

инициатива в България, а за нейния успех говорят 

десетките млади специалисти, които ни се 

довериха през последните четири години. За да 

бъдем истински полезни, ние залагаме на 

високо качество на програмата, подбираме 

важни и интересни курсове и не на последно 

място – лектори, които са признати авторитети в 

своята област. В тазгодишното издание в ролята 

на преподаватели за пръв път участваха и 

членове на УС на БДВО. 

От четири години съвместно с фондация 

УниКредит и с подкрепата на фондация 

„Америка за България” осъществяваме т. нар. 

Програма за социално предприемачество за 

НПО.  
  

Идеята на програмата е да подпомогне 

неправителствените организации в планирането 

и извършването на допълнителна стопанска 

дейност в подкрепа на основната им мисия. 

Програмата е разделена на модули. Първият е 

обучителен, като тук влизат практически съвети 

за подготовка на бизнес и маргетингов план, 

бюджетиране и др. Следва подготовка на самия 

бизнес план от организациите. По време на този 

етап участниците могат да се обръщат към 

експертите на БЦНП за безплатни консултации и 

съвети. Програмата завършва с конкурс, където 

авторите на трите най-добри бизнес плана си 

поделят награден фонд от 30 000 лв. 

Програмата се радва на голям успех. Миналата 

година в нея участваха 25 организации, а тази 

година поради големия интерес удължихме 

срока за кандидатстване до 3 юли. 
  
По какви проекти работите като член на 

управтелния съвет на БДВО? 

 

В управителния съвет на БДВО участвам от 2013 г., 

като се занимавам с образователната 

програма на организацията. В тази връзка, всяка 

година ние организираме поредица от обучения. 

Нашата цел е да подкрепим хората в бранша –  

 Продължава на стр. 11 
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онези, които имат опит в професията и онези, които 

сега правят първите си стъпки в желанието си да 

повишат квалификацията си. Миналата година 

проведохме три обучения, за тази година сме 

планирали пет. 

 

Как виждате развитието на професията и 

организацията? 

 

В България стойността, важността и перспективите 

пред нашата професия са ясни много отдавна. 

Затова и в последните години все повече хора 

избират комуникациите за свое професионално 

поприще. Това е нормален процес, като се има 

предвид увеличаващия се брой канали за 

комуникация, новите формати, възможностите, 

които водят след себе си те за всички участници в 

процеса. Изискванията към хората в бранша 

постоянно се покачват и това е изключително 

позитивен процес. Затова и непрекъснатото 

повишаване на квалификацията в сектора е от 

изключително значение. За мен една от мисиите на 

БДВО е да продължим да подпомагаме колегите да 

имат достъп до нови практики, да споделят своите 

знания, да се развиват.  
 

И вярвам, че образователната ни програма, 

която ние надграждаме всяка година ще 
бъде от полза в това отношение. 

Интервю 
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Приз 2015 

В няколко последователни броя на PRактики ще представим проекти от тазгодишното издание на 

конкурса PR Приз 2015. 
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Категория “Специално събитие” 

1 – во място, проект Официално представяне на Carling 
British Cider Cherry в България 

 

През 2013-та година на българския пазар доминира 
само един бранд сайдер, който се ползваше с 
изключителен медиен и публичен комфорт. 
Потребителите също залагаха на него, тъй като 
комбинацията от нов продукт и липса на конкуренция, 
естествено доведе до огромен интерес. Повишеното 

търсене на плодови алкохолни напитки подтикна 
„Каменица“ АД да реагира светкавично през 
следващия сезон на подобни напитки и пусне на 
пазара Carling British Cider с вкус на череша. За 
популяризиране муPR отделът на агенция New Moment 
New Ideas заложи на събитие с британски привкус. 
Идеята бе подчинена на проучването, че 

Великобритания произвежда 62% от цялото количество 
сайдер в Европейския съюз, или 600 милиона литра 
годишно. Всяко дванайсето питие, сервирано в Англия е 
сайдер, а общата цена на категорията се оценява на 
3,7 милиарда евро.  

