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Краят на всяка година е време, което ни

позволява да правим равносметка на това, което

сме направили и да отправяме поглед към

следващия календарен цикъл, в който да

проектираме своите планове, надежди и

благопожелания. Убеден съм, че що се отнася

до БДВО, 2015 г. ще остане в историята на

организацията и изобщо в развитието на

процесите по самоорганизация и

саморегулация на професията като крайъгълна.

Благодарение на общите усилия на Управителния

съвет, Комисията по етика, подкрепата на всички

членове на организацията и разширената

партньорска мрежа, ние успяхме не просто да

изградим и утвърдим един пълноценен събитиен

и работен календар на организацията.

Направихме необходимото и променихме

цялата и нормативна инфраструктура,

превръщайки Дружеството в организация в

обществена полза и отваряйки го за членство на

студенти и юридически лица.

Наред с това, отбелязахме достойно две важни

годишнини – 15-години от първото издание на

първия в страната конкурс за постижения в

сферата на връзки с обществеността – „PR

приз”, като в тазгодишното му издание имахме

най-големия брой проекти в цялата му история,

които се съзтезаваха за престижните отличия във

всичките 14 конкурсни категории на конкурса. От

своя страна 10-тата годишнина от приемането на

Етичния кодекс бе повод за фокусиране на

вниманието на професионалната,

академичната и медийна общност към

деликатната материя, свързана с

професионалната етиката и отношението към

процесите по регулация и саморегулацията в

професията.
Продължава на следващата страница

Приветствие

Асен Асенов, председател на БДВО
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От името на Управителния съвет на БДВО за мен е чест да благодаря на всички членове на организацията

за доверието, съпричастността и отдадеността към каузата на една неправителствена организация; на

всички партньори, които със своята подкрепа, отзивичивост и добавена стойност в отношенията ни дават

сила и самочувствие да правим все повече; на всички колеги, които участваха и придадоха стойност на

многобройните тематични събития, които правим; на участниците в конкурсите PR приз, Мtel PR Challenge и

„Като Бернайс”, които със своите идеи и проекти, представят най-доброто от настоящето и бъдещето на

PR професията в България.

Желая Ви здраве, една много по-успешна в професионален и личен план нова година, мир и

благоденствие!

Няма как да не спомена и второто издание на „Денят на

Бернайс”, с което се утвърди като значимо събитие в календара

на професията в края на годината и първото издание на

неформалната лятна среща на членове на организацията – БДВО

Idea Summer camp, чието второ издание през следващата година

се очаква с голям интерес.

Изпращаме 2015 г. с нов устав, нови председатели за 2016 и 2017

г., 32% увеличение на членовете на организацията, сред които и

първия приет за асоцииран член-студент, изпълнен събитиен

календар, разгърната партньорска мрежа и финансово

стабилни, за да навлезем в следващата 2016 г., в която ще

отбележим 10 годишнината на PR фестивалите в България и 20-тия

рожден ден на БДВО с повече амбиция и по-високи цели, които да

поставят началото на един нов, по-добър и ползотворен етап от

развитието на организацията и професията в страната.

Приветствие
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Нов член

Представяме Ви Мариана Петкова, приета за 

нов член на БДВО

Мариана Георгиева Петкова е магистър по химия и икономика, завършила е СУ Климент
Охридски и УНСС.
Работи в сферата на комуникациите от 2013г. в екипа на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД. Участва в
разработването и изпълнението на комуникационните стратегии на компанията.
Разработва и организира множество образователни проекти: „Еко Герой“ -1-ва награда в
конкурса BG Green Awards 2015,„Нахрани Ме! Ям Разделно!“, съвместно с фондация
Заедно в Чассъздават в 132 СОУ Ваня Войнова образователна програма за ученици от 1-ви

до 12-ти клас„ЕКО Училище“, от 2013 до 2105г. разработва и организира съвеместно с
ТЕТРАПАК РУМЪНИЯ международна кампания за разделно събиране на празни картонени
кутии от течности „Празната кутия е пълна с природни ресурси“, единствената по рода си
кампания в Източна Европа.
Завършва London school of PR и редица специализирани обучения по корпоративна
социална отговорност, мениджмънт на репутацията, стратегическо планиране и кризисен
мениджмънт в България.
Днес Мариана Петкова заема позицията Мениджър Връзки с обществеността и

стратегически проекти в ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД, където отговаря за публичните комуникации
на компанията, връзки с институции, медии, корпоративната репутаци, информационни
кампании, социални мрежи, планиране и участие в социални проекти на местно и
национално ниво.
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Вече повече от 15 години г-н Стоян Ставрев работи в областта на

консултирането, институционалното изграждане и стратегическото

планиране. След като 4 години е част от управленския екип на

Министерство на финансите, отговорен за управлението на

предприсъединителните фондове в България, през 2007 година той

основава Българска консултантска организация ЕООД, която предоставя

консултантски услуги в областта на подготовката на стратегически

документи, оценката на проекти и програми, свързани с управлението и

усвояването на средства от Европейските фондове, регионално развитие,

повишаване на капацитета на публичните организации и пр. Дружеството

е член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и

индустриалците в България и на Контролния съвет на Арбитражния съд на

КРИБ, а г-н Стоян Ставрев е председател на Комитета "Европейски

фондове и програми" към КРИБ.

