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събитие

На 5 септември се проведе за първи път лятна

среща с членовете на БДВО извън София -

БДВО Summer Camp. Ентусиазираните ПР-и

покориха първенеца на Балканите - връх

Мусала, само за четири часа. Идеята е този

тип неформални срещи да станат ежегодно

събитие в календара на Дружеството.

Членовете на Българското дружество за връзки с обществеността 

покориха връх Мусала
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Мануела Дюлгерова-Тотева, мениджър Комуникации в Аурубис 
България

Интервюто е дадено за tbmagazine. net

Мануела Дюлгерова-Тотева работи в сферата на комуникациите през последните 12
години. Кариерата й започва като пресаташе в Българска търговско-промишлена
палата. След период от 5 години се насочва към корпоративния сектор, където работи
като Мениджър Корпоративни комуникации в МЕТРО Кеш енд Кери България.

В периода 2005-2007 работи като PR консултант за клиенти като Ideal Standard and
Vidima, Grand Hotel Sofia, Mr. Bricolage, HBO and Cinemax, представителните
организации на ЕС и др. От 2007 до 2010 г. отговаря за събитията и корпоративните
социално отговорни проекти на Юробанк И Еф Джи – България (Пощенска банка).
Мануела има бакалавърска степен по „Връзки с обществеността“ от Факултета по
журналистика и масова комуникация към Софийски университет, както и диплома от
Международния банков институт в София. Продължава своето образование в
Британския институт за връзки с обществеността (Лондон), както и завършва редица
специализирани обучения по маркетинг, стратегическо планиране и кризисен
мениджмънт в България, Сърбия, Чехия и Германия.
Тя е заместник-председател на Българско дружество за връзки с обществеността. Член
е на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD).

Днес Мануела Дюлгерова-Тотева заема позицията Мениджър Комуникации в Аурубис
България от 2010 г., където отговаря за вътрешните и външните комуникации на
компанията, информационните центрове и планирането и участието в социални
проекти на местно и национално ниво.

Продължава на стр. 4

лица
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Мануела, кое те провокира да се занимаваш с

тази професия?

- Постоянната динамика, предизвикателството на

медиатор и комуникатор, печелещ общественото

доверие и ролята на защитник на обществените

интереси. Това е професия, в която се налага да

вървиш с максимално бързи крачки, редом с

технологичните промени, които владеят света,

защото това са „оръдията на твоя труд“ –

социалните медии и високите технологии. За мен

ПР е една от най-цветните и всеобхватни области,

която ме изпълва с удовлетворение и вярвам, че съм

истинска късметлийка да практикувам професия,

която обичам 24 часа от 365 дни в годината -

работохолизъм, който често опиянява. Напоследък

допълнително ме провокира задачата да доказвам

стратегическата роля на комуникационния

специалист в управленските процеси на

организацията – нещо, което мисля все още не

среща достатъчно разбиране у нас.

Кои са най-силните моменти в работата ти, след

които се чувстваш щастлива?

-Моите предпочитани области от ПР практиката са

вътрешните комуникации и социалната

корпоративна отговорност. В този смисъл всички

успешни проекти, реализирани именно в тази

сфера, са ме карали да се чувствам

удовлетворена. Най-силни моменти съм имала в

програми за изграждане и задържане на

принадлежността на служителите към компанията,

сред които такива за отговорно отношение към

околната среда, здравословния начин на живот,

безопасността. Отговорността на организациите

към обществото е другата най-предизвикателна

област за мен. Реализирала съм редица проекти,

насочени към подобряване на диалога с различни

ключови аудитории, сред които е имало

дългосрочни практики, както и отделни събития. Едни

от най-силните моменти в ежедневието ми са тези,

в които виждам положителната промяна – дали в

хора от екипа, с който работя, или пък в

отношението към репутацията на организацията,

която представлявам. Едно затвърдено или

преобърнато мнение е голяма победа за всеки ПР

специалист.

Според теб къде е тънката разлика между ПР и

реклама?

- За мен разликата не е „тънка“ и липсата на

диференциране е в резултат на информационен

дефицит на тези, които не я правят. Основните

разлики, са в контрола на комуникационното

съобщение
Продължава на стр. 5
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, креативността и най-вече – начинът, по който

потребителите приемат и възприемат

информацията. Чрез ПР се стремим да постигнем

доверие, разбиране и емоционална връзка с

публиките, докато рекламата има за цел да

провокира пряко потребителското поведение и

желание за покупка на опреден продукт или марка.

Има ли безплатен ПР?

- Има „евтин“ ПР, но безплатен – не. Не трябва да

се вярва на „черно-бели“ определения за

„безплатния“ ПР и „платената“ реклама. Както всяко

нещо изисква ресурс - физически, интелектуален,

финансов, времеви, така е и в нашата професия.