Лидерът сред пивоварните компании у нас „Каменица“ 
АД имаше за цели да се намеси значително в 

потреблението на сайдер и в двата канала – както в 
магазинната мрежа, така и в сферата на 
ресторантьорите.  
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Поради това New Moment New Ideas се нагърби със 
задачата да направи едно по-специално, по-изискано 
събитие. То трябваше да бъде не само за журналисти и 

приятели на компанията, но и за дистрибутори, 
представители на заведения, ресторанти, търговски 
вериги. Задачата пред агенцията бе да накара 
събитието да въздейства на своите гости, да усетят 
истинския британски дух, който носи името Carling и 
напитката сайдер, която, според легендата възниква 
още през 1066-та година, когато нормандските 

племена навлизат на британските острови, 
изобилстващи на ябълкови дръвчета по цялата 
територия на Англия.  
 

Приз 2015 – New Moment New Ideas 

Продължава на стр. 14 
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За да акцентираме върху ексклузивитета и 
енигматичността на новия продукт на пазара ни, 
подготвихме „тайни покани“, които не съобщаваха 
за името на продукта, а получатели бяха близо 300 

представители на медиите, хайлайфа, 
потенциални партньори от ХоРеКа (хотели-
ресторанти-кафенета) бранша. За да попаднем в 
атмосферата на Англия, символ на монархия и 
винаги давана като пример за класа и изисканост, 
организирахме събитието в старинна резиденция в 
София. Преобразихме я с картини от сърцето на 

Лондон, ретромебели, и разбира се, много 
ябълкови клонки и череши. Над 200 души 
откликнаха на поканата, които с идването си, бяха 
посрещнати в духа на лондонските традиции – от 
британски гвардеец, безупречни джентълмени и 
дами за асистенти на събитието и огромен леден 
блок, в който бяхме замразили бутилки с Carling 
British Cider Cherry, за да напомняме, че Carling се 

сервира най-добре с много лед. На самото 
събитие гостите бяха посрещнати от Елизабет 
II,невероятно изиграна от Латинка Петрова, а 
заедно с нея звездите на сцената бяха изисканият 
джентълмен и истински граф на Родънбери Тери 
Рандъл и великолепната Ана Пападопулу, позната 
на българската публика с ролята си като двойничка 

на принцеса Даяна в игралния филм „Мисия 
Лондон“. Стойността на медийния мониторинг с 
публикации за събитието достигна почти 35 000 
лева,  
 

а наред с това получихме много похвали за 
качественото и отлично организирано събитие. 
Малко след представянето Carling вече беше 
достъпен за феновете из цялата страна, а няколко 

месеца след първите крачки на пазара, продуктът 
достигна почти до нивата на продажбите на 
доскорошните монополисти (пазарен дял от 19.2% 
vs. 18.6%). Преди активния бирен сезон през 2015-та 
година, Carling British Cider се появи на пазара с два 
нови вкуса и очаква да стане най-продаваният 
сайдер в България. 
 

Приз 2015 – New Moment New Ideas 
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Категория: PR проект за продукт или услуга 

2 –ро място, проект Astika Майсторс 

 

Astika е една от най-обичаните български марки на 
бирения пазар и слоганът ѝ твърди, че винаги е „на 

една ръка разстояние“. Въпреки тази близост обаче, 
брандът никога не е имал кампания в иначе 
богатата си 35-годишна история на българския 
пазар. Това се промени в началото на 2014, когато 

„Каменица“ АД реши да постави семейния бранд в 
центъра на вниманието на своята заинтересована и 
лоялна публика и направи нещо ново, различно и 
интересно, с което почитателите на хубавата 
българска бира да припознаят Astikaкато свой 
бранд.  

