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Приз 2016 

От 15 февруари  стартира набирането на проекти за конкурса PR Приз 

2016, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността 

(БДВО). 

 

Компаниите, агенциите и неправителствените организации могат да 

кандидатстват с реализираните от тях през 2015 г. проекти, като конкурсните 

категории остават непроменени, спрямо предходното издание и pr 

практиците ще могат да се конкурират в 13 конкурсни категории – за 

корпоративни кампании, CSR, събития, зелени кампании и градска среда и 

други. 

 

Важните дати в конкурса са: 

• Приемане на проектите: 15-ти февруари –  15-ти април 2016 г. 

• Журиране по първите три критерии за оценяване: 20  април – 10 май 2016 г. 

• Публично представяне на кампаниите пред журито: 14 и 15 май 2016 г., 

събота и неделя, като кандидатите ще бъдат уведомени по мейл за часа и 

мястото на презентиране, не по-късно от 11 май 2016 г., сряда. 

• Церемония по награждаване:  19 май 2016 г. в София. 

  

Пълният регламент на конкурса PR Приз 2016 

 

Стартира набирането на проекти за конкурса 
PR Приз 2016 
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18 компании са отличени с годишен знак „Отговорна 

компания – отговорни служители“ за 2015 година 

Над 500 000 лева дарени по ведомост и над 12 000 часа 

доброволен труд 

На 11 февруари на тържествена церемония в 

София 18 компании получиха годишен знак 

„Отговорна компания – отговорни служители“. 

Отличието се връчва за втори път и е учредено от 

Фондация „Помощ за благотворителността в 

България” (ФПББ), Българско дружество за връзки с 

обществеността (БДВО) и Българска асоциация 

за управление на хора (БАУХ). 

 

Годишният знак за дарителство от работното 

място е ежегодно отличие за компаниите, 

насърчаващи ангажирането на служителите към 

обществено значими каузи като част от 

политиката им за корпоративна социална 

отговорност. 

 

Златен знак за 2015 година бе присъден на 

КонтурГлобал Марица Изток 3 (за втора година) и 

Виваком. 

Сребърен знак бе връчен на еКомера, 

Инвестбанк,  Сити България, Теленор България, 

САП България. 

С бронзов знак бяха отличени: Мобилтел, Eймс 

Хюмън Кепитал, Монделийз България, Актавис, 

ОмегаСофт, Аурубис България, Ди Ейч Ел Експрес 

България, Софийска вода, Атос Ай Ти Солушънс 

енд Сървисис. 

С годишен знак бе отбелязан и приносът на 

работещите в Българското национално радио и 

Бианор Холдинг. 

Събитие 

Продължава на следващата страница 
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Тази година бе връчена и специална награда за 

професионалисти, развиващи дарителството от 

работното място в компаниите, в които работят, 

по креативен, професионален и ефективен 

начин. Отличени бяха „двигателите“ в Инвестбанк 

– Калина Маринова, Катя Цицелкова, Пепа 

Тонева, Христофор Лалев, Юлия Кунова-Петкова, 

Жана Попова-Димитрова, Николай Стоянов, 

Пламена Христова. Голямата награда за 2015 бе 

присъдена на екипа на еКомера – Павел 

Стефанов, Пенка Джиджова, Георги Спасиянов, 

Ставрос Ставру. 

 

Церемонията е част от кампанията #ДА СЕ 

ВЛЮБИШ В…. КАУЗА. В духа на празника на 

любовта, Фондация „Помощ за 

благотворителността в България” посвещава 

февруари на дарителите, които подкрепят 

редовно любими каузи, като даряват всеки 

месец малка сума директно от заплатата си. 

През 2016-та ФПББ празнува 20 години, посветени 

в помощ на благотворителността в България. 

 

„Отговорна компания – отговорни 

служители“ е  годишен знак за дарителство 

от работното място. Отличието е учредено от 

Фондация „Помощ за благотворителността в 

България” (ФПББ), Българско дружество за връзки 

с обществеността (БДВО) и Българска асоциация 

за управление на хора (БАУХ) през 2014 г. Връчва 

се връчва в четири категории – Знак, Бронзов знак, 

Сребърен знак, Златен знак. 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 редовно дарителство и 

възможностите, които дава за даряване на труд 

на служителите в работно време. 