Въпросът тук по-скоро опира до етиката в

професията и това кой за какво си плаща, за да му

„правят ПР“. Всеки ден ставаме свидетели на

различни негативни примери на неетично

поведение, които рефлектират върху репутацията на

тази професионална сфера. Тук бих казала, че по-

скоро предизвикателството е в управлението на

мрежа от контакти и креативността, която е водеща

в нашата ежедневна работа – да, те не изискват

средства и постигат високи резултати, ако се

справяш успешно.

Какво не харесваш в комуникацията между

хората?

- Не харесвам липсата на етика във

взаимоотношенията. Да не говорим за ценностите,

които днес не се демонстрират и насърчават почти

по никакъв начин.

Кое е другото ти „аз“ извън професията?

- На човек, който много държи да прекарва

пълноценно време със семейството и приятелите си

и да се забавлява с пътувания, социални прояви,

сред природата, все стандартни занимания.

Обичам да карам ски, фитнес тренировките, да

танцувам народни танци, напоследък се запалих по

маратоните. Въпросът е, че времето за удоволствия е

дефицит и трудно се намира правилният баланс, но

без него не сме пълноценни нито в една от двете

сфери – професионалната и личната.

-

От къде се зареждаш с енергията, с която да

работиш?

- За мен е важна оценката на хората, с които

работя, били те тези, за които отговарям, или пък

директният ми ръководител. Позитивна или негативна,

тя ми дава посоката и енергията да се подобрявам

непрекъснато. Разбира се, малките стъпки на

подобрение, ми дават енергия ежедневно,

5
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мисля, че умея да откривам мотивация в малките

неща. За мен са много важни откритите и директни

взаимоотношения с хората, натоварва ме и

донякъде, дори убива ентусиазмът ми,

необходимостта да се влиза в сложни роли.

Практически погледнато, спортът дава много

енергия, когато човек има време за това.

Какво би учила още?

- Учила съм доста в сферата на ПР-а, затова в

момента съм се насочила към индустриалния

мениджмънт и едновременно с това бях приета за

участник в „Лидерската академия“, организирана

от Съвета на жените в бизнеса. И двете обучения

надграждат познанията ми в областта на

управленските процеси, което ме развива както

като специалист, така и като личност. Планирам да

изучавам още езици, без които няма как да

постигна целите, които си поставям. Мечтая ако

някога остане време за това, да изучавам

режисура.

В колко започва денят ти и каква първа новина би

искала да прочетеш или чуеш?

- Денят ми започва малко след 6.00 сутринта. Много

рядко имам време да гледам сутрешните блокове,

обикновено слушам радио в колата на път към

завода, където работя (на около 80 км от София), а

най-вече се информирам от нет-а през телефона,

като така научавам новините в реално време, което

е неизменно за нашата професия. Иска ми се да

чуя „добрата новина“, но тя все по-осезаемо

липсва от българското медийно пространство.

Усещам комерсиализъм и „пожълтяване“, което ме

кара да се концентрирам върху два-три източника

на информация, които приемам за все още

съхранили обективност. За мен добрите новини, са

тези за нови инвестиции, откриване на нови работни

места, успехи на български талантливи деца по

света и у нас, спортни постижения, с които да се

гордеем. Именно те ми помагат да съм

мотивирана да продължавам да работя и да

отглеждам детето си тук.

лица
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интервю

Виктория Добринова е студент специалност „Връзки с 

обществеността“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 

Методий“. В сферата на комуникациите навлиза през 2013 г., когато е 

одобрена за стаж в електронната медия Sever.bg. Същата година, 

когато вече официално е студент, започва практика в 

университетския Център за медия практики и ПР като репортер, 

радиоводещ, организатор на събития и ПР. През лятото на 2015 г. към 

опита си добавя и стаж в ПР агенцията AMI Communications България. 

Двата екипа на ВТУ, част от които е Виктория, печелят съответно второ 

и трето място в “Специалната студентска категоия “ в ПР Приз 2015 на 

БДВО с кампаниите „Да възстановим изгорялата библиотека“ и 

„Радио Маратон по ВТУ Радио“.

Виктория Добринова – студент и участник в PR Приз 2015 

Продължава на стр. 8
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Какви, според теб, са трудностите пред

българския студент, който не учи в столицата?

Никак не харесвам разделението „столица-

провинция“, но се усеща, когато започнеш да

търсиш своето работно място и кариерно

развитие. В София местата за стаж са в

изобилие, за сметка на извънстоличните. Струва

ми се обаче, че нещата се променят, поне във

Велико Търново (нямам наблюдение за

останалите градове). Убедена съм, че където и

да си, каквото и да учиш, ако нямаш в себе си

желанието да се развиваш в избраната сфера,

няма и как да се получат нещата. Има ли

желание – има и начин.

Не е трудно толкова да намериш къде да

практикуваш или работиш, колкото ми се

струва, че самите ние – студентите, все още не

можем да приемем, че университетът няма да

ни даде, ако не искаме да си вземем, както и

няма да ни подготви напълно за бъдещата

работа. Трябва да има много самоинициатива

и борбеност.

