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приветствие 

Скъпи колеги, 

В началото на 2016 г. започвам с оптимизъм и надежда за всички 

ни и с очакването да реализираме потенциала на нашата 

организация в пълнота. За БДВО 2015 г. беше  успешна, беше 

година, в която преформатирахме дружеството в организация в 

обществена полза и го отворихме за членство на студенти и 

юридически лица. И не само това – през 2015 г. постигнахме 

ключови резултати в саморегулацията на професията и 

отбелязахме 15 годишнината на първия в страната конкурс за 

постижения в сферата на връзки с обществеността – „PR приз” и 

10-тата годишнина от крайъгълното приемане на Етичния кодекс 

на PR специалистите в България. 

 

След всичко това ни предстоят нови и още по-вълнуващи събития и 

проекти. Защото новият статут на БДВО изисква да го изпълним 

със съдържание и смисъл и да продължим да бъдем адекватни на 

професионалните предизвикателства, които стоят пред нас. Все 

пак БДВО е най-стратата професионална PR организация в 

България и това е както повод гордост, така и отговорност, която 

носим. 

 

Продължава на следващата страница 

Радина Ралчева, председател на БДВО 
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Като организация ние вече сме поставили много 

начала – създали сме престижни награди, 

стойностен PR Фестивал, както и други 

разнообразни студентски и академични 

инициативи като Мtel PR Challenge и Денят на 

Бернайс. Изградили сме трайни и ефективни 

партньорства, за които сме благодарни. Това е 

ценно наследство, върху което стъпваме и ще 

продължаваме да го развиваме.  

 

През 2016 г. отбелязваме и две изключително важни 

годишнини – 20 години от създаването на БДВО и 10 

години от основаването на първия и единствен по 

рода си PR Фестивал. Много внимание и усилия ще 

посветим на тези две годишнини, защото те са 

много повече от обикновени юбилеи. Зад тях стои 

зрелостта на нашата професия, умението не 

просто да следваме, а да задаваме тенденции, 

съзнанието за моралната стойност на работата ни, 

стремежът към самоусъвършенстване, смелостта 

да екпериментираме и да се самопредизвикваме, 

израстването ни, грешките ни, креативността ни, 

големите и малки професионални битки, 

емоциите, екипността, доверието, пътят... 

 

За 20 години, ние, PR професионалистите 

постигнахме много, много дадохме, много 

научихме. Нашата толкова млада (в локален 

смисъл) професия днес не само стои достойно до 

най-добрите и стари школи в света, но и често 

печели признание и награди наравно с тях. Ние, PR 

практиците, направихме всичко това възможно. 

Всеки един от нас и всички ние заедно. 

 

Затова е още по-важно да пазим постигнатото и да 

се развиваме, да поставяме етиката в центъра на 

своята работа, да действаме според най-високите 

стандарти, да изграждаме силна и единна PR 

гилдия, която има авторитет и добра репутация. 

 

Вярвам, че всички вие ще се съгласите, че 

обществената и медийна среда в България в 

голяма степен ограничават професионалните ни 

възможности и ни поставят пред сериозни 

предизвикателства и морални дилеми. Но никой не 

ни е обещавал, че ще бъде лесно, нали? Всеки 

един от нас е избрал тази професия сам. И затова 

всеки един от нас и всички ние заедно носим 

тежестта и предимствата на този избор.  

 

приветствие 

Продължава на следващата страница 
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Иска ми се да продължаваме да полагаме 

системни усилия да влияем положително на 

средата, да налагаме добри примери и практики, 

да променяме очакванията и нагласите, да не се 

примиряваме с посредствеността, неетичността, 

загубата на ценности и доверие. Както е казал 

Едуард Бернайс в началото на миналия век: „The 

three main elements of public relations are 

practically as old as society: informing people, 

persuading people, or integrating people with 

people. Of course, the means and methods of 

accomplishing these ends have changed as society 

has changed.” Все още нашата работа 

продължава да е такава. И от нас зависи как ще я 

вършим. 