 

 

Събитие 
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Силвия Тодорова има над 8 години опит в сферата на 

публичните комуникации. Започва професионалното 

си развитие в агенция „В Комуникация” като в момента 

е ПР мениджър на Консултантска къща „От игла до 

конец”. Има бакалавърска степен по „Връзки с 

обществеността” от Факултета по журналистика и 

масова комуникация към СУ „Св. Климент Охридски” и 

магистърска степен от УНСС.  

 

 

Продължава на следващата страница 

Интервю 
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Силвия, кое те провокира да се занимаваш с 

тази професия? 

 

- Когато избирах какво да уча, моя учителка ми 

даде книга за ПР-ра. Хареса ми, „видях се” в 

описанието на човека, който се занимава с ПР и 

реших, че това ще е! В самото начало открих 

хуманната страна на професията – започнах с 

работа по кампания в подкрепа на хората с 

редки болести, което ми показа реално силата 

на ПР-а да свързва хората и да им помага. 

Кампанията беше отличена от журито на ПР Приз 

с първа награда за социално отговорна 

кампания и след този старт продължих с 

увереност, че това е професията за мен. Малко 

след това започнах работа в Консултантска къща 

„От игла до конец”, където се изградих като 

специалист и продължавам да се развивам вече 

7-ма година. Фактът, че имам възможност да се 

уча и да работя с професионалист от ранга на 

проф. д.н Любомир Стойков, който има 

сериозен принос за развитието на ПР 

професията в България, ме провокира и 

мотивира всеки ден да давам най-доброто от 

себе си. 

Самото общуване с много и различни хора, 

което е неизменна част от същността на 

професията, ми доставя удоволствие, а 

директният, неопосредстван контакт винаги ми е 

интересен. Харесват ми динамиката и 

разнообразието, както и това, че ПР-ът е сфера, 

която едновременно изисква и позволява човек 

непрекъснато да научава нови неща и да се 

самоусъвършенства. 

 

Кои са най-силните моменти в работата ти, 

след които се чувстваш щастлива? 

 

- Щастлива съм, когато свързвам хора, които са 

си взаимно полезни и когато клиентите ми 

реализират постижения и успехи, за които съм 

допринесла. Чувствам се щастлива и когато чрез 

работата си успявам да помагам на повече 

хора, като например с кампанията за 

профилактика на детското зрение, която три 

поредни години правим с българската марка 

очила „Квят”. 

Особена тръпка са ми по-големите събития. 

Харесва ми самият процес на реализация, 

когато всичко се случва на високи обороти, 

нужни са концентрирани усилия и бързо 

стиковане между много хора, а винаги се 

случват и непредвидени неща. 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Според теб къде е тънката разлика между ПР и 

реклама? 

 

-В света на съвременните комуникации не е 

актуално ПР-ът и рекламата да се разглеждат 

през призмата на противопоставянето. На 

практика те имат различни комуникационни цели, 

които често се допълват. И все пак рекламата има 

контрол над комуникационното съобщение, 

какъвто ПР-ът няма, а той, за разлика от нея, може 

да печели доверие. Ако рекламата най-общо 

казано е вид самоизтъкване, с което заявяваш 

присъствие, напомняш, че те има и казваш: 

„Избери мен!”, то ПР-ът е като да се явиш на 

конкурс, да покажеш дали и колко си добър, но 

да оставиш другите да те оценят. Важното и в 

двата случая е качественото съдържание, 

поднесено по интересен начин, в подходящ 

момент, на правилните хора. 

 

Има ли безплатен ПР? 

 

-Условно казано за безплатен ПР може да се 

говори в случаите, когато доброто име, 

репутацията, изградените имидж и 

 

взаимоотношения, работят за теб, също когато 

говорим за доброволен труд на ПР специалисти. В 

действителност обаче ПР-ът е дългосрочна 

инвестиция, която изисква влагането на време, 

пари, знания, квалифициран труд, контакти и др. 