В България се получава така, че рядко

правилните хора оценяват истинския талант,

мотивацията и желанието за работа. Още

повече, малко работодатели са готови да

вложат в обучението на нови кадри, а очакват те

да са подготвени. Затова бях много приятно

изненадана, когато започнах стаж в AMI

Communications - открих сплотен, отзивчив и

приятен колектив.

Заснемане на емисия новини по ВТУ ТВ

интервю

Продължава на стр. 9
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Какво те мотивира?

На студентите като цяло им липсва мотивация.

Нещо, което ги подтиква да се стремят към най-

доброто от себе си и да работят с удоволствие.

Стереотипите в България са много

разпространени. Един от най-основните е, че няма

къде да се работи, както и че няма кой да работи.

Не съм съгласна, че е така. И може би това ме

мотивира – искам да докажа, че е грешно. От

друга страна, обичам да чета, да научавам нови

неща,

да се развивам и да се изправям пред

предизвикателства, а тази сфера на работа – ПР-

ът, предразполага точно към това.

С какво допринасят практиката и стажовете за

развитието на младите?

Според мен, е хубаво, в която и сфера да се

развива човек, да премине през всички нива на

работа, като се започне от най-ниското.

Практиката и стажовете допринасят за това.

Важно е учебните практики да са част от всяка

бакалавърска програма. Тук някои може да ме

коригират - че много от университетите в България

имат заложена учебна практика, и ще са прави.

Но е важно тя да бъде изпълнявана отговорно, за да

подготвя студентите за реалната работна среда.

С какво се занимаваш, когато не си на лекции?

Според мен, практиката и стажовете са много

важна част от обучението на всеки студент. Затова

гледам да наблягам максимално на тях.

Практикувам в университетския Център за медия

практики и ПР. Приятелите ми често се шегуват, че

това е „вторият ми дом“. Всъщност, това е мястото,

където студентите

интервю

Есенен бал 2014

Продължава на стр. 10
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от катедра „Журналистика и връзки с

общвествеността“ на Великотърновския

университет прилагат знанията си на практика и се

учат на нови неща в работна среда, близка до

реалната.

Общо взето, стремя се да „опитам“ от всичко.

Включвам се в Радио маратоните по ВТУ Радио с

авторско радио предаване, уча се да бъда

репортер, чета новини по ВТУ ТВ в новинарските

емисии, малко преди да завърша втори курс дори

„хванах“ камерата и взех първите си операторски

уроци. Мисля, че е от полза за един ПР да познава

работата на журналиста.

Като бъдещи ПР-и, с колегите от катедрата

организираме различни събития. Може би най-

запомнящите се са двата бала – Пролетен и

Есенен. Включваме се и в Деня на отворените

врати на ВТУ, който се провежда два пъти за

учебна година. Ние сме тези, които стоят във

фоайето пред входа на Аулата, посрещаме

студентите и отговаряме на всички техни въпроси,

свързани с Кандидатстудентската кампания на

университета. Това, с което много се гордеем, са

двата проекта – „Да възстановим изгорялата

библиотека“ и „Радио Маратон по ВТУ Радио“,

които ни донесоха и награди от ПР Приз 2015 на

БДВО. Всъщност, който се интересува от работата

на нашата катедра, може много лесно да ни

намери.

Поддържаме страниците във Facebook: „Център за

медия практики и ПР“. „ВТУ TV & ВТУ Радио“, „Радио

Маратон по ВТУ Радио“ и „Да възстановим

изгорялата библиотека на Стопански факултет“. А

във връзка с Кандидатстудентската кампания на

университета създадохме и „Кандидатстудентски

изпити ВТУ“.

10

интервю

Ден на отворените врати на ВТУ, ноември 2014 г.

Продължава на стр. 11
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Какво подтикна Великотърновския университет да се включи в PR Приз 2015?

Нашите преподаватели, които ни водят учебната практика в университета, ни предложиха да се

кандидатираме в студентската категория. Много ни помогнаха и в подготвянето на представянията ни.

Освен това, с помощта на ВТУ организираха и пътуване, за да може и нашите колеги да дойдат и да ни

подкрепят, както и да се запознаем на живо с останалите проекти в категориите на ПР Приз 2015.

Първоначално мислехме да се включим само с кампанията „Да възстановим изгорялата библиотека“,

но тъй като имахме достатъчно успешни проекти, предложих да представим и втори. Така включихме

кампанията „Радио Маратон по ВТУ Радио“ като ПР на ВТУ Радио и спечелихме съответно второ и трето

място в категория „ПР на студентски проект“. Това е първото участие на нашата катедра в такъв

мащабен и признат ПР конкурс, какъвто е ПР приз на БДВО.