Водени от предизвикателството да стигнем „на една 

ръка разстояние“ до феновете на Astika – любимата 
бира на българските семейства, разработихме 
платформата за регионален турнир по белот. 
Белотът е най-масовата игра на карти у нас и 
въпреки това никой от брандовете в България не бяха 
го възприели като своя територия. По аналогия с 
големите „мастерс“ турнири по голф или тенис 
нарекохме кампанията „Astika Майсторс“, а 
алтернативният ни подход се допълни от факта, че 
като подзаглавие на кампанията добавихме 
описанието „Купа по семеен белот“. Настанихме 
Astika дълбоко в територията на играта, стъпвайки 
уверено на посланието,  
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че „белотът е най-популярната игра на карти в 
страната ни и през годините се е превърнал в 
обичана семейна традиция за хиляди българи, 
карето белот е един от най-естествените поводи 
семейството да се събере около масата на по 
чаша бира, а Astika винаги е подкрепяла семейните 

ценности и традиции“. Така успяхме едновременно 
да се възползваме от традицията в играта на 
приятелските и семейните компании, а и разчитахме 
на състезателния елемент, така присъщ на 
българите, според който да победиш на карти 
означава, че си „голям майстор“ и заслужаваш 
признание.  
 

Продължава на стр. 16 

Приз 2015 – New Moment New Ideas 
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Тъй като аудиторията на марката не е онлайн, 
забравихме за модерните интерактивни и онлайн 
комуникации, заложихме на директен контакт и 
комуникирахме кампанията с иновативни 
материали, произведохме хиляди поръчкови 
тестета карти, които разпространихме в различните 
участващи населени места. За финала избрахме 
заведение в центъра на София и поканихме не 
само всички победители, но и представители на 
националните спортни медии, които 
едновременно отразиха инициативата и се 
включиха в успореден медиен шампионат. 

Всеки уикенд през май и юни в различни заведения 
в София и около столицата успоредно се 
проведоха 96 квалификационни кръга, а 
класиралите се на първо място тандеми от 
роднини и познати премериха сили на големия 
финал, за да излъчат трите най-добри двойки по 
семеен белот в България. Големият финал 
предложи страхотни емоции, а сред финалистите 
имаше дамски отбори, семейни двойки и приятели 
от детинство.  

Макар кампанията да бе замислена и проведена в 
рамките на едва два месеца и да разполагаше с 
минимален бюджет, успяхме да стигнем до 96 
заведения в 30 различни населени места. Над 2000 
майстори се включиха в любимата игра на 
българските семейства, изиграха над 3000 игри, 
направиха близо 35 000 раздавания пред общо над 
4000 души публика и спечелиха 2500 подаръка. 
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Във финалния турнир се включиха точно 208 почитатели 
на белота, от които 16 представители на медиите. 
Посредством аудиторията на водещите национални и 
спортни медии, които отразиха тунира, новините за 
„първата купа по семеен белот“ достигнаха до 

стотици хиляди зрители и читатели, а постигнатите от 
медийно отразяване стойности надхвърлиха близо 
десет пъти вложените в награден фонд за турнира 
средства. Сериозният интерес преди и след финала 
ни принуди да направим още няколко крачки, за да 
доближим марката до феновете, и стартирахме 
facebook страница на марката и турнира и гореща 

линия за въпроси.  

Приз 2015 – New Moment New Ideas 
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Категория: CSR проект – нестопански сектор 

Проект “Погледни на бежанците с други очи” 

 

През изминалата година близо 9000 бежанци 
потърсиха закрила в България – държава, известна в 
миналото като една от най-гостоприемнитестрани в 
света. Дори след апелите на президента и премиера 
за толерантност, бежанците бяха посрещнати с 
враждебност и ксенофобия. Често научавахме от 

медиите за нападнати и дискриминирани мигранти, 
бити, гонени и обиждани, въпреки безизходната 
ситуация, в която се намират. Множество от българите 
не успяваха да видят бежанците такива, каквито са – 
обикновени хора, избягали от ужасяващо насилие. 

Tъжният факт бе, че във втората половина на 2014 в 
публичното пространство доминираха нетолерантни 

прояви към бежанците, без перспектива за промяна. 
Много социални проучвания показаха, че повече от 60 
% от българското население са против допускането 
им в държавата и три четвърти от българите са против 
настаняването на бежанци в техните родни села или 
градове. 