 

Какво не харесваш в комуникацията между 

хората? 

 

-Не харесвам напоритостта и самонадеяността 

на хора с претенции, но без покритие. Проявите 

на невъзпитание и грубост, показността, духовната 

леност, липсата на въображение, на чувство за 

хумор и на толерантност към многообразието, 

както и тънките сметки, нежеланието да виждаш и 

признаваш собствените си грешки. 

 

Кое е другото ти „аз“ извън професията? 

 

- Не мога да кажа, че имам друго „аз” извън 

професията. И в работата, и извън нея съм 

еднакво припряна и малко разхвърляна  Може 

би в личен план имам по-малко търпение за 

нещата, които не харесвам, и се стремя да 

говоря по-малко по телефона. 

 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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професионалните ми знания и умения. Бих учила 

езици, към историята имам постоянен интерес, а 

винаги съм искала и да се науча да свиря на 

музикален инструмент, най-вече пиано. Не се 

решавам да започна, защото знам, че изисква да 

му посветиш време, с което не разполагам. 

 

В колко започва денят ти и каква първа новина би 

искала да прочетеш или чуеш? 

 

-Денят ми започва по различно време, в 

интервала между 6 и 8 часа. Oбичам да ставам 

рано и сутрин обикновено съм много 

работоспособна. Първите новини научавам от 

радиото и всяка добра новина е добре дошла. 

Освен за постиженията на различни българи с 

радост ще чуя, че в България има бум на 

раждаемостта, че обидно ниските пенсии се 

повишават (но не с някакви смешни пари), че 

учители и лекари ще получават достойно 

възнаграждение за труда си, че все повече млади 

българи решават да останат или да се върнат в 

България, за перспективни инвестиции и 

предприемчиви инициативи на българи т.н. и 

т.н.      

Интервюто е дадено за www.tbmagazine.net 

От къде се 

зареждаш с 

енергията, с която 

да работиш? 

 

-Обичам танците – 

това е моето голямо 

разтоварване, също 

театъра, книгите и 

спокойните разходки 

сред природата. 

Чувствам се добре и 

си почивам на уютни 

места, където няма 

много хора. Обичам 

да уча и новите 

знания ме 

вдъхновяват и 

ентусиазират. А малките и по-големи 

постижения в работата ми действат 

утвърждаващо и също ме зареждат. 

 

Какво би учила още? 

 

- Много неща. Интересни са ми различни 

възможности за надграждане на 

Интервю 
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Стартира приемането на кандидатури за BAPRA Bright Awards 2016. Заявки 

за участие се приемат само по електронен път на сайта на 

БАПРА: http://bapra.bg/2016. Крайният срок за кандидатстване е до 23:59 ч. 

на 11 март 2016 г. 

 

За валидни се считат заявки, качени чрез настоящия регистрационен 

формуляр, които са получили потвърждение в системата и повторно 

потвърждение за успешна кандидатура по имейл. 

 

Вътрешни комуникационни отдели могат да участват само в 

категория "Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел". 

 

Изискването към всички кандидатури е да са подготвени само на английски 

език. Препоръчително е проектите да бъдат придружени от линк към видео 

материал с продължителност до 1 минута и/или до 5 снимки, всяка от които 

с размер до 500KB. Кандидатстващите кампании следва да са 

осъществени в периода март 2015 г. - февруари 2016 г. 

 

Може да се участва с неограничен брой кампании в категориите на 

конкурса. 

Стартира подаването на заявки за конкурса на Българска 

асоциация на PR агенциите (БАПРА) за PR постижения - BAPRA 

Bright Awards 2016.  

Награди 
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Представяне 

Албена Чешмеджиева е новият мениджър „Комуникации“ на MBL|CBRE. Тя ще 
отговаря за планирането, координирането и реализациятана всички 
маркетингови и ПР активности на агенцията за България. Компанията за 

консултантски и брокерски услуги в областта на бизнес имотите, е асоцииран 
партньор на CBRE, глобален лидер с 10.9 млрд. $ приходи за 2015-та и над 70 
000 служители по целия свят. 
 