интервю

Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ на ВТУ на ПР приз 2015
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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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CSR проект – бизнес сектор

Проект: ВелоВитоша

Приз 2015 – Pure Communication

Продължава на стр. 14

Ако сте активен велосипедист и искате да

покарате в полите на Витоша без да използвате

колата си, как бихте го направили? Това се

запитахме и ние в търсене на начини да

стимулираме столичани да прекарват по-често

време сред природата, провокирани от Лидл

България за тяхната нова зелена инициатива.

Отговорът открихме с помощта на

неправителствени организации и

институционалната подкрепа на Столична

община, Център за градски транспорт и Столичен

автотранспорт.

Специален безплатен велоавтобус стартира

извозване на любителите-колоездачи до върховете

на Витоша през лятото на 2014 г. Инициативата

„ВелоВитоша” е на Лидл България и е

продължение и допълнение на проекта им

Зелена линия "Витоша”.

Велолинията е с мото „Ние те караме - ти се

спускаш“ и е предназначена само за

колоездачи.

През цялото лято – всяка събота и неделя, два пъти

дневно велоавтобусът стартираше своя поход от

кв. Хладилника до прохладните склонове на

Витоша.
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Над 1000 велосипедисти се качиха на Витоша

със специално организираната за тях

безплатната автобусна Зелена линия

„ВелоВитоша“ в периода от 5 юли до 28

септември 2014 г. Инициативата, организирана

и финансирана от Лидл България, беше

радушно приета от колоездачите в столицата и

много от тях се възползваха от възможността да

практикуват любимото си хоби в планината.

Зелена линия „Витоша“ и „ВелоВитоша“ са

едни от малкото алтернативи за качване на

Витоша и единствения безплатен вариант -

адекватен отговор на завишения интерес на

все повече хора да посещават планината.

Двата проекта са част от зелената политика на

немската верига Лидл, като косвена цел на

инициативата е намаляването на трафика от

лични автомобили към Витоша, което щади

природата.Чрез публикации в пресата

достигнахме с първоначална информация за

ВелоВитоша до близо 300 000 души.

Ако вие също сте сред хората, обичащи да

карат велосипед, но сте пропуснали да се

качите на Витоша с вело-автобуса ни,

заповядайте отново от 4 юли.

Приз 2015 – Pure Communication
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Приз 2015 – НАП 

PR проект в публичния сектор

1-во място, проект “Влез в час с данъците

През 2014 г. НАП съвместно с МОН реализира

кампанията „Влез в час с данъците”, която е част от

образователния проект на Агенцията „Данъци за

младите”. С кампанията НАП си постави за цел да

промени възприятията на младите хора относно

плащането на данъци и осигурителни вноски, както

и да даде практически съвети за предстоящия досег

на младите с финансовата система.

В рамките на кампанията „Влез в час с данъците“

служители на НАП проведоха 1043 учебни часа на

тема „данъци” във всички областни градове на

страната и се срещнаха с ученици на възраст

между 14 и 18 години. Освен личните срещи в

учебните часове, кампанията включваше и онлайн

комуникация. Чрез създадена фенстраница във

„Фейсбук“, всеки ученик можеше да участва в

конкурс на тема „Данъците, без които не можем” и

да спечели една големите награди на журито –

IPhone, IPad и електронен четец. Положителните

отзиви от ученици, учители и родители от

реализирането на този проект, правят за нас тази

кампания успешна. 73 % от учениците, участвали в

анкетата за оценка на кампанията „Влез в час с

данъците“ посочват, че тя е била полезна за тях и са

научили нови неща за данъците и осигуровките.

Това даде стимул да бъдат положени усилия НАП да

развие кампанията и през 2015 г.

Резултати от кампанията „Влез в час с данъците“

2014 г.:

Провеждане на часове по данъчна култура в

областните градове на страната от екип от данъчни

лектори.

100 данъчни служители се срещнаха с близо 22 000

ученици на възраст между 14 и 18 години от

общообразователните училища в страната;

Бяха проведени над 1 000 учебни часа в 100

училища в 28 областни града на страната

Продължава на стр. 16

https://www.facebook.com/vlezvchas
https://www.facebook.com/vlezvchas
https://www.facebook.com/vlezvchas
https://www.facebook.com/vlezvchas
https://www.facebook.com/vlezvchas
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Онлайн комуникация

Конкурс „Данъците, без които не можем“

Чрез създадена фенстраница във „Фейсбук“, всеки

ученик можеше да участва в конкурс на тема

„Данъците, без които не можем”. Конкурсът беше

разделен в две категории – текстова и визуална.

Изпращайки есе, стихотворение или видео,

учениците можеха да участват за големите награди

на журито – IPhone, IPad и електронен четец. Всеки

качен материал в приложението във „Фейсбук“

можеше да бъде споделян и за него можеше да

гласува всеки фен на страницата. Ученикът, който

събра най-много гласове за своето творчество

беше отличен за победител на публиката и получи

награда - Ipod Touch.