Г-н Ставрев е завършил право в Софийски университет „Св. Климент

Охридски“ и е специализирал в сферата на малките и средни

предприятия в Токио. Той има и следдипломна квалификация по „Защита

на човешките права“ .

Интервю

Продължава на следващата страница
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Смятате ли, че бизнес климатът в България е

подходящ за създаване и реализация на

иновационни и старт ъп проекти на млади

предприемачи?

- Бизнес климатът в България е благоприятен за

развитие и предлага различни възможности.

България е малък пазар, което я прави подходяща

за тестване на много стартиращи продукти и

услуги. Това намалява значително риска и

тежестта на първоначалните инвестиции при

стартиране на нов бизнес. Също така

географското положение на страната е

стратегическо и би могло да е от полза в

началния стадий на развитие на един бизнес.

В последните години чуваме все по-често за

успели български предприемачи, които

завладяват глобални пазари. Това много ме

радва, защото е важно да се показват успелите

българи в и извън страната.

Когато един млад човек има иновативна бизнес

идея, която иска да реализира, към кого трябва

да се обърне за помощ и съдействие?

- Идеите са много хубаво нещо и определено

трябва да стимулираме младите да мислят и

действат смело, да грешат и да учат от грешките

си. Както знаете в САЩ страхът от провала и

грешките е много по-малък и това е една от

причините именно там да се раждат едни от най-

успешните предприемачески бизнеси. Разбира

се това не означава, че всеки 2 седмици трябва

да скачаме от идея на идея и да не обмисляме

добре нещата. Всяка идея трябва да премине

през процес на валидиране и проучване на

средата, конкуренцията, потенциалния пазар и

клиенти. Дори една идея да е много иновативна,

това не означава, че има потенциал за бизнес.

Според мен младите предприемачи трябва да

се обръщат най-вече към самите себе си - към

екипа и партньорите си. Ако силите и капацитета

в самия екип са балансирани и има хора с

различна експертиза, то успехът е много по-

близко. Не случайно някои инвеститори се

доверяват на първо място на екипа и след това

разглеждат бизнес потенциала на идеята. Някои

екипи успяват да стигнат до „големия удар“ едва

след няколко провала, но самия факт, че са се

намерили и сработили в предпоставка да успеят

и изградят нещо много по-голямо в бъдеще.

Интервю

Продължава на следващата страница
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Могат ли младите предприемачи да срещнат

подкрепа в лицето на КРИБ и ако да, под каква

форма?

- КРИБ представлява най-големите предприятия

и работодатели в България. Някои от тях имат

утвърдени политики за подкрепа на

предприемачески инициативи. Част от

управителите и собствениците на тези фирми

са ментори и покровители на редица

стартиращи бизнеси. Разбира се, тук няма

рецепти за успех– най-добрите и пробивните

успяват. Затова моят съвет е младите

предприемачи да не се ограничават и да търсят

подкрепа, партньорство и менторство

навсякъде и от всеки. Не винаги финансовата

подкрепа е най-важна, а по-скоро

възможността да научиш и развиеш качества,

които да доведат до печалба и успех в бъдеще.

Според Вас до каква степен може да окаже

влияние правилната комуникация върху

развитието на един старт ъп проект?

- Комуникацията е навсякъде. Няма как един

бизнес да е успешен без точния

комуникационен канал и избор на най-

подходящите инструменти за достигане на

целевата група клиенти. За стартиращия бизнес

комуникацията и обратната връзка с първите

клиенти е от ключово значение в процеса на

валидиране на бизнеса. Първите стъпки за старт

ъпите са свързани с това да излязат и говорят с

клиентите, да чуят техните нужди и проблеми, да

научат къде и в какво точно могат да им бъдат

полезни. Едва след това идва комуникацията

на ниво маркетинг и реклама. Много старт ъпи

преминават директно към маркетинга на

продуктите, без дори да са опознали добре

целевите си групи и как най-ефективно да

достигнат до тях. Също така е важно да се

отбележи, че стартиращите фирми не

разполагат с големи маркетингови бюджети,

което означава, че трябва да са много

изобретателни и иновативни, за да постигат

добри резултати с много по-малко финансов

ресурс.

Интервю

Продължава на следващата страница
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Срещат ли положителен отзвук иновационните и старт ъп проекти в обществото и получават

ли необходимото медийно отразяване?

Не бих казал, че в България старт ъпите срещат много силно медийно отразяване и отзвук.

Медиите търсят масово сензации и новини, а предприемачеството е процес, който се развива

и променя. Има нужда от време да се наложат и приемат определени ценности и нагласи. За

това обаче не са отговорни само медиите, а цялото общество, образователната система и

бизнесът също. Затова е важно да се подкрепя и да се дават за премиер успешните

предприемачи, но още по-важно е да се дават и примери с неуспелитебизнеси – да се

говори свободно за грешките и да се учим от тях, защото понякога грешейки, човек научава

много повече от всякога. Успехът идва едва тогава, когато успеем да предотвратим грешка,

която вече веднъж сме допуснали.

Интервю
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„Годишен знак за дарителство от работно

място” е ежегодно отличие за компаниите,

насърчаващи ангажирането на служителите

към обществено значими каузи, като част от

политиката на компаниите за корпоративна

социална отговорност.

То се връчва за втора поредна година от

Фондация „Помощ за благотворителността в

България” (ФПББ), Българска асоциация за

управление на хора (БАУХ) и Българско

дружество за връзки с обществеността (БДВО)

и за него кандидатстват компании, развиващи

дарителство по ведомост или друга форма на

регулярно, ежемесечно дарителство от

работното място като част от цялостните

програми за ангажиране на работното място.