 

Съзнавам, че това е дълъг и непрестанен процес, 

но е важно ние, които владеем силата да 

отправяме послания и да влияем на 

общественото мнение, да не спираме да 

изискваме от себе си професионална 

безукорност и морален стандарт.  

  

Ще започнем 2016 година с традиционното 

новогодишно парти на БДВО – събитие, на което 

ще се съберем и ще споделим неформално  

 

 

 

емоции, приятелство, мисли, идеи.  

 

Пожелавам на всички ни да продължим годината в 

този дух – с увереност, визия, кураж и усещане за 

общност. 

 

От името на Управителния съвет на БДВО се 

обръщам към всички вас и ви благодаря за 

вдъхновението, за непрестанния порив към нови 

мисловни хоризонти, за желанието да бъдете все 

по-добри в професията си и за способността да 

се изправяте отново и отново и да правите 

невъзможното възможно. 

 

От свое име, като председател на БДВО за 2016 г., 

ви благодаря за честта да ви представлявам, за 

доверието и за подкрепата ви, на които ще 

разчитам през своя мандат. Приемам, че е мой 

дълг и привилегия като председател на БДВО да 

съм на нивото на вашите очаквания и нямам 

търпение да изпълним със съдържание времето 

до края на 2016 г. 

  

Бъдете здрави, бъдете професионално 

нетрадиционни и не спирайте да вярвате в себе 

си. Честита нова 2016 година. 

  

  

 

приветствие 
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Скъпи колеги, партньори и приятели, 

Традиционно екипът на БДВО отбелязва началото на Новата година с новогодишно парти. Тази 

година събитието ще се проведе на 21 януари (четвъртък), от 19:30 ч. на място с интересна 

история и атмосфера - Домът на виното на бул. Цар Борис III, №134. Какво сме подготвили за 

партито, ще разберете скоро. Очаквайте покана и подробности, а до тогава запишете 

новогодишното парти на БДВО в програмите си. Не забравяйте – 21 януари 2016 г., 19:30 часа, 

Дом на виното. 
 

С любезното партньорство на: 

 

 

 

 

 

 

 

парти 
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интервю 
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Ева Паунова за  ролята на дигиталните комуникации за STARTUP 
проекти 
 

 

Ева Паунова е един от най-младите евродепутати в Групата на Европейската 

народна партия (ЕНП) в Европейския парламент (ЕП). Сред основните й 

приоритети са завършването на единния цифров пазар в ЕС, насърчаването на 

е-търговията, дигиталното предприемачество и компютърната грамотност и 

иновациите. Тя е пряко ангажирана в промотирането на Европейската 

седмица на програмирането 2015 г. и е посланик за България на инициативата 

на Европейската комисия за развиване на дигиталните умения 2014-2015. 
В ЕП евродепутатът е един от основоположниците на интергрупата по 

дигиталните въпроси. Тя е и носител на престижното отличие "Най-добър млад 

евродепутат 2015". Докладчик е на Групата на ЕНП по доклада за авторското 

право в интернет и по годишния доклад относно политиката на ЕС в областта на 

конкурентното право 2015. Работила е още по доклада на ЕП за единния 

цифров пазар и досиетата, свързани с ефективното е- управление в ЕС. През 

ноември 2015 г. вестник “Файненшъл таймс” включи евродепутата в класацията 

си на 100-те най-влиятелни личности от Централна и Източна Европа. Преди да 

бъде избрана за евродепутат, Ева има над 5 години професионален опит в ЕП. 

Работила е oще в Международната правна oрганизация за развитие (IDLO) и 

УниКредит Банк. Завършила е международни отношения и бизнес 

администрация в американския университет Джон Кабот в Рим, Италия и 

Kennedy School of Government към университета Харвард. Тя е един от седемте 

българи поставени в топ 100 във второто издание на списъка „New Europe 100” 

за най- изявени иноватори в Централна и Източна Европа. 