Кампанията имаше нелеката задача да адресира 

анти-бежанските настроения и насърчи промяна в 
отношението, като спомогне за създаването на 
позитивна среда за бежанците, в която те да намерят 
сигурност и подкрепа. Разбирахме, че промяната на 
цялостното отношение е амбициозна цел,  

17 

но трябваше да дадем глас на „безгласните“ и 
започнем трудния разговор с обществеността. 
Затова и от New Moment New Ideas нарекохме 
кампанията за промяна на отношението към 
бежанците в България „Погледни бежанците с 
други очи“, която беше безвъзмездно 

реализирана от агенцията за Върховния 
комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН).  
Ключовата дума за нас беше съпричастност. 
Ефективният начин да насърчим към 
толерантност и повлияем на нагласите и 
предразсъдъците у обществото задължително 
минаваше през това, да информираме за 
„различността“ и я приближим и развенчаем.  

Продължава на стр. 18 

Приз 2015 – New Moment New Ideas 
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И разкажем съкровено човешките истории, 
попаднали за малко в България, с грижа и 
уважение. Наред със стандартната ATL кампания, 
за нас беше ясно, че трябва да добавим и 
„човешки“ елемент –подход, който да ни позволи 
да разкажем история и накараме негативно 
настроената аудитория да ни изслуша. Точно 
затова допълнихме първоначалната концепция с 
истински истории – за актьори в клиповете 
решихме да използвахме бежанци от центровете 
в страната, изследвахме съдбите им и се 
опитахме да използваме кампанията, за да ги 
разкажем публично в медиите. За да направим 
връзката с България и родния дом още по-силна и 
посланието към ксенофобските настроения да 
стане още по-въздействащо, избрахме във 
видеото да звучи ключова песен, чието изпълнение 
от деца бежанци пред национална аудитория 
щеше да отбележи кулминацията на кампанията. 

Кампанията получи солидно внимание от медиите 
и отразяване по темата се появи във водещите 
национални телевизии, във вестници и онлайн 
издания. Само телевизионното излъчване беше на 
стойност над 194 270 лв., а според телевизионната 
аудитория предаванията и дискусиите по темата 
са достигнали до над 2 579 000 души (данни за 
аудиторията в конкретния час на изявата, които не 
включват информация за повторенията на 
предаванията, както и осъществените срещи с 
бежанци в рамките на кампанията).  
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Рами, главният герой в нашия клип, вече е при 
роднини в Западна Европа, там са и част от 
децата хористи. 
Интервюто на нашия посланик Георги Тошев в 
една от онлайн медиите регистрира над 60 000 

прочитания за едва няколко дена, а споделянията в 
социалните мрежи и коментарите бяха десетки, 
повечето, за съжаление, негативни. Разбираемо, 
до достигането на най-голямата цел пред 
кампанията остана още много работа, тъй като 
българите все още не могат да намерят 
способност „да погледнат бежанците с други 

очи“. 

Приз 2015 – New Moment New Ideas 
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Категория: CSR проект – нестопански сектор 

1 – во място, проект “Най-големи герои са най-малките” 

Статистиката: Едно от всеки десет българчета се ражда 
недоносено 

Факт: Недоносените бебета не са готови за външния свят, 
а родителите им – за тази ситуация! 

Изследване и планиране: 

Преждевременното раждане се превръща в много 
наболяла тема в българското общество, след като 
държавата отказва да осигури средства за здравето на 
недоносените бебета с най-ниско тегло. Още повече, че 
самото общество не е напълно запознато с всички 
аспекти на недоносеността. За да се противопостави на 

липсата на финансов ангажимент от страна на 
институциите, както и на липсата на информираност и 
съпричастност в нашето общество, Фондация „Нашите 
недоносени деца” решава да проведе кампанията 
„Най-големи герои са най-малките”. Основната цел е да 
се стартира процес на информираност и 
съпричастност сред обществото, медиите и 

институциите, като се покаже колко е тежка битката за 
живот на недоносените бебета и колко е ценен животът 
им! Още повече, че всеки един от нас може да бъде 
засегнат от този проблем. 
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Реализация на проекта: 
Идеята, че недоносените бебета са истинските герои 
на нашето общество, трогна и въвлече много хора, 
компании и медии, които подкрепиха каузата 
благотворително. 
Ключови неонатолози и други специалисти 

дискутираха изключително деликатната тема за 
недоносените деца и техните изключително тежки 
проблеми. Родители на недоносени бебета, 
психолози и представители на Фондация „Нашите 
недоносени деца” показаха трудностите, които 
съпътстват раждането и отглеждането на 
преждевременно родени деца. Голямата медийна 

подкрепа към темата ангажира различни публики. 