Годишният знак има четири нива на отличие:

• Знак за дарителство от работното място

• Бронзов знак за дарителство от работното

място

• Сребърен знак за дарителство от работното

място

• Златен знак за дарителство от работното

място

Видът отличие се определя от критерии,

свързани с обема служители, участващи в

инициативата (като % от общия брой

служители), от механизимите, с които

компанията популяризира, насърчава и

развива програмите за регулярно дарителство

и възможностите, които дава за даряване на

труд на служителите в работно време.

Решението се взима въз основа на посочените

по-горе критерии спрямо попълнените от

компаниите информационни въпросници.

Отличие

Продължава на следващата страница
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От настоящата година Фондация „Помощ за благотворителността в България” (ФПББ),

Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с

обществеността (БДВО) ще връчват и специална награда за професионалисти,

развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят, по

креативен, професионален и ефективен начин.

Срокът за попълване и изпращане на информационите въпросници е 22 януари 2015 г.

Попълнените въпросници се изпращат по електронна поща на адрес: yana@bcaf.org

Тук може да изтеглите Информационнен въпросник ('doc).

За допълнителна информация посетете сайта на ФПББ или се свържете с Яна Рупева –

0884 296 290; 02 981 19 01

Номинация

mailto:yana@bcaf.org
mailto:yana@bcaf.org
mailto:yana@bcaf.org
http://www.bcaf.bg/images/docs/informacionna-forma-godishen-znak.docx
http://www.bcaf.bg/images/docs/informacionna-forma-godishen-znak.docx
http://www.bcaf.bg/images/docs/informacionna-forma-godishen-znak.docx
http://www.bcaf.bg/images/docs/informacionna-forma-godishen-znak.docx
http://www.bcaf.bg/images/docs/informacionna-forma-godishen-znak.docx
http://www.bcaf.bg/images/docs/informacionna-forma-godishen-znak.docx
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Марияна Хамънова - Създател и управител на Cleantech Bulgaria – мрежа

за зелен бизнес и консултиране в сферата на устойчивите иновации.

Cleantech Bulgaria работи активно със старт ъп екипи и иновативни МСП,

като ги подпомага в сфери като бизнес стратегии, маркетинг, достъп до

финасиране и излаз на нови пазари и др.. През последните две години

Cleantech Bulgaria е партньор, ментор и консултант на над 20 стартиращи

фирми в сферата на климатичните промени, устойчивата енергия и smart

cities, в това число и редица решения, базирани на дигиталните технологии.

Интервю

Продължава на следващата страница
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Разкажете ни малко повече за CleanTech

България.

- Cleantech Bulgaria е мрежа, която развива

чистите технологии и иновации в България.

Работим с широк кръг от заинтересовани страни

– бизнес, инвеститори, местна власт, експерти и

учени, международни партньори и структури на

ЕС. През последните две години насочихме

усилия в развитие на стартиращи предприятия и

фирми с иновативен потенциал, като

предлагаме различни за развитие на

капацитета, финансиране и достъп до чужди

пазари.

Какви комуникационни инструменти използвате

заподдържането и развитието на българския

устойчив бизнес?

- Използваме различни комуникационни

инструменти според вида партньор или клиент.

Като организация, която работи в сферата на
зеления бизнес подхождаме новаторски в доста

неща – опитваме се да не печатаме излишни

рекламни материали, да използваме онлайн

рекламата и комуникацията като водещ канал,

да бъдем иновативни и налагаме устойчиви

бизнес практики, като разделно изхвърляне на

отпадъците в офиса и създаване на еко-навици

на ниво индивид. В този ред на мисли, имаме

няколко много успешни кампании -

Greenofficeweek, за която получихме и

престижно отличие на МОСВ за „Зелена

кампания на годината“ и Wasteofficeweek. Двете

заедно включиха и обединиханад 15000

служители от цялата страна, като кампаниите

протекоха под мотото „седмица на отпадъците“

- всеки ден от седмицата фокусира върху

различен вид отпадък - пластмаса, стъкло,

хартия, метал и „седмица на зеления офис“ –

където служители се запознаха с различни

полезни факти за своето поведение в офиса по

темите енергия, отпадъци, транспорт и зелени

покупки и бяха провокирани и подтикнати да
инициират устойчива промяна в офиса.

Интервю

Продължава на следващата страница
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Какъв тип събития организирате?

- Организираме различен вид събития – от

публични конференции и форуми, през

експертни панели и дискусии, до обучения за

предприемачи и иновативни МСП. Преди 3

години създадохме ексклузивния клуб за

GreenBusinessNetwork, който насърчава

устойчивото корпоративно развитие на ключови

организации, чрез взаимодействие и създаване

на благоприятна бизнес среда. В рамките на

срещите на клуба се обсъждат глобални

икономически и социални тендeнции, свързани

с развитието на „зелен” бизнес, зелени работни

места, грижа за околната среда и служителите,

нови бизнес перспективи, възможности и

пазари.

От какво се нуждае българското

предприемачество?