Като жури в конкурса взеха участие много известни

личности. Част от тях бяха журналист Любен Дилов-

син, актьорът Димитър Рачков и Мария Игнатова,

певецът Део, Графа и Орлин Павлов, актрисата

Силвия Лулчева и Диляна Попова. Всеки от тях изрази

личното си мнение и даде своя принос чрез кратко

блиц интервю, публикувано в страницата на НАП в

YouTube.

ПР дейности, канали за комуникация и

информационни носители:

Презентация за часа по данъчна култура

Блиц интервюта с известни личности, достъпни в

канала на НАП в YouTube;

Информационни плакати разпространени в

училищата в цялата страна;

Информационни клипове и видео съдържание -

Информационен клип, съдържащ рап песен с Део

и информационен клип „Награди“

Фенстраницата в социалната мрежа “Фейсбук“

https://www.facebook.com/vlezvchas - за периода

на кампанията феновете станаха над 8 000.

Закриваща пресконференция –

пресконференцията беше проведена в залата на

американския център на Столична библиотека в

София НАП, заедно с представители от МОН,

„Глобални библиотеки“, водещият Део, актрисата

Силвия Лулчева и моделът Диляна Попова обявиха

шестимата финалисти в кампанията.

Период на кампанията: януари - юни 2014 г.

Приз 2015 – НАП 
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PR проект в публичния сектор

3-то място, проект PR Thursday

Приз 2015 – M3 Communications College

PR Thursday е първия по рода си клуб за срещи на
специалисти и на всички, които имат желание да станат
част от света на PR, маркетинга, медиите и бизнес

комуникациите. Участниците в него имат възможност да
се срещнат лично с интересни и популярни лица и да
дискутират любопитни и актуални теми. Форматът
включва модератор и гости участници. Всяка тема се
оповестява между една и две седмици преди срещата
на сайта на M3 Communications College и в социалните
мрежи.
M3 Communications College е публична институция,

представител на Manhattan Institute of Management и е
първият изцяло лицензиран център за професионално
обучение в областта на PR, маркетинг и бизнес
комуникации в България.
От 2004 г. М3 College е свързващото звено между
десетки PR и маркетинг специалисти и всички онези,
които се интересуват от обществени и бизнес
комуникации. Най-добрите практици в областта на

маркетинга, дигиталния маркетинг и комуникациите
стават част от инициативите на колежа, за да споделят
знанията си лично с присъстващите по време на
дискусионния клуб с отворени врати PR Thursday.
Проблем:
Наблюдава се недостатъчно единна общност в
бранша, както и липса на обществени дискусии по
актуални проблеми, свързани с комуникационния

бранш като цяло.
Решение:
Създаване на безплатен дискусионен форум, който да

е в познат и достъпен формат за всички
заинтересовани. Нетуъркинг частта след събитието
създава предпоставка за полезни бизнес контакти и

сплотяване на общността. Локациите са различни и
лесни за достигане – M3 College (намира се до Руски
паметник), Софийски университет, УНСС,
„библиотеката на чудесата” Hot Spot Books&Art.
Защо го правим?
Събитието е създадено през 2009 г. с цел да бъде
реално полезно както в професионален, така и в личен
план на посетителите му. PR Thursday създава идеална

предпоставка за развитието на съвременния и световен
PR, както и на бизнес комуникациите, чрез
възможността за среща и обмен на възгледи, идеи и
контакти.

Продължава на стр. 18
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Приз 2015 – M3 Communications College

Цели: Подобряване и обогатяване на съвременния PR.
Създаване на предпоставки за изграждането на мрежа
от контакти между PR специалистите в България.
Изграждане на обективна представа върху дадена тема

от сферата на PR, маркетинга, медиите и бизнес
комуникациите.
Изграждане на лоялна и етична среда.
Подобряване развитието на постиганите резултати в
сферата на PR, маркетинга и бизнес комуникациите.
Стратегия: PR Thursday е дискусионен форум, който по
традиция се провежда в един четвъртък от месеца.
Датата е избрана, тъй като това е единственият ден от

седмицата, в който не се организират обучения от екипа
на Колежа. Вечерните обучения са понеделник и сряда,
вторник и петък, и уикендите.
Отделно, приятна дискусия в четвъртък е един
ползотворен и разпускащ начин за финализиране на
месеца. Предполага се, че краят на седмицата е по-
ненатоварен период, което гарантира присъствието на
гостите.
Форматът включва 3-5 участници – специалисти в
съответната област и един модератор, които дискутират
актуална тема от света на бизнеса и публичните
комуникации.
Официалната дискусионна част продължава от един до
два часа – 19.00 – 21.00 ч.
Гостите са между 80 и 250 души.
Събитието се следи в реално време с #PRThursday или с

онлайн стрийминг.
Комуникационна канали: Дни преди реализацията на PR
Thursday подбраната за събитието тема и мястото, на
което ще се проведе се обявяват на сайта на M3