Албена има дългогодишен опит в сфери като връзки с обществеността, 
реклама, събитиен мениджмънт и BTL, журналистическа и културна дейност. 
Като експерт по комуникации и събитиен мениджър участва в  
организационния комитет на „Световната купа по ски за жени Банско 2015“, 

проектът “Цветни улици” за ЧЕЗ, международните изложби, организирани от 
Галерията за модерно изкуство София, корпоративни проекти за клиенти като 
Alpha bank, Vichy, CEZ, Unicredit Bulbank, Българска голф асоциация, Банско 
Ски, Българска Ски Федерация, FiBank, Немски борд по туризъм, Sense Hotel и 
много други. С екипа на Галерията за модерно изкуство осъществява първите 
изложби в България на световнозначими съвременни артисти - Деймиън Хърст, 
сър Питър Блейк, Марк Куин, Аниш Капур. Предишният й опит включва 6-
годишен стаж в печатни и дигитални медии. Като редактор в списание за 
реклама, маркетинг и медии Signcafe стартира нов раздел, посветен на 
комуникацията между ПР и бизнеса. Била е сътрудник, автор на статии и 
интервюта за сп.„Мениджър“, „Алтера“, „Бакхус“.   
 
Албена Чешмеджиева е завършила Философски и Журналистически 
факултет на СУ. Член е на Българското дружество за връзки с обществеността 
от 2013 година.  
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Милтън Фридман поставя летвата за корпоративна отговорност максимално ниско. Според икономистът, 

носител на Нобелова награда, единствената социална отговорност на компаниите е да увеличават 

печалбата си  "толкова дълго, колкото могат да се впишат в правилата на играта с отворена и свободна 

конкуренция, без заблуди или измами." Когато медиа като Financial Times коментира, че компанията ви не 

успява да отговори дори на този стандарт минимум и разпространява опетнената ви репутация 

навсякъде, е ясно, че сте сгафили сериозно. 

В следващите броеве ще разгледаме някои от емблематичните комуникационни кризи на 2015-та, 

отбелязани в Годишния преглед на изданието The Holmes Report. Започваме  с Volkswagen, Sport Direct и  

Petrobras. 

КОМУНИКАЦИОННИТЕ КРИЗИ НА 2015, ЧАСТ I 

Съвети 

Продължава на следващата страница 
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„Най-мащабна корпоративна криза за 2015-та“ 

заслужено печели автомобилният гигант 

Volkswagen и скандалът около "коригиращото 

софтуерно устройство", с което автомобилите 

преминават тестовете за вредни емисии. 

Последвалото отзоваване, засяга 8,5 млн. 

автомобила в Европа и 500 хил. в САЩ. 

Компанията бързо обяви, че ще отдели 6,5 млрд. 

евро, за да се справи с наложените глоби и 

съдебни дела. В месеца след избухването на 

скандала, продажбите на автомобили спадат с 5 

на сто. 

 

Експертите изглеждат обединени в оценката си за 

предкризисното поведение на компанията. Улрих 

Гарднър, специалист по кризисни комуникации 

отбелязва, че доставчиците са отбелязали 

проблема най-малко шест години по-рано, както 

и че мениджмънтът на VW е бил наясно с 

разследването по случая поне година преди 

разгара на събитията. "Компанията имаше 

възможност да разработи проактивна 

комуникационна стратегия, вместо това кризата 

стана публична през септември 2015-та 

реактивно." 

Гарднър предполага, че културни въпроси може 

да са изиграли роля тук. VW е най-големият 

работодател в град Волфсбург, а компанията се 

ръководи от управителен съвет, който включва 

представители на профсъюзите и политици от 

Долна Саксония-хора, които би трябвало да 

служат като външни корективи за злоупотреби в 

една по-изолирана, колегиална култура. 

"Volkswagen не е имала кризисни детекторни 

системи да открие, че някой манипулира 

системата", казва Джим Хагърти, основател и 

главен изпълнителен директор на CrisisResponsePro 

в Ню Йорк. 