Приз 2015 – Chapter 4 

Продължава на стр. 20 
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Известни личности бяха трогнати от каузата и 
шокиращата статистика и подкрепиха 
кампанията благотворително, като станаха 
посланици и повишаваха информираността. Те 
разпространиха идеята, че битката за живот е по-
важна от всяко друго постижение. 

Постигнати резултати: 

Измерими резултати от кампанията: 

– 1500 телевизионни излъчвания 

– 1000 радио излъчвания 

– 200 ПР публикации 

– 3.600.000 импресии на инфорационен 

банер 

– 600.000 души аудитория на плакатите в 
метрото 

– 1.500.000 души аудитория на 
билбордовете и city lights 

– 15.000 нови последователи, 25.000 
харесвания, 1000 коментара and 4500 

споделяния от фен страницата във 
Фейсбук "Недоносени бебета“ 

 

МЕДИЕН БЮДЖЕТ: 0.00 лв., благодарение на 43 
медийни партньори 
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Неизмерими резултати от кампанията: 
Обособяване на ново място в публичното 

пространство с подходяща атмосфера на 
съпричастност за споделяне на лични истории и опит 
от пораснали недоносени деца и от родители за 
преживяванията им, свързани с преждевременното 
раждане; 

Осигуряване, от страна на отговорните институции, 
на необходимите средства за здравето на 
нуждаещите се недоносени деца в България. 

Приз 2015 – Chapter 4 

https://www.facebook.com/prematurebg
https://www.facebook.com/prematurebg
https://www.facebook.com/prematurebg
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Категория: Корпоративна PR кампания 

1 – во място, проект “Емблематичните сгради на България”. 

Проектът участва и в категория “Зелени комуникации и 

градска среда”, където се класира на 2-ро място 

 

“Емблематичните сгради на България” е инициатива на 

Alpha Bank България в партньорство със “Сграда на 

годината” на Градът Медиа Груп. Кампанията е създадена и 

реализирана, за да фокусира вниманието върху 

необходимостта от по-добра градска среда и запазване на 

културно-историческото наследство в градската 

архитектура. Тя популяризира 12 избрани публични сгради – 

културни паметници, които са били реновирани или 

реставрирани в периода до 2013 г. вкл. и насърчава 

гражданите да гласуват за някоя от тях. Като стъпва на вече 

създадения имидж на банката, която подкрепя значими 

културни събития в страната, екипът по проекта се насочи 

към реализирането на уникална по своя род интегрирана 

комуникационна кампания, която да го надгради и с принос 

за културното развитие на обществото и усъвършенстването 

на градската среда.  

Целеви публики: 

  Жители на големите градове в страната 

  Млади хора, загрижени за състоянието на градската 

среда в страната ни 

  Архитекти, урбанисти и други специалисти 

  Представители на медиите  

Реализация 

Сивитас, съвместно с Alpha Bank България, DDB 

(рекламната част от кампанията) и 
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дигиталната агенция Tribal (автор на платформата и на 

интерактивните елементи) изгради комплексна кампания с 

комбинация на онлайн и офлайн елементи.  

Създаване на онлайн платформа 

www.emblematichnitesgradi.com. На нея всеки можеше да 

направи своеобразно пътуване до 12 паметника на 

културата от цялата страна - да види снимки и 3D модели на 

сградите, да прочете любопитни факти от историята им и да 

гласува за любима емблематична сграда.  