Communications College, в профилите на социалните
мрежи Facebook, Twitter и LinkedIn, в партньорските
медии SocialEvo.net, Мениджър, Marketing360.
Разпространява се и чрез каналите на партньорските
студентски организации Студентски съвет на СУ, AIESEC,
JCI.
Пуска се и мас мейлинг към базата с курсисти на M3
Collegе.
Резултати: Всяка една от срещите е била посетена от
средно 120 души.
Снимките и прессъобщението от събитието достигат
между 2500 и 5000 души органичен рийч при 3500 +
Facebook фена на страницата.
Събитието е било отразявано от национални медии като

БНТ и Дневник.bg.
Събитието дава възможност да се допринесе цялостно
за развитието на ПР общността и да се дискутират
важни за бранша проблеми.
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Категория: Зелени комуникации и градска среда

Проект: Overnature 2014

Цялостната програма на Овергаз в сферата на
опазването на околната среда и популяризирането на
екологично отговорното отношение сред

обществеността носи името “OverNature”.
Многобройните дейности в сферата на екологията
компанията изпълнява вече 17 години.
Програмата “OverNature” е насочена към
подрастващото поколение, служителите на компанията
и техните деца, бизнес партньорите, българските
граждани, местните административни структури и
изпълнителната власт. Проектите са социално

ориентирани и стимулират отговорното отношение на
обществеността към заобикалящата ни среда, насочват
вниманието към наболелите проблеми в сферата на
енергетиката и екологията и способстват
разрешаването им. Компанията си е поставила като
задача да насърчава децата и младежите към активен и
здравословен начин на живот, грижа към природата и
опазването й.

Инициативите в рамките на “OverNature” през 2014-та
бяха насочени към широката общественост – от бизнес-
партньори, неправителствени организации, държавни
институции и международни компании до служителите
на Овергаз, учениците и жителите на столицата.
Реализираните дейности са част от дългогодишни
кампании на газовото дружество в сферата на
опазването на околната среда.

През април 2014-та компанията проведе международния
конгрес „Екологични и енергийни основи на
устойчивото развитие”. За съорганизатори на петото

издание на форума бяха привлечени Министерството
на околната среда и водите, Министерството на
икономиката и енергетиката, Европейският делови

конгрес, Институтът за енергиен мениджмънт,
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН,
Българска стопанска камара и Българската асоциация
„Природен газ”. Участие в конгреса взеха над 130
представители на 23 компании, 18 неправителствени
организации, 10 университета и 3 посолства. Видео
обръщение по време на конгреса отправи
еврокомисарят по околната среда г-н Янез Поточник, а

енергийни експерти от 11 държави, сред които
Германия, Полша, Русия, Турция, България, обсъдиха
какви са мерките за повишаване на енергийната
ефективност в Европа. Официални медийни

Приз 2015 – Овергаз

Продължава на стр. 20
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Приз 2015 – Овергаз

партньори на международния екологичен конгрес бяха
Медийна група „България Он Еър", Информационният
портал „Енергетика, Екология, Икономика" – 3eNews,
списание „Ютилитис", Онлайн медията Publics.bg и
списание „Осем”. Събитието получи над 40 отгласа във
водещите електронни и печатни медии у нас.
На 9-ти април Овергаз проведе сутрешно велошествие в
Южния парк на столицата. Събитието бе част от проекта
„Велосипедът – екология и здраве”, иницииран от Овергаз и
финансиран от Европейски делови конгрес. Над 60 души –
професионалисти и любители на велосипеда от различни
възрасти, направиха заедно две обиколки на трасе от 4
километра. Инициативата популяризира здравословния
начин на живот и „зелено” отношение към заобикалящата
ни среда. Мисията е да се насърчат хора от различни
възрасти да живеят по-здравословно, активно и
природосъобразно, като припомнят и затвърдят
колоезденето като едно от най-ефективните средства за
това.
През май и октомври в рамките на “OverNature” Овергаз
проведе два екоурока за петокласниците от учебен
комплекс “Българско школо”. Откритите „експедиции”
сред природата са по проекта „Опознай природата и я
опазвай”. По време на уроците учениците се запознават с
природните забележителности, защитени растителни и
животински видове в избрана защитена територия. С
помощта на специалисти децата усвояват и подобряват
уменията си
През май петокласниците посетиха местността Леднишки
рид, в близост до село Брестница, където разгледаха една
от най-красивите пещери в България – за работа със
снимачна техника, с програми за обработка на
изображения и подготовка на презентационни материали.
„Съева дупка".