интервю 

Продължава на следващата страница 
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•Според Вас до каква степен може да окаже 

влияние правилната комуникация върху 

развитието на един старт ъп проект? 

 

Ще започна с послание, което редица стартъп 

предприемачи споделят – „Първия човек, който 

назначаваш  в новия си стартъп трябва да бъде 

специалист комуникации.”  

 

Според специалисти, комуникацията е един от 

онези елементи от стартирането на нов иновативен 

бизнес проект, за който младите предприемачи 

мислят впоследствие или не отдават голямо 

значение до момента, в който трябва да лансират 

продукт или да обявят търсене на инвеститор. 

  

В действителност, обаче, силната комуникационна 

стратегия и постоянният фокус върху връзката с 

външния свят се оказват решаващи за успеха на 

един стартъп проект.  

 

Може би няма точно определен правилен стил на 

комуникация, но със сигурност има ефективна 

комуникация. Защо е важно да поставим силен 

фокус върху комуникацията и да гарантираме 

правилна или ефективна комуникация за нашия 

старт ъп?  

 

Именно комуникацията дава възможност на един 

предприемач да идентифицира продукта си по 

уникален начин, да вложи в него своята лична 

мотивация и енергия, да го различи от останалите 

продукти, да преведе неговата стойност на езика 

на потребителите. Формата, под която 

идентифицираме един стартъп проект, е именно 

тази нова култура, която го приближа до 

потребителя и която следва да бъде споделена по 

най-правилния и достъпен начин, за да бъде тази 

форма разбрана, оценена и желана.  

 

Наред с успешното и уникално послание,  за да 

бъде една комуникация ефективна, е важно да 

гарантираме, че каналите, които ни свързват с 

потребителите, приближават компанията и 

продукта до възможно най-много хора. В условията 

на вече почти дигитална икономика през 21 век, 

най-безценният канал за комуникация се оказва 

дигиталното пространство. Ето защо, пълноценното 

използване на дигиталните комуникации за една 

стартираща идея, може да се окаже решаващ 

фактор за нейния по-нататъшен успех.  

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? 

 

България става все по-популярна с успешната си 

предприемаческа екосистема и огромния 

потенциал, който би могъл да я превърне във 

център на новите технологии и иновации в 

региона. Значителните ни преимущества се 

определят от добрия човешки потенциал, с който 

разполагаме, стабилните основи в областта на 

информатиката и информационните 

технологии, добрата среда за развиване на 

бизнес и не на последно място споделените 

общи цели и чувството за принадлежност в 

общности като тези на предприемачи и IT 

специалисти. В условията на тази вече изградена 

и развиваща се култура се наблюдава и силен 

интерес от страна на българските медии към 

предприемаческата екосистема в България. 

Наред с това, основна тема за обществен 

диалог през изминалата 2015 г. беше 

включването на предприемачеството като важен 

елемент от общообразователната подготовка в 

училищното образование.  Още повече, думите 

предприемачество, дигитални технологии и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образование вървяха ръка за ръка в 

обществените и политически среди през цялата 

2015 г.  

Това е основателен показател за нас, че 

обществото подкрепя и приема положително 

идентификацията на българската икономика 

със стартъп проекти, иновации, дигитални 

технологии и качествено образование, което да 

служи като двигател за нашето позициониране 

като успешна старт ъп дестинация в региона и в 

света.  

интервю 

Продължава на следващата страница 
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•До колко е важно сътрудничеството между 

неправителствения сектор, бизнеса и 

институциите за популяризиране на 

възможностите за започване на старт ъп 

проекти? 