-Българското предприемачество се нуждае от

много неща – пътят, който други държави са

извървяли по темата е много по-дълъг и това им

помага за по-лесното справяне с

предизвикателствата. Като започнем от

нагласите в обществото и страхът от провал,

които малко или много влияят на всеки един

млад предприемач и стигаме до сериозни

теми като екосистема, обучение и умения,

достъп до финансиране и тн. Все пак трябва да

се отбележи положителния напредък на

България в последните 3 години в сферата на

предприемачеството – много неща се случват

и развиват – създаването на двата фонда

Eleven и Launchub, официалното откриване на

София Тех Парк, старта на много инициативи и

проекти, които подпомагат развитието

предприемаческите умения. Една подобна

инициатива, която CleantechBulgaria подготвя за

началото на 2016г. е старта на AccelerationHub

за иновативни старт ъп и фирми, които работят

в сферата на зелена енергия. Цялостната

подготовка и подкрепа на тези фирми става в

тясно сътрудничество с Европейския институт за

иновации и технологии (http://eit.europa.eu/ ) и

една от техните тематични иновационни
общности – КИК ИноЕнерджи.

Интервю
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Какво спира младите хора да осъществяват

старт ъп идеите си?

- Хората сами се спират. Но нека не

забравяме, че предприамчеството не е за

всеки и не е на всяка цена. Човек трябва да

познава добре себе си и да знае какво иска

преди да тръгва в каквато и да е

професионална сфера. Не би трябвало да

има истински предприемач, който да се

спира пред проблемите. Все пак самата

нагласа да си предприемач означава да

намираш възможности, там където другите

виждат проблеми и да ги превръщаш в бизнес.

Смятате ли, че в България има бъдеще за

устойчив бизнес и кога според Вас по-

голямата част от българските компании ще

заложат на него?

- Устойчивия бизнес не е пожелателен, а

задължителен в днешно време. Ако настина

бизнесът иска да върви напред, той ще трябва

да се впише в световните и европейски

практики - да оптимизира ресурсите, да цели

икономическа и енергийна ефективност, да

бъде отговорен към околната среда и да

развива и мотивира служителите. Смятам, че в

България има вече доста фирми, които са

разбрали това и работят в насока

„устойчивост“, разбира се има много още да

се учи и постига, но е важно да има добри

практики и големите фирма да служат за

пример на по-малките. Само по този начин се

създава култура отношение към тези

ценности.

Интервю
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Обзор на 2015 г. – Денят на Бернайс

Продължава на следващата страница
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1. Какво ви донесе участието в конкурса?

Станислав:

Възможност да приложа знанията си за изготвяне

на асоциативни карти и използването им за

представяне на проект/идея и мултимедийно

презентиране, популяризиране на инициативата,

която създадохме 2009г. в Чепеларе "Националното

движение за възраждане на фунийките в България",

Теодора:

Запознанство с нови и интересни хора, които

споделят сходните на моите интереси и с които за

в бъдеще можем да си бъдем полезни.

2. Защо дигиталните комуникации са толкова

важни?

Станислав:

Не са толкова важни! Важни са преди всичко

комуникациите, и то по-скоро правилните, точните

и резултатните. Самите дигитални комуникации са

все по-необходимият канал, който след web 2.0

станаха задължителни.

Теодора:

Дигиталните технологии са действителността днес.

Те вече са абсолютно навсякъде. В ерата на едно

такова общество всеки модерен, креативен и

успешен човек е тясно свързан с тях.

Блиц-интервю – “Денят на Бернайс”

Победителите в студентския конкурс “Като Бернайс” за

конкурсите, иновациите и комуникациите

Продължава на следващата страница
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3. Каква е силата на иновациите?

Станислав:

С по-малко усилия и време, дори и чрез константни или

по-малко знания, достигаш до сравнително същите

резултати. Предизвикателство ще бъде намирането на

нова работа и професия, на хората, които са

“изместени” от иновациите. Всеки казва, че иновациите

са за хубаво... въпросът хубаво за кой и защо?

Теодора:

За мен иновацията е всяко променено или новопоявило

се нещо (технология, услуга, комбинация и др.) което се

създава с цел налагане на нов продукт, налагане на нови

пазари, постигане на конкурентни предимства.

Иновативността и креативността са мощта за развитие,

налагане и проспериране на всеки един продукт, човек

или бизнес.

4. Опит или ентусиазъм?

Станислав:

Опитен ентусиазъм :) Ако има достатъчно ентусиазъм,

опит се трупа. Опитът (историческото натрупване) не

трябва да е само положителен…. Без ентусиазъм няма

креативност и иновации и ще бъде скучно. Т.е. и двете,

ама повечко ентусиазъм.

Теодора:

Няма какво да допълня :)

Продължава на следващата страница
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5. Какво послание ще отправите на останалите

студенти?

Станислав:

Ученето и трупането на знания е яка работа - пести

енергия и не хаби време и средства след това....

Има голяма вероятност да създаде кредит на

доверие и шанса за водене на здравословен начин

на живот е голям. За себе си мога да кажа, че след

здравето и доверието, времето и енергията са най-

важните ограничени ресурси, които все по-

ефикасно управлявам, благодарение на

способностите придобити чрез следването си във

Военна Академия….Та на студентите -

студентстването е важно, за правилното

разпределение на ресурсите…

Теодора:

Като студент от Военна академия, благодарение на

която открих невероятни нови знания и хора, искам

да пожелая на всички да бъдат по-добри и да не

спират да вярват и да се борят за своето бъдеще в

България. За мен животът е изпълнен с невероятни

цветове и колкото повече научаваме, опитваме,

пътуваме, опознаваме, толкова повече от цветовете

разпознаваме. Не спирайте да търсите и намирате

нови цветовете, бъдете любознателни, рискувайте! И

за нищо на света не пропускайте да дойдете в

Чепеларе :)

Как мотивирахте екипа да даде най-доброто от

себе си?