Заедно със специалист-спелеолог малките еколози се
разходиха из „подземната перла", която е на около 3
милиона години, и нейните пет зали, в една от които е най-
големият сталактит с обиколка от 60 метра. Научиха повече
и за другите видове пещерни образувания - сталагмити,
синтрови езера и драперии, които наподобяват различни
причудливи фигури.
През октомври Националният музей „Земята и хората" в
София стана домакин на втория „зелен" урок през 2014
година. Специалистите на Музея разведоха децата из света
на минералите. Учениците разгледаха и изпробваха
образователните игри в неговия Геоложки кът, любуваха се
на една от двете големи експозиции на гигантски кристали
в света и научиха много за голяма част от над 2000-те
образци в колекцията от скъпоценни и декоративни камъни
на Музея.
Двата урока повишиха екологичната култура на
петокласниците и го приобщиха към решаването на
глобалните екологични проблеми.
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Приз 2015 – Българска асоциация за алтернативен 

туризъм

Проектът “Зелени дни” на Българска асоциация за
алтернативен туризъм е ежегоден фестивал за
популяризирането на устойчив, хармоничен с природната
среда бизнес в сферите на алтернативния туризъм и
биологичното производство в България. Освен публичността
и развитието на тези две перспективни за икономиката ни
области, мисията на “Зелени дни” включва повишаване на
просветеността на столичани относно днешните
екологични проблеми, предизвикателства и възможности
на глобално, национално и локални равнища.
През май 2014 г. фестивалът, част от културния календар на
София, оживотвори града за пета поредна година, с
подкрепата на Столична община, Министерство на
икономиката и енергетиката, Посолство на Република
Франция, Посолство на Съединените щати, още 10
партньорски организации, 17 медийни партньора,
спонсорството на Прокредит Банк и участието на 40
изложители от София и страната. Петите “Зелени дни” се
отличиха от предишните издания със социално отговорната
инициатива “Зелени мениджъри” и международната
конференция “Храната и природата в България в полза на
зеления устойчив бизнес”. Целта на инициативата беше
чрез професионални консултации гражданите да бъдат
стимулирани и да получат напътствия като предприемачи в
биологичното производство, алтернативния туризъм или
професионално образование за планински водачи.
Предприемачи, развили собствен зелен бизнес, безплатно
консултираха близо 50 души, желаещи да започнат зелен
бизнес или професия в областите: зелена къща за гости,
биологично производство и планински водачи.

Другото ново значимо събитие от програмата на
фестивала беше първата по рода си в България
международна конференция на тема “Храната и
природата в България в полза на зеления устойчив бизнес”.
Лектори бяха експерти и предприемачи в областта на
биологичното производство и устойчивия туризъм, както и
хора, съчетали двете основни сфери (туризъм с
биологично производство и тероар) в бизнеса за устойчиво
развитие (pro-biodiversity business). Студенти и
преподаватели от пет български университета научиха от
първа ръка за проблемите в политиките, културата и
правната рамка, които срещат двата бизнеса.
За четвърта поредна година Зелени дни стимулираха със
зелена комуникация развитието и на втора градска среда
– тази на гр. Драгоман. Годишното състезание “Байк и рън
за Чепън” събра рекордния брой от 309 участници по два
маршрута с

Категория: Зелени комуникации и градска среда

3-то място, проект “Зелени дни” 2014

Продължава на стр. 22



PRактики, брой 113, 11 септември  2015 г. 22

Приз 2015 – Българска асоциация за алтернативен 

туризъм

различна дължина и трудност. Зелени дни и Българска
фондация Биоразнообразие инициират състезанието през
2011 г. с цел да съживят туризма в Драгоман, с реклама на
живописната Чепън планина, Драгоманското блато и близките
манастири.
Фестивалната програма в София включи различни
интерактивни събития – образователни презентации, лекции,
конкурси, игри, творчески работилници, спортни състезания,
музикални и танцови изяви. Ето кои бяха повечето от тях:
фотоизложба “Националните паркове на САЩ”, “Тайната
градина в сърцето на София” – презентация и игра с
публиката на Университетски ботанически градини; “Хляб от
Бога” – артистично пресъздаване на ритуално месене на хляб
от лимец от театрална група “Темп”, Врацa; Представяне на
новата уеб-базирана платформа на WWF България за старите
гори и филма “Непознатите гори”; презентация на ЕС “За
Земята” на “Чистене 2014” в НП “Рила”; работилница за
восъчни свещи за деца и възрастни от Грийнпийс България;
“Устойчива мобилност чрез споделяне на автомобил” от
платформата Aha!CAR; огнено шоу и хоро от Природен парк
“Странджа”; „Предизвикателства пред опазването на
природното и културно наследство” – семинар-беседа с
проф. Валерия Фол; образователна игра “Пасища и ливади”
за деца от 5 до 14 г.; занимателни игри от Мачирски спорт;
традиционни българки хора от танцова школа “Дивля”;
“Зелената идея” на музей за история на София; фотоконкурс
“С колело по пътищата на България” и дискусия за нуждата от
веломаркировка по републиканската пътна мрежа; зелено
училище “За Рила”; работилница “Светът на прилепите”,
Дирекция на Природен парк “Врачански Балкан”; “80 години
Природен парк “Витоша” – презентация и игра с публиката;
лекция за градско земеделие и компостиране, ЕС “За
Земята”; “Странджа не е манджа” – дискусия за бъдещето на