Официално откриване на инициативата „Емблематичните 

сгради на България” със специална среща с представители 

на медиите, като те бяха първите, които видяха сградите 

Две интерактивни изложби на 12-те културни паметника в 

София и в Пловдив. Снимковите пана бяха комбинирани със 

специално създадено augmented reality приложение, което 

да визуализира всеки културен паметник с 3D макет. 

 

 

 

Приз 2015 - CIVITAS 

Продължава на стр. 22 

http://www.emblematichnitesgradi.com/
http://www.emblematichnitesgradi.com/
http://www.emblematichnitesgradi.com/
http://www.emblematichnitesgradi.com/
http://www.emblematichnitesgradi.com/


PRактики, брой 110, 26 юни  2015 г 

Своеобразна трета „пътуваща” изложба бе 

реализирана чрез рекламата в метрото, която също 

можеше да бъде сканирана чрез паната със снимки 

на сградите и изображенията 

Сградата с най-много гласове бе обявена за 

любимата емблематична сграда на България на 

церемонията по награждаване в конкурса „Сграда на 

годината 2014” на Градът Медиа Груп. Това беше 

„Доходно здание” в Русе. 

Резултати 

Кампанията надхвърли поставените първоначални цели 

и получи широко отразяване, както от национални, така 

и от регионални медии. Дигиталната медийна 

кампания донесе над 21 000 посетители, гласували на 

сайта. 

„Емблематичните сгради на България” получи и над 150 

публикации в online национални и регионални медии, 

11 печатни национални и регионални медии, 5 

телевизии и няколко регионални радиа. Потенциалната 

аудитория, достигната по медийни канали (без да се 

отчита евентуалното припокриване на аудиториите на 

отделните канали), достигна:  

• В онлайн медиите: 3 854 621 души 

• В печатните медии: 228 512 души 

• Кумулативен телевизионен рейтинг: 21.36% 

• За положителния резултат от кампанията говори и 

големият интерес и активно насърчаване на 

местните жители чрез публикации в медиите и 

чрез информация от страна на местните 

общини.  
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Дългосрочните резултати могат да бъдат обобщени така: 

Информиране на гражданите за нуждата от специални 

усилия за опазване на културното наследство и грижа за 

културните паметници 

Укрепване на репутацията на Alpha Bank България като 

институция с дългогодишни традиции в подкрепа на 

значими културно-исторически събития и инициативи 

Привличане на вниманието на централната и 

териториалната администрация и установяване на 

отношения с 12-те емблематични сгради 

Ангажиране на потребителите чрез кауза, която носи 

емоция за тях. Обединяване на различните градове, 

създаване на допълнителни събития и групи в социалните 

мрежи с цел повишаване гласовете и даване на 

подкрепа на различните емблематични сгради. 
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Категория: PR проект на медия 

1 – во място Кампания “Забавното лятно четене” 

 

„Забавното лятно четене” е кампания в полза на 

обществото на българския детски портал Az-deteto.bg в 

партньорството на Столична библиотека. Тя има 

национален обхват с организирането на тематични 

инициативи в периода между Деня на детето (1-ви юни) 

и Първия учебен ден (15-ти септември) и основната й 

цел е насърчаването на детското четене през лятото.  

През летните месеци на годината, интересът на голяма 

част от децата към четенето рязко намалява. Това е 

поводът за провеждането на кампания за насърчаване 

на четенето, която цели не само да задържи детския 

интерес към книгите, но и да провокира децата да 

излизат извън рамките на задължителната литература. 

Стремежът е да се изгради навик към четенето, които 

да се превърне в устойчив. Кампанията обединява в 

едно образователен и забавен елемент, което я прави 

много атрактивна за учениците и в същото време 

показва реални измерими резултати за броя на 

прочетените книги, както и за интереса към четенето. 

През 2014 г. кампанията разшири базата и авторитета 

си, като привлече за партньори Министерството на 

образованието, Столична община, Столична 

библиотека, Българска библиотечно-информационна 

асоциация, “Глобални библиотеки“, UNICEF и фондация 

„Заедно в час“ и др.  

