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Приз 2016 - жури 

Радина Ралчева започва кариерата 
си като консултант „Връзки с 
обществеността“ в Icona 
Communications, има 4-годишен опит 
като съветник „Връзки с 
обществеността“ на Globul, след 
което е била мениджър „Връзки с 
обществеността“ на веригата 2be, 
докато израства до Управляващ 
директор на „Хохегер България“. 
Председател на БДВО за 2016 г. 
 
 
 
 

Доника Ризова e експерт „Връзки с 
обществеността“ на медийна група 
Bulgaria ON AIR и водещ на 
предаването „Медиите ON AIR“. 
Започва кариерата си като репортер, 
а по-късно и гл. редактор  в 
„Българското национално Дарик 
радио“. През 2011 г. става част от 
екипа, който стартира телевизия 
Bulgaria ON AIR. Член  e на БДВО и на 
журито на PR Приз 2014 и 2015.  
 
 
 
 

Гергана Иванова е съсобственик и 
управител на РА The Smarts. По 
образование е историк, завършва 
История