подполковник д-р Сашо Воденичарски

Поощрих естествената склонност на младите хора

да се съревновават. За да постигнем съзвучие с

целите на конкурса, се наложи да проучим и

смисъла на играта „Стратегическо Го“ - това също

помогна за крайния резултат. А преди самото

представяне в „Огледалната зала“ на СУ, поръсих

мотивацията на студентите с тайна подправка,

научена от древнокитайските стратегеми – но тя ще

остане скрита, поне до следващия конкурс... ;)

Продължава на следващата страница
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1. Какво ви донесе участието в конкурса?

Елия:

- Участието ми в конкурса бе някак на шега, но ми

донесе увереност и желание за бъдещи подобни

прояви.

София:

-Много. Доста се вълнувах, научих много неща, като

най-важното е никога да ни слагам граници и да не

се отказвам от нищо, също и да полагам дори

повече усилия, отколкото си мисля, че мога.

2. Защо дигиталните комуникации са толкова

важни?

Елия:

-Защото пощенските гълъби отдавна не са на

мода. (:

София:

- Защото в света, в който живеем, ако някой не

използва дигитални комуникации, то бизнесът много

трудно би могъл да успее.

3. Каква е силата на иновациите?

Елия:

-Да те накарат да си купиш най-новия айфон,

просто защото новите приложения не работят на

стария софтуер. С други думи - постоянна

необходимост от ъпдейтване.

София:

- Вдъхновяваща и обнадеждаваща.

София Костова Елия Златарева

Продължава на следващата страница
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4. Опит или ентусиазъм?

Елия:

-Ентусиазъм.

София:

- По скоро и двете, но при всички случаи независимо за

какво става въпрос трябва повече ентусиазъм и

вдъхновение, само опитът не е достатъчен.

5. Какво послание ще отправите на останалите студенти?

Елия:

-Да бъдат по-ентусиазирани. (:

София:

- Винаги да гледат на един казус от всички възможни гледни

точки, да опитват различни и нови неща, да се предизвикват

и най-важното да не забравят, че е крайно необходимо да

имат гражданска позиция.

Как мотивирахте екипа да даде най-доброто от себе си?

Д-р Александър Христов:

Изобщо не е трудно да мотивираш талантливи хора. Не

само е лесно, но е много приятно и зареждащо. Но ако

има нещо особено, което успях да предам на екипа си, то

вероятно е енергията, която дава добрата идея в ПР :)

Блиц-интервю – “Денят на Бернайс”
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Академична дискусия, посветена на проф. Тодор Петев

на тема „Иновации и дигитални комуникации като теория и

практика“

Обзор на 2015 г. – “Денят на Бернайс”

Продължава на следващата страница
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Студентски конкурс “Като Бернайс”

Традиционно, по време на “Денят на Бернайс” се проведе и студентски конкурс, в

който тази година се включиха шест отбора от четири български университета.

Продължава на следващата страница
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Мануела Дюлгерова – Тотева бе избрана за председател на 

БДВО  за 2017 г. в рамките на второто издание на “Денят на 

Бернайс”

Продължава на следващата страница
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„Дигиталните комуникации като канал за промотиране на

иновации и Start up проекти – възможности и перспективи“ бе

темата на дискусионния панел, който се проведе във втория

ден на програмата на „Денят на Бернайс“.

Продължава на следващата страница
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Денят на Бернайс 2015

/ Второ издание -22-23 ноември 2015 г., 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“-

Огледална зала/

„Дигитални комуникации в подкрепа на 

иновационни и Start up проекти“

Академична дискусия на тема: „Иновации и 

дигитални комуникации като теория и 

практика“, организиран в партньорство с ФЖМК 

и в памет на  проф. д-р Тодор Петев.

Автор:  доц. д-р Теодора Петрова,

Декан на ФЖМК 

В началото бих искала да поздравя

организаторите за тяхната последователност

защото всяка инициатива на Българското

дружество за връзки с обществеността има свое

продължение, при това, добре прието от

професионалната общност.

Днес тук ни събра второто издание на Денят на

Бернайс. Основната тема на Денят на Бернайс

звучи интригуващо - „Дигитални комуникации в

подкрепа на иновационни и Start up проекти“, а

академичната дискусия е озаглавена

„Иновации и дигитални комуникации като

теория и практика“. Този панел е посветен и на

един от доаените на теорията на ПР у нас,

преподавател на много от работещите в

областта на ПР унас, социолог и изследовател

на масовите комуникации, близък приятел на

много от нас проф. д-р Тодор Петев

Продължава на следващата страница
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Веднага ще кажа, че има Господ! Днес се

навършват 40 дни откакто проф. Тодор Петев

ни напусна. Второто издание на Денят на

Бернайс 2015 е озаглавено „Дигитални

комуникации в подкрепа на иновационни и

Start up проекти“ а академичния панел

„Иновации и дигитални комуникации като

теория и практика“. Проф . Петев имаше

базово инженерно образование, след това

бе изкушен от социологията, и така

комбинира тези две области в повечето от

своите изследвания до края на живота си.