Основни комуникационни цели: 

  Увеличаване информираността и интереса за 

четенето сред  децата; 
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 Ангажирането на институциите към проблемите в 

сферата на образованието; 

Създаване на устойчиви взаимоотношения с медиите и 

стартиране на диалог; 

  Увеличаване информираността относно дейността 

на az-deteto.bg; 

 Генериране на подкрепа от заинтересовани страни 

Основната аудитория на кампанията са учениците и 

техните родители, както и учители, и преподаватели от 

цялата страна и представители на библиотечната и 

читалищна системи.  

Реализация 

„Забавното лятно четене“ 2014 стартира с Национална 

кръгла маса за детското четене в на тема: „Четенето – 

път към по-висока грамотност“ 
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с участието на всички институции и организации, които са 

ключови за процеса: МОН, БАН, Центърът за контрол и 

оценка на качеството на училищното образование към 

МОН, представители на библиотеки, читалища и 

неправителствени организации от сектора, писатели, 

учители и родители 

 Национално турне в осем града - Русе, Разград, 

Шумен, Добрич, Велико Търново, София, Видин и Враца 

 Откриване в книжарница „Гринуич”, София, където 

децата се срещнаха с някои от националните посланици 

на „Забавното лятно четене“ 

 За пръв път се проведе конкурс за детско творческо 

писане на тема „Моят любим литературен герой“ 

 „Забавното лятно четете гостува” и на Лятната 

академия на „Заедно в час“. 

  официалната церемония по закриването на 

кампанията, на която  бяха обявени и резултатите от 

популяризирането на четенето сред децата 

   отново бяха призовани децата и техните родители 

бяха приканени да дарят на детските отдели на 

библиотеките книжките, които вече са прочели. 

Резултати 

В „Забавното лятно четене” се включиха над 10 500 деца, 

което е с 2000 участници повече от миналата година и е 

рекорд за четирите години от началото на провеждане на 

кампанията. В конкурса по творческо писане „Моят 

любим литературен герой“ взеха участие над 30 деца от 

цялата страна. Бяха отличени победители в категориите 

„Най-четящо дете“, „Най-четящо училище“, „Най-четящ 

град“, „Най-активен читател“ (за детето, прочело най-

много книги от самото начало на проекта) и „Най-млад 

читател“.  
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Кампанията получи сериозно медийно отразяване, 

въпреки факта, че се организира от голяма национална 

медия - 129 отразявания в различни медии в цялата страна, 

сред които 6 телевизионни излъчвания от регионални и 

национални медии. Беше публикувана в повече от 15 

печатни издания (регионални) и отразена с интервюта и 

информация в 14 радиа. 

Сериозен отчетен резултат е регулярното публикуване на 

информация за кампанията извън официалните медии 

на investor, което говори за значимостта на темата и 

инициативата за образованието в България. Участниците 

във всеки един град изразиха своята положителна обратна 

връзка за темите, организацията, инициативата и 

значимостта на цялата кампания.  
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Категория: Специално събитие 

Проект “Кофас конференция по управление на риска” 

 

За втори път в страната Кофас България, в сътрудничество със 

Сивитас България, организираха и проведоха Кофас 

конференция по управление на риска, в която се прави 

анализ на средата, предлагат се подходи за ограничаване на 

рисковете за компаниите и се предлагат стратегически 

решения и нови, понякога еволюционни идеи в областта на 

икономиката. Тя привлече влиятелни лектори и участници в 

панелите и близо 200 души участници. Конференцията 

затвърди имиджа на Кофас като компания със значителен 

експертен потенциал в опознаването и управлението на 

рисковете.   

Комуникационна стратегия  

Началото на 2014 г. беше сравнително бурно в икономически 

и особено в политически план. Бизнесът изпитваше все по-

голяма нужда от сигурност, от това да „му се чува гласът”, от 

това да се осигурят условия за устойчивост и за растеж. 

Данните показват няколко поредни години ръст на 

несъстоятелността в страната. 

Решението: организиране и провеждане на Кофас 

конференция по управление на риска на тема „Фирмена 

стабилност при политическа несигурност” – смела и 

провокативна тема, особено предвид факта, че става въпрос 

за финансова институция. 