 

 

VOLKSWAGEN 

Съвети 

Продължава на следващата страница 



PRактики, брой 123, 24 февруари  2016 г. 13 

По същия начин, недоумение будят 

първоначалните реакции на дружеството и 

„хладното”, както го определя Гарднър, извинение 

на тогавашния изпълнителен директор Мартин 

Винтеркорн, който отрича да е знаел за 

незаконните манипулации. Първоначалният 

отговор не съдържа никакъв израз на съжаление, 

че компанията е действала неправилно. През 

следващите няколко дни и дори седмици, 

информацията продължава да дриблира 

хаотично навън. Непоследователното използване 

на социалните медийни канали непосредствено 

след  кризата, допълнително усложнява 

ситуацията. "Volkswagen се опитваха да 

демонстрират всякакво ниво на контрол", 

коментира Тим Лъкет, глобален ръководител 

кризи в Hill + Knowlton Strategies. 

И въпреки скептицизма на мнозина, когато 

компанията избира вътрешно Матиас Мюлер от 

Porsche да поеме „юздите”, едни от първите му 

действия са насочени към активна вътрешна 

комуникация за нуждата от промени, обръщане 

към йерархичната и родова култура на 

организацията, насърчаване на по-добро 

сътрудничество, както и свободата да се 

оспорват лоши решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съществен извод от тази криза, заключава Пол 

Холмс е, че средата на съдебните спорове 

продължава да бъде основна разлика между 

Европа и САЩ. Налице е известна критика 

относно начина, по който кризисните ПР-и 

управляват процеса в САЩ, но осведомени лица 

в Германия твърдят, че влиянието на юридическите 

консултанти в западната част на Атлантика 

остава значително по-силно в сравнение с 

Европа - по причини, които са разбираеми, ако 

не непременно правилни. 

Съвети 

Продължава на следващата страница 
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Репутацията на британската търговска компания 

Sports Direct бе сериозно накърнена миналата 

година, когато разследване на Guardian разкри, 

че хиляди работници на веригата са получавали 

почасови надници под минималната работна 

заплата. Репортерите под прикритие открили 

също така, че работниците са подлагани на 

обиски и на видео наблюдение. Последвалата 

криза на доверие понижи стойността на 

компанията със £ 600 млн. и навлече критиките на 

бизнес лидери и членове на парламента. 

Бившият министър в сянка Чука Умуна, окачестви 

търговската компания, като "лоша реклама за 

британския бизнес" и заяви: "това е култура на 

страх, която не бихме искали да видим повторно 

другаде". „Институтът на директорите” /Institute of 

Directors/ пък окачестви Sports Direct като "белег за 

британския бизнес", въпреки усилията на 

компанията да обезвреди проблема с подробно 

опровержение. 

 

Аманда Пиърс, изпълнителен директор на 

британския клон на  Burson-Marsteller, отбелязва, че 

"по-същественият урок е свързан с 

подготвеността.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Компаниите трябва да са наясно с въпросите, 

които имат потенциала да се превърнат в 

уронващи бизнеса и репутацията кризи. В случая, 

мениджмънтът на Sports  Direct следва да са били 

наясно с потенциала за криза, предвид факта, че 

слуховете за недобросъвестната работна 

практика на компанията е „бълбукал” в 

общественото пространство за известно време." 

SPORTS DIRECT 

Съвети 

Продължава на следващата страница 
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"Ние всички обаче знаем, че понякога дори най-

добрият комуникационен отбор в света не може 

да убеди ръководството да постави правилен 

акцент върху потенциалните точки на 

възпламеняване", казва Пиърс. "В някои фирми 

изграждането на отлична репутация, базирана 

на автентични корпоративни цели, се признава 

само когато „виновен” пред съда на 

общественото мнение засегне доверието и 

стойността на акционерите”.  

 

Пиърс също смята, че ситуацията показва 

необходимостта от обществен дебат и 

въвеждане на национален екзистенц-минимум 

за заплащане. 