Проф. Петев бе основател на катедрата на

ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с

обществеността" във Факултета по

журналистика и масова комуникация . За

повечето от нас проф. Тодор Петев ще си

остане един хората, които определяме като

„модерен и учен” и „атрактивен

преподавател”, всеотдаен колега, който

умееше да сплотява и организира хората

около дадена идея, приятел и колега, който

винаги ще намери начин да те подкрепи,

тогава, когато най- много имаш нужда от

подкрепа. Тодор Петер специализира в

Полша и САЩ - Фулбрайт изследовател,

публикува във Франция, Румъния, САЩ и

Чехия. Носител е на отличия на ЮНЕСКО, IPRA,

БДВО и Софийски университет "Св, Климент

Охридски".

Той не просто беше един от първите, които

заговори за връзки с обществеността в

България, но остави следа след себе си. . На

мен ми преподаваше Социология на

масовите комуникации. Тогава, никой не бе

чувал за това. За кратък период, той привнесе

в българската теория теории на американски

и немски изследователи, обобщи ги ,и успя

да остави школа след себе си. Някъде беше

написано, че той „рамкираше познанията” , и

това е вярно. Ще цитирам нещо написано за

проф. Петев в сайта на БВДО. Проф. Милко

Петров го е определил като един „от малкото

истински визионери в Журналистическия

факултет, който предугаждаше развоя на

нещата и мислеше как да предотвратява

неблагоприятните последици.”

Продължава на следващата страница

Обзор на 2015 г. – “Денят на Бернайс”
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Може би поради образованието си, проф

Петев бе интердисциплинарен в своя подход,

инженерно логичен и структуриран в текстовете

си, конструктивен и дълбоко аналитичен, като

социолог, на процесите, протичащи в

обществото.

Казах, че има Господ, защото той бе един от

хората, които умееше да наблюдава и

анализира развитието на

трансформационните процеси в

съвременното българско общество и връзката

с темата, обявена точно на този ден, посветена

на дигиталните комуникации свързва неговите

изследвания с това, което ще се говори тук.

Чрез монографиите си „Теории за масовата

комуникация”, „Комуникация и социална

промяна” и „Комуникационната спирала

/трансформации и конфликти/” той следеше

динамиката на развитието на теорията и

практиката на комуникацията, на технологиите

и технологичната промяна, на социалната

промяна и така остана „ модерен учен” дори и

в последните си публикации, тогава когато

здравословно не бе в най-добрата си форма,

но успяваше да следи всичко , което е ново в

областта на технологиите и комуникациите, и то

с погледа на човек, който умее да види най-

важното, веднага да оцени тенденциите.

Всяка една промяна в комуникационния

процес, в крайна сметка, е резултат от някакво

технологично откритие. Няма как да протича

определен комуникационен процес, без

наличието на необходимата техника, без

наличието на технологията за това, при това с

изразена социална нужда от това и социално

насищане от потреблението на тази техника.

Проф. Петев имаше мъдростта да види това.

Продължава на следващата страница

Обзор на 2015 г. – “Денят на Бернайс”
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В сборника „ Пъблик релейшънс и новите

медии”, „Комуникатури в мрежата: вълнова

стратификация” / 2002г. с.36 / проф. Петев

започва статията си с цитат на Мануел

Кастелс, като казва „Трансформациите,

настъпващи с новите технологии , надхвърлят

всякакви очаквания. Социологическото

въображение днес отстъпва пред

радикалните преобразувания в социалната

практика. Глобализацията на протичащите

финансови, икономически и културни

промени протича със смущаващ размах- тя

изменя както познати медийни модели , така

и социологическите разбирания за самия

глобален процес.” Днес, 13 години по- късно

сме свидетели на това.

И още един цитат от сайта на БДВО

“Възникването на Глобален алианс за ПР и

комуникационен мениджмънт днес е

знаменателно – то активизира адаптацията

към промените на света, която изисква

средоточия на компетентност (clusters of

competence) при производството на знания и

решения. Наднационални средоточия, които

ще функционират като същински лидери при

глобалната навигация и световното

производство на подходящи решения.” От

„Комуникатори в мрежата: вълнова

стратификация”. 2002 г. ,

http://bdvo.org/bdvowp/wp-

content/uploads/2015/01/PRpraktiki_115-

13.10.2015.pdf

И накрая, ще цитирам един наш разговор с

проф. Петев. Бяхме жури за професура на

проф. Лилия Райчева. Нейните публикации са

свързани с телевизия, политическа реклама в

телевизията, конвергенция, технологии и

телевизия. Когато обсъждането завърши,

проф. Петев / инженер/ каза „ Ние сме

изкушени да пишем за технологиите. Когато

пишем за технологиите и техниката трябва да

бъдем внимателни, когато ги анализираме,

това е друга сфера”.

Обзор на 2015 г. – “Денят на Бернайс”
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БДВО избра за свои почетни членове четирима изявени представители на 
PR професията и образованието по връзки с обществеността

Почетни членове

Обзор на 2015 г. – “Денят на Бернайс”
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Обзор на 2015 г. – Комисия по етика на БДВО

Продължава на следващата страница
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Бъдещи пиар практици се запознаха

с Етичния кодекс и дискутираха

въпроси, свързани със

саморегулацията в професията

Това бе първото от серията събития от програмата

с която БДВО отбелязва 10 години от приемането

на Етичния кодекс на пиар специалистите у нас.