И още: стратегическо партньорство с най-голямата българска 

банка Уникредит Булбанк, което да подсили посланията за 

справяне с рисковете, да покаже как финансовите 

институции работят заедно в полза на бизнеса и да привлече 

лектори и аудитория. 

Конференцията увеличи значимостта си и благодарение на 

влиятелните лектори, 
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които бяха привлечени – представители на държавното 

управление и на бизнеса като тогавашния заместник-

министър на икономиката Красин Димитров, Елена 

Маринова – Президент на Мусала софт, Цветан Симеонов – 

Председател на БТПП, Георги Ангелов – Главен икономист, 

„Отворено общество”, Стефан Дьолае – Председател на УС, 

Френско-българска търговска камара и други. Цели и целеви 

публики  

Основните цели на Кофас конференцията по управление на 

риска бяха: 

Да бъде насочено вниманието на целевите публики към 

възможностите за управление на рисковете 

Да комуникира полезно ноу-хау за управление на 

ликвидността в компаниите, което може да бъде директно 

приложено 

Да допринесе за формирането на по-стабилна 

икономическа среда 
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Да затвърди имиджа на Кофас като компания, която е 

експерт в познаването и управлението на политическите 

и икономически рискове.  

Целевите публики на кампанията бяха: 

Финансови директори на компании в страната; 

Мениджъри на малки и средни предприятия; 

Представители на банки и застрахователни дружества; 

Изпълнителни директори в браншови и работодателски 

организации; Представители на медиите  

Реализация  

Конференцията се проведе на 10 април 2014 г. в София 

хотел Балкан (бивш Шератон) с две ключови презентации 

и три дискусионни панела по следните теми: 

Политическа несигурност и преодоляване на рисковете; 

Секторни политики и реформи; Иновации и 

конкурентоспособност  

Преди началото на събитието в рамките на два месеца 

бяха реализирани редица комуникационни дейности: 

директни покани до над 2000 компании, комуникация с 

медиите, публикации в сайта на компанията, 

презентация на предстоящото събитие по време на 

срещи. За успеха на конференцията допринесоха и 

няколко партньорства: 

Стратегическо партньорство с Уникредит Булбанк. 

Медийни партньорства: телевизия Bulgaria ON AIR, сп. 

Мениджър, Investor.bg, изданието за малък и среден 

бизнес Предприемач. Партньорства с камари и 

професионални организации. 

Резултати 

Резултатите от събитието Кофас конференция за 

управление на риска надминаха очакванията. 

Иновативният и донякъде смел подход в една 

консервативна среда привлече интереса и вниманието 
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на медиите и на публиките. В конференцията взеха участие 

близо 200 души, около 1/4 от които с платени участия. 

Отразяването на събитието в медиите беше изцяло позитивно, 

общо 3 ТВ репортажа и участия, 62 публикации в печатни и 

онлайн медии. 

По занижени изчисления, информация за кампанията е 

достигнала до голяма потенциална аудитория, в което трябва 

да се отчетат: 

•200 души посетители на конференцията 

•1 245 000 души потенциална аудитория на медиите, които са 

отразили събитието 

•Над 7 000 души, поканени директно и по каналите на 

партньорските организации. 

Посочените аудитории на отделните канали биха могли да се 

застъпват частично. 

Обратната връзка от посетителите на конференцията, 

измерена с въпросник за удовлетвореността на база 35% от 

участниците в конференцията, е изключително позитивна.  

Приз 2015 - CIVITAS 
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1. “Рекламен копирайтинг” 

Кога:  4 – 5 юли 2015 г.  - двудневен курс 

Лектор: Тошка Иванова, криейтив директор в Reforma Advertising 

 

Повече за програмата може да намерите на този линк: 

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=201  

 

 

2. “Бизнес модели в интернет. От бизнес идеята до нейното осъществяване” 

Кога:  11 -12 юли 2015 г. – двудневен курс 

Лектор: Борил Богоев, онлайн предприемач, консултант и лектор 

 

Повече за програмата може да намерите на този линк:  

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=199 
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курсове юли месец 
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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  
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