 

Партньорството и споделените цели и усилия 

са от първостепенно значение за 

разгръщането на една благоприятна, достъпна 

и успешна старт ъп екосистема. И трите 

сектора целят България да запази и надгради 

позицията си на държава с динамично 

развиващ се предприемачески потенциал. Ето 

защо популяризирането на възможности за 

започване на стартъп проекти следва да бъде 

естествена част от приоритетите на всеки 

сектор. Само популяризирането на 

възможности, обаче, не ни гарантира 

позицията на световен фактор на старт ъп и IT 

индустрията. Основополагащ приоритет, който 

бизнес, граждански и публичен сектор следва 

да споделят, е гарантирането на качествена 

образователна среда, която да подготви  

човешкия потенциал, по начин, който ни 

гарантира, че съществуващите възможности 

за старт ъп проекти ще бъдат поети и успешно 

развити от способни, талантливи и адаптивни 

млади хора.  

интервю 

Продължава на следващата страница 
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•Как смятате, необходимо ли е 

специализирано образование, което да 

позволи младите хора да имат по-висока 

комуникационна, трудово-правна и бизнес 

култура? 

 

Смятам, че е необходимо младите хора на 21 

век да упражняват, развиват и усъвършенстват 

умения за успех, които да им позволят да бъдат 

успешно реализирани и продуктивни в 

избраното от тях професионално 

направление. Безспорно, умението да 

общуваш ефективно и да познаваш и 

прилагаш трудово-правна и бизнес култура са 

важна част от професионалното развитие на 

всеки човек. В днешната епоха, обаче, е късно 

да инвестираме усилия и ресурси в 

развитието на тези и други умения, когато 

човек бъде нает на работа, а дори и в 

университета. Тези умения, както и 

предприемачество, дигитални умения, 

критично и креативно мислене, социално-

емотивни умения следва да бъдат развивани в 

етапа на училищното образование. Още 

повече уменията за успех на 21 век трябва да 

станат естествена и интегрирана част от 

общообразователната подготовка на всеки 

млад човек. Една адаптивна образователна 

система, която основава обучителния процес 

върху практическата среда и новите 

технологии, развитието на умения и нагласи за 

успех, която подбира и усъвършенства най-

способните и талантливи лидери и учители, 

която е съобразителна за нуждите на бизнеса 

и бъдещата икономика, има възможност да 

служи като основен двигател за успеха на 

една все по-глобална и все по-дигитална 

икономика като България.  

 

интервю 

Продължава на следващата страница 
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•Доколко дигиталните комуникации като 

платформа могат да способстват за събиране 

на информация и популяризиране на успешни 

проекти? 

 

Някои казват, че най-скъпият ресурс днес е 

информацията. Без съмнение, това в голяма 

степен важи и в сферата на 

предприемачеството, където дигиталните 

комуникации са основен инструмент както за 

събиране на информация за пазара, така и за 

популяризиране на успешни проекти. 

Дигиталните комуникации могат да бъдат 

едновременно безценнен и несигурен източник 

на информация. При вземането на решения, 

обаче, несигурност винаги има. Това, което 

можем да направим, е да бъдем гъвкави, да 

търсим ефективно информация и да мислим 

критично, защото несигурността е гарантирана.  

 

Наред с това, използването на дигитални 

комуникации за популяризиране на успешен 

проект има потенциала да отключи редица 

възможности. Специалисти твърдят, че 

дигиталният маркетинг вече е успял да измести 

традиционния такъв. Потребителите са много по-

често онлайн, а посланията, които изпращаме 

до тях, се разпространяват най-мащабно 

именно благодарение на интернет 

пространството. В мрежовото и дигитално 

общество, в което живеем, използването на 

дигиталните комуникации се е превърнало от 

добавка към традиционните комуникационни 

канали към условие от първостепенно значение 

за успеха на всеки стартъп проект.  

интервю 

Продължава на следващата страница 
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6.  Участвахте във второто издание на "Денят на Бернайс", организирано от БДВО, 

което беше посветено на темата за дигиталните комуникации в подкрепа на 

реализацията на старт ъп проекти - как оценявате събитието и възможностите 

подобни форуми да бъдат полезни за генерирането на промяна, обмен на идеи и 

утвърждаване на обществени практики? 