Що е то етика в публичните комуникации 

обсъдиха студенти на майсторски клас в 

УНСС

Продължава на следващата страница

Обзор на 2015 г. – Комисия по етика на БДВО
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Етичен ПР – сесия, посветена на 10 години Етичен кодекс на ПР 

специалистите в България се проведе в Лятна школа по ПР 2015 на 

Департамент “Масови комуникации” на НБУ

Продължава на следващата страница

Обзор на 2015 г. – Комисия по етика на БДВО
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Пиар общността отбеляза десетата годишнина от подписването 

на “Етичния кодекс на ПР специалистите в България”

Продължава на следващата страница

Обзор на 2015 г. – Комисия по етика на БДВО
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Обзор на 2015 г. – Комисия по етика на БДВО
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Обзор на 2015 г. – PR Приз

Продължава на следващата страница
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Журито на PR приз 2015 подкрепи с

дарение каузите на студентските

проекти, класирани на първо и второ

място в спецалната конкурсна

категория “PR на студентски проект”

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

най-стария конкурс за постижения в сферата на

комуникацаиите.

Проекти имаше във всички 14 конкурсни категории

Обзор на 2015 г. – PR Приз
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Обзор на 2015 г.- PR Фестивал

Продължава на следващата страница
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Обзор на 2015 г.- PR Фестивал

Деветият PR фестивал фокусира вниманието на пиар 

практиците върху дигиталните комуникации
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Обзор на 2015 г. – Mtel PR Challenge

Продължава на следващата страница
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Студенти защитиха своите проекти пред 

журито на конкурса Mtel PR Challenge 2015, 

организиран с подкрепата на БДВО Дарина Мантараова – студент в

УНСС е победител в тазгодишното

издание на конкурса Mtel PR

Challenge 2015

Обзор на 2015 г. – Mtel PR Challenge
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Обзор на 2015 г. – Новогодишно парти

Годината за членовете и приятелите на БДВО започна с

новогодишно парти
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Членовете на Българското дружество за връзки 

с обществеността покориха връх Мусала

Обзор на 2015 г. – БДВО Idea Summer Camp

Тази година в календара на БДВО бе въведено ново

събитие - БДВO Idea Summer Camp
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БДВО проведе медиен тренинг на специалистите от NGOBG.INFO

Обзор на 2015 г. - Обучения
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БДВО партнира на Български център за нестопанско право е 

рамките на лятното училище за НПО

Обзор на 2015 г. - Обучения
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Успешна работа с медиите във висококонкурентна и

динамична среда

Обучител:

Ясен Гуев е Главен Директор Корпоративна политика в

Теленор България. Той е завършил унгарска филология и

мениджмънт в Софийския университет “Св. Климент

Охридски” и се е обучавал по редица програми в САЩ,

Австрия и Франция. Предстои му защита на дипломна

работа в Euro MBA програмата на университетите в Маастрихт,

Лайпциг, Варшава, Нант, Екс ан Прованс и Барселона. Гуев

има 9-годишен стаж като журналист в БНТ, репортер във

вестник “Банкеръ”, редактор „Бизнес и финанси” в

Mediapool.bg, водещ на предаването “Бизнеспул” по

радио “Нова Европа”. Ръководил е връзките с обществеността

на БТК, “Евромаркет груп” и CEZБългария.

Обзор на 2015 г. - Обучения

БДВО организира обучение на тема “Как доброто име 

носи пари.”
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20 компании получиха Годишен знак „Отговорна компания - отговорни

служители“

Отличието се връчва за първи път и е учредено от Фондация „Помощ за благотворителността в

България”, Българско дружество за връзки с обществеността и Българска асоциация за управление на
хора.

Обзор на 2015 г. - Партньорства
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БДВО беше партньор и на втората конференция 

“Образование и бизнес”, чиято тема бе “Финансовото 

обрзование за устойчива икономика”

Обзор на 2015 г. - Партньорства
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Обзор на 2015 г.

БДВО отново беше партньор на Лукрат за традиционното 

обучение по управление на онслайн съдържание
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Обзор на 2015 г.

БДВО бе партньор на инициативата “Граждански работилници”
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БДВО е партньор на шестата международна 

конференция ”Успешните комуникации започват отвътре 2015 –

От кухнята на вътрешните комуникации”, организирана от Apeiron 

Academy

Обзор на 2015 г. - Партньорства
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БДВО партнира в конкурса на b2b media “Най-зелените 

компании на България”

Обзор на 2015 г. - Партньорства
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БДВО бе партньор на първото издание на европейската 

инициатива “Ден без асансьори”

Обзор на 2015 г. - Партньорства
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БДВО подкрепи организацията на второто издание на
конкурса занаградата CFO на годината 2015

Обзор на 2015 г. - Партньорства
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БДВО партнира в първото издание на “Годишните награди на 

b2b Media” за 2014 г.

Обзор на 2015 г. - Партньорства
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БДВО е партньор на международната конференция“ 

Образование и медии“, която се организира от медийна група 
Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV

Обзор на 2015 г. - Партньорства
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БФБЛ и Заедно в час, в партньорство с БДВО, организираха четвъртото

издание на нетрадиционния и вълнуващ Благотворителен търг на звездите.

Обзор на 2015 г. - Партньорства
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Партньори

БДВО благодари на всички партньори, помогнали в развитието 

на Дружеството 

http://ngobg.info/
http://www.bcnl.org/
https://www.postbank.bg/
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Партньори

ФЖМК БААК

http://www.dea-solutions.com/
http://www.idea-agency.bg/
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Партньори
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Силата се пробужда с новите „Междузвездни

войни”, показа премиерата на VII епизод от

култовата за поколения поредица.