 

„Специалистите по управление на кризи и 

връзки с медиите трупат опит и знания, за да 

преценят и съветват адекватно своите клиенти за 

това какво и кога трябва да се каже, за да се 

смекчи или преустанови медийната истерия", 

заключава Пиърс. "Вземете погрешно решение 

и просто ще удължите агонията. Това се случи 

със Sports Direct, след като тяхното подробно 

опровержение не успя да потуши истерията."  

Съвети 

Продължава на следващата страница 
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Държавната петролна компания Petrobras до такава 

степен е неразривна част от бразилската 

политическа и икономическа среда, че бившият й 

председател Дилма Русеф, сега е президент на 

страната.  

 

Корупционният скандал с Petrobras за 

ръководителите на предприятия, приемали подкупи 

от картел на 20 фирми за обогатява и насочване на 

средства към политици, се превърна в криза с 

колосални размери сред високите етажи на 

властта в Латинска Америка през изминалата 

година. 

 

Кризата Petrobras изглежда включва 

"широкоразпространените и систематични  

 

 

 

незаконни възлагащи практики" и "провал на 

управлението на всички нива", коментира Рамиро 

Пруденсио, завеждащ операциите на Burson-

Marsteller в Латинска Америка. 

„Това не е, следователно, криза на възприятието, а е 

криза на управлението, и като такава "ролята на 

антикризисните комуникации е да общуват 

ефективно какви  мерки предприема Petrobras за 

промяна на практиките си. Голямо 

предизвикателство, още повече, че новият главен 

изпълнителен директор и съвет на дружеството все 

още разкриват информация за дълбочината и 

обхвата на проблема.” 

 

"Глобалната корпоративна екосистема изисква от 

ПР професионалистите много повече от 

комуникационни умения", заявява Чиро Диес Реис, 

главен изпълнителен директор на бразилската 

фирма Imagem Corporativa. "Тя изисква перфектно 

разбиране на най-добрите практики в областта на 

управлението и етични ценности, за да бъде в 

състояние да помогне на компаниите да се 

свързват всички тези теми в последователна 

програма за управление на корпоративната 

репутация и конкурентоспособност.“ 

PETROBRAS 

Съвети 

Продължава на следващата страница 
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Комуникационните експерти могат да 

помогнат на компаниите да прогнозират и да 

се подготвят за системни проблеми като този, 

допълва Реис, "винаги има нещо ново, което  ПР 

професионалистите могат да направят по 

отношение на картиране и мониторинг на 

рисковете и уязвимостите, съвети за 

подобрения, свързани с вътрешните процедури 

и външното позициониране." 

Най-същественият резултат от тази криза е 

фактът, че Бразилия сега се ръководи от 

същите стандарти, както и други големи 

пазари. "В Бразилия, може би най-голямата 

част от Латинска Америка, поредицата от 

корупционни скандали, показва, че 

толерантността на гражданското общество към 

корупционните схеми е значително намалена", 

отчита Пруденсио. "Вероятно комбинацията от 

разрастващата се средна класа, 

безпрецедентния достъп до информация и 

възможността за споделяне чрез дигитални и 

социални канали, отприщи обществените 

реакции. Тенденцията днес е, че корупция има 

последствия, и това е много добра новина за 

региона." 

Пруденсио посочва още един интересен и 

положителен факт - докато кризата е опетнила  

 

 

 

образа на бразилския бизнес и политика, 

съдилищата от своя страна са отговорили 

ефективно и прозрачно. Това е изводът, 

повторен и от Уилям Бърк-Уайт, професор в 

Юридическия факултет на Университета в 

Пенсилвания: "Бразилия е изградила силна 

демокрация с добри институции, съдебна 

система, добър разследващ апарат, 

паралелно със силно гражданско общество, 

свобода на изразяване и прозрачност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: The Holmes Report 
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Курсове Февруари  

 

1. “Онлайн репутация” 

 

Кога: 25 – 26 февруари 2016 г. 

 

Лектор: Десислава Манова, доктор по Журналистика и ПР в катедрата на ЮНЕСКО 

„Комуникация и връзки с обществеността“ на Факултета по журналистика и масова 

комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има над 12 годишен 

опит в сферата на рекламата, ПР-а и дигиталните медии. Автор е на осем научни 

публикации и на монографии. 
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