ПП “Странджа” с Йорданка Динева; Алтернативен туризъм в
Лесотехническия университет – Зелена академия; представяне
на училище за природа “Влахи”; “Следи по водата” – през
Черно море с каяк”, с Петър Делчев; Трансродопи – отговорен
туризъм – чиста природа – щастливи хора, фондация “Новото
тракийско злато”, детско велосъстезание на Adventura;
постоянна стена за катерене с инструктори от Boulderland.
Значителното медийно внимание (над 70 материала) и
резултатите от анкетните проучвания до ключовите публики
показват, че БААТ чрез “Зелени дни 2014” успява убедително да
се утвърди като пионер и лидер в областта на зелените
комуникации в градска среда. С шестото си издание тази
пролет, фестивалът “Зелени дни” запази името си на най-
голямо и най-широко тематично събитие за зелени
комуникации в София.
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Илияна Захариева е директор „Корпоративни комуникации” в Мтел. Тя отговаря за
всички комуникационни дейности на компанията, насочени към обществото и
служителите. Дирекция „Корпоративни комуникации” обединява публичните
комуникации, управлението на спонсорства и събития, програмите за

корпоративна социална отговорност и вътрешните комуникации на Мтел.
Илияна Захариева има 15 години опит в сферата на корпоративните
комуникации, връзките с обществеността, маркетинга и рекламата. Тя се
присъединява към екипа на Мтел от Пощенска банка, където е ръководила
корпоративните комуникации на компанията в последните шест години.
Преди да стане част от Пощенска банка през август 2007 година, госпожа
Захариева е отговаряла за рекламата и връзките с обществеността
последователно за Хеброс банк, HVB Bank Biochim и Уникредит Булбанк. Работата

си в областта на корпоративните комуникации започва в KPMG през 1999 година.
Тя има диплома от Chartered Institute of Marketing, London, London School of Public
Relations, както и магистърска степен от Факултета за нови и класически
филологии и Факултета по славянски филологии на Софийския университет в
София. Член на УС на БДВО.

Илияна Захариева за модата като изкуство, иновациите в 

живота ни и специалните неща
Интервюто е дадено за блога на Ванина Ханджийска - Style inspiratrice

Продължава на стр. 24
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Продължава на стр.25

Кога разбра, че си намерила своя стил?

Винаги съм била суетна и съм обръщала

внимание на външния си вид. Дори в годините,

когато изборът на дрехи и обувки беше силно

ограничен, намирах начин да се „наконтя“.

Разбира се, изграждането на стил е процес,

свързан с трупане на знания и опит. Обичам

модата и чета и се интересувам от тенденции,

стилове, дизайнери. Днес Интернет и онлайн

шопингът ни дават необятни възможности да

бъдем стилни и интересни, без това да означава

да пазаруваме само в скъпи бутици. Нещо

повече, стилът за мен не е сляпо подражание на

марка или тенденция, а индивидуалният подход

към тях. В този смисъл една семпла фанелка

може да бъде комбинирана със скъпи обувки и

ефектът да е страхотен.

Как намираш баланса между модата и кодовете

на бизнес средата, когато става дума за облекло

и стайлинг?

Нямам проблем, защото вече работя и в

индустрия, която няма строг дрес код.

Телекомуникациите са модерен и динамичен

бизнес и не се робува на догми. Все пак, изборът

на облекло зависи от програмата ми за деня. Ако

имам важна среща или публична изява, това

означава по-елегантно облекло, риза, костюм,

токчета. В стандартния бизнес ден в офиса и

особено петъците няма проблем с денима и по-

фриволния стайлинг.

Модата е изкуство – тоест индивидуалната 
интерпретация е особено важна.

лица
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Луксът като изживяване е..?

…всичко красиво в ежедневието ми! Обичам лукса в

различните му прояви, защото го свързвам именно с

красота и изящество. Радват ме красивите вещи в

дома ми, но и тези в гардероба ми. Често

коментираме с приятелки многото дрехи и обувки,

които не се побират в гардеробите…признавам си,

че ми е трудно да се разделя с повечето от тях,

макар да не съм си слагала дълго време. Просто ги

обичам!

Каква е ролята на иновациите в нашия живот?

Огромна! Иновациите и технологиите преобразиха

ежедневието ни, работата ни, общуването. Само си

представете един ден без мобилния си телефон,

няколко без интернет или лаптоп. Със смарт

устройствата разменяме огромно количество

данни, което означава лесен и неограничен достъп

на всички до много информация и знание. А

знанието е сила. Вярвам, че работя в сфера, която

променя всеки ден живота ни към по-добро.

Продължава на стр. 26
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5 обекта на желанието …

Любимите вещи са свързани със спомени за

специални хора и места…черни перли от Бора-Бора,

цветен копринен шал от Бали, малки диамантени

обеци от любим човек, чанта, купена от бутик в

Париж, където бяхме на концерт на Бионсе и разбира

се, мобилният ми телефон, защото в него е всичко –

близките, приятелите, работата, целият живот!

лица
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