Освен одобрението на публика и критици,

световно признание и безброй верни фенове,

сагата вдъхновява невъобразимо количество

продукти, реклами, произведения на изкуството и

всякакъв вид културни феномени. Влиянието на

Star Wars върху популярната култура е невероятно

38 години по-късно. Героите и фразите от

филмите са толкова дълбоко проникнали в

общественото съзнание, че дори хората, които не

са гледали нито един, биха могли да назоват поне

няколко персонажа.

За ПР поуките, които можем да извлечем от

популярния научно-фантастичен франчайз, пише

професионалният комуникатор и вдъхновен фен

Алекс Лейнеса, акаут директор в американската

ПР компания High Road Communications. Алекс

признава, че се е учил от много ментори през

годините, но без философията на Учителя Йода,

нямаше да е ПР професионалистът, който е днес.

В шест точки той формулира квинтесенцията как

Силата може да ръководи ПР практиците в техните

решения и действия:

Няколко ПР поуки от „Междузвездни войни”

Продължава на следващата страница

съвети
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1. Бъди Бунтовник, не Клонинг

Винаги предизвиквай сам себе си и работи за

промяната в галактиката.

Да бъдеш истински бунтовник означава да

отстояваш страстно каузата, в която вярваш и

дори шансовете да не са на твоя страна, можеш

да успееш в лицето на едно предизвикателство,

много по-голямо от теб. Вероятно е по-лесно да

влезеш в редиците на Галактическата империя и

да правиш това, което всички останали правят, но

едва ли искаш да пропуснеш мишената си,

стреляйки напосоки. Това е за щурмоваците.

2. Не просто казвай, показвай!

Вашето медийно съобщение може да бъде дълго

триста думи, но ако една снимка струва колкото

хиляда думи, взривяването на нечий дом планета

определено струва милиони.

Независимо дали искате да докажете пред

„лидера на бунтовниците” как вашето „Death

Star” оръжие може да унищожи цяла планета

или да убедите репортер, че най-новият продукт

на клиента ви е изключителен, не просто им го

кажете, но им покажете.

OK, може да убиете нечий „приемен баща”

междувременно, но определено ще спечелите

внимание.

3. Всичко е въпрос на възприятие

Мнозина помнят един от най-емблематичните

филмови цитати в историята като "Люк, аз съм

баща ти." Ако и вие го помните така, значи

помните грешно. Точният цитат е: "Не, аз съм

баща ти."

Ако има едно нещо в професията, което

научаваме рано, това е, че в ПР всичко е въпрос

на възприятие. Без значение какво съобщение се

опитвате да предадете, важно е какво вашата

аудитория ще разбере, запомни и в крайна

сметка ще напише като слоган върху тениски.

4. Прецизност и внимание към детайлите са от

първостепенно значение.

Всекидневният ви списък със задачи вероятно

никога не е съдържал следната точка:

• Да взривя Death Star ( б.р. - оръжейната станция

на империята) без моята система за насочване

X-Wing, като използвам Силата докато чувам

призрачния глас на Оби-Уан в главата си.
Продължава на следващата страница

съвети
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Въпреки това, винаги ще се нуждаете от много

прецизност, за да осъществите целите на вашите

клиенти или комуникационни организации. Това е,

което отличава Padawans (б.р. - обучаващите се за

джедаи) от Masters (б.р. - високите рангове).

Търсете детайли, които останалите може да

пренебрегват и така да отбележите значителни

резултати.

5. Възползвайте се от "ефекта на джедая”

Голяма част от преимуществата в ПР-а са свързани

с умението "последователно да убеди колеги,

клиенти и журналисти, че идеите, които предлага

са най-добрите”. Ето един ефективен начин да

постигнете това - погледнете репортера в очите,

помахайте с ръка във въздуха, докато казвате: "Това

е темата, която търсиш."

OK, нуждаете се от убеждение, ентусиазъм и

страст.

Дори да не сте овладели напълно този джедайски

трик, все още може да опитате да проникнете в

ума на човека срещу вас, за да напипате спусъка,

който ще предизвика неговото действие. Слушайте,

наблюдавайте и се адаптирайте към събеседника

си.

6. Работете усилено, но се забавлявайте като

еуоките ( б.р. – раса от Star Wars, наподобяващи

мечета)

Не е голяма тайна, че животът в ПР агенция може да

е доста забързан. Работните дни понякога са

безкрайно дълги, но отплатата за добре

свършената работа е винаги удовлетворяваща.

Когато видите как клиентът ви се справя перфектно

в живо интервю по националната телевизия или

последният ви пост се разпространява светкавично

от блогъри и потребители в социалните мрежи,

вдигайте „лапи” във въздуха и се отдайте на ритъма.

Не забравяйте, че без значение дали сте изправени

пред някой сит ( б.р. - обърналите се към Тъмната

страна сити използват способностите си в опит да

завладеят галактиката) или просто сте имали тежък

ден, бъдете неуморни като едно малко дроидче.

Надяваме се този забавен поглед към уменията на

ПР специалистите, ви е накарал да се усмихнете в

навечерието на Коледните и Новогодишни

празници. Нека Силата бъде с вас и през

следващата година!

Оригиналният٭ текст е публикуван в PRDaily.com

съвети
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