 

Събитието „Денят на Бернайс”, организирано от БДВО представлява чудесен пример 

за това как граждански, бизнес и публичен сектор реализират успешно 

сътрудничество с обща цел – извеждането на България като потенциален лидер в 

предприемаческата екосистема в региона, в Европа и в света. Именно събитията 

като това са показателни за богатите възможности и реалната енергия, която ни 

събира в посока осъществяването на тази цел. Ето защо отправям своите 

благодарности към БДВО за усилията, които влага да поддържа тази динамика жива и 

да напомня, че диалогът за успешни старт ъп проекти, дигитални комуникации и 

образование е важен приоритет от дневния ред на настоящето и бъдещото на 

България.  

интервю 
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събитие 
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4 ГЛЕДНИ ТОЧКИ за промените в публичните комуникации през 
2016-та 

Ключов момент към подобряване на 

комуникационните функции във всяка компания 

или ПР агенция е умението да погледнем 

аналитично към изминалата година и да си 

зададем въпроса какво бихме направили по-

добре или по-различно през всяка следваща. В 

материал за PR News Боби Пиърсън, президент на 

W2O GROUP, събира гледните точки на четирима 

лидери от комуникационния и маркетинг свят, 

относно важните аспекти през 2016 година. 

 

ВЛИЯНИЕТО НА СКОРОСТТА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ясно е, че няколко сили влияят и моделират нашия 

ПР свят с висока скорост. Тези сили 

 

 

 

 

  

говорят на „висок глас”. Повече от 50% от цялото 

съдържание се консумира през мобилен 

телефон. Другата сила е огромният обем и 

въздействието на видео форматите – независимо 

дали през 8 милионната аудитория на Фейсбук  

или посредством компресиращите технологии, 

позволяващи лесно да гледаме видео навсякъде, 

по всяко време и на всяко устройство. 

  

Ето какво казва Тород Нептун, вицепрезидент 

корпоративни комуникации на Verizon, по темата. 

 

„Дигиталното видео ще играе много по-важна 

роля в цялостната бранд стратегия. С 

продължаващото главоломно разрастване на 

мобилните комуникации, конвергенцията с все 

по-ефикасни, повсеместни и ниско разходни 

мрежи, ще превърне  кратките видео форми ( в 

Twitter, Vine и Periscope) в едно  от най-

ефективните и въздействащи средства за 

комуникация. Съществен катализатор тук ще бъде 

креативното използване на споделено  видео 

съдържание в кампанията за президентските 

избори в САЩ през 2016г.”. 

  

 

 

 

съвети 

Продължава на следващата страница 
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ИЗМЕРВАНЕ: ВЛИЯНИЕ НА НАГЛАСИТЕ  

 

Свързана тенденция, в подкрепа на 

споделеното от Тород, е как ние измерваме 

всички тези  дейности. Ключовите прозрения, 

свързани с измерването, коментира Чък 

Хеман, мениджър  глобално управление на 

дигитални анализи на Intel: 

"Налице са резки смени в  нагласите по време 

на кампанията, така че ние трябва да търсим 

оптимизация в тази посока. Не да гледаме 

само пост-кампанийната перспектива. 

Влизаме в настоящата  година с намерение  

за промяна на измеримостта от чисто 

поведенческа перспектива, към това как  

кампаниите  променят нагласите, които 

искаме да се променят. 

„Намаляващият интерес от  страна на висши 

ръководители да се информират колко 

кликвания е получило дадено съдържание ( 

въпреки че в определен контекст  може да е от 

значение), е за сметка на интереса  как 

повлияваме нагласите и в крайна сметка 

предизвикваме трансформация. Важно е да 

се отбележи, че това не се отнася  само за 

дигиталните медии, но и за социалните, 

домейн или чистата реклама ". 

съвети 

Продължава на следващата страница 
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ИЗБЯГВАЙТЕ СЪДЪРЖАТЕЛНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 

Осъзнавайки, че дигиталното видео, особено в 

кратки форми, е все по-важно и методите за 

измерване на поведението  трябва да се 

развиват, често може да доведе до грешката 

стремглаво да бълваме повече съдържание. 

Това рядко е отговорът, обаче.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умението да разказваме нашата история  е 

особено съществено.  Андрю Боуинс, 

вицепрезидент корпоративна репутация в 

Samsung Electronics America споделя своите 

практически прозрения по темата: 

"През 2016-та комуникаторите  трябва да се 

погледнат в огледалото и да преценят дали не 

са станали замърсители на  съдържание. В 

настървението си да бъдем издатели на 

бранда  и търсенето на средства за достигане 

до повече дигитални канали, може да 

забравим основните правила на ПР-а: да 

общува с цел; да таргетига своите публики и 

да бъде уместен.  Отпуснете за малко педала, 

приемете фактите, за да разберете по-добре  

вашата аудитория и адекватната форма на 

съдържание,  което всъщност  предизвиква 

желаната реакция. " 

Тази формулировка е чудесна комбинация от 

предходните изказвания на Тород и Чък, и ни 

напомня да избягваме замърсяването със 

съдържание. 

съвети 

Продължава на следващата страница 
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ИЗГРАЖДАЙТЕ ЕКИП, РАЗНООБРАЗИЕ, ИНОВАЦИИ 

 

Какво трябва да направим, за да изградим 

страхотен екип и най-иновативната среда, 

споделя Дороти Джоунс, главен маркетинг 

директор на Interstate Batteries: 

„Има две важни области, които засягат бизнеса 

ни днес. Ние трябва да приемем 

разнообразието на работното място, което  

разглеждаме като пол, етническа 

принадлежност и опит. Когато го направим, ще 

имаме поколенията  на милениума  и бума, 

които се учат едни от други  – това подобрява  

културните връзки, дава дълбочина на опита и 

изгражда един  наистина автентичен отбор. 

Каква добра среда за всички нас да растем 

професионално и личностно, а е от полза и за 

клиентите.”  

"Ние всички трябва да сме шампиони на 

промяна и преоткриване”, добавя Дороти. 

„Винаги на гребена на вълната в изграждането 

на култура на иновации, които укрепват нашите 

компании или агенции.” 

В допълнение към своите колеги Боб Пиърсън 

заключава с думите,  които винаги споделя с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колегите, на които е ментор: „Останете 

любопитни и продължавайте да учите всяка 

година. Научете нов език, следете актуални 

тенденции, поемайте отговорности, които ви 

вадят от зоната на комфорт и ви поставят  

предизвикателство да растете  интелектуално и 

физически, променяйте  навиците си, за да 

бъдете  най-добрите  комуникатори  в бизнеса.”  

Публикувано в www.prnewsonline.com 
 

съвети 

http://www.prnewsonline.com/
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Concerto Winery е най-новият винен проект в 

региона на Сакар планина  

представяне 

Concerto Winery е най-новият проект в 

региона на Сакар планина. Избата 

разполага с огромен потенциал – 

уникален тероар, прекрасни лозя и екип 

от опитни специалисти. Вината се 

произвеждат в бетонни съдове по 

технология, която е рядкост в България, но 

се използва в най-добрите изби от 

долината на Рона. 
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курсове януари месец 

 
1. “Презентационни умения” 
 
Кога: 16 - 17 януари 2016 г. 
 
Лектор: Росен Бъчваров, Директор “Комуникации”, НАП 
 
Повече за програмата може да намерите на този линк. 
 
 
2. “Бизнес етикет и протокол” 
 
Кога:  23 – 24 януари 2016 г.  
 
Лектор: Евелина Христова, преподавател в НБУ, член на Европейската асоциация за ПР образование и научни 
изследвания (EUPRERA) и на Българското дружество за връзки с обществеността. 
 
Повече за програмата може да намерите на този линк. 
 
 
3. “Как да оцелеем на свободна практика” 
 
Кога:  25 януари – 8 февруари 2016 г.  
 
Лектор: Иванка Могилска, 
 
Повече за програмата може да намерите на този линк. 
 
 
 

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=208
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=211
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=206
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=214
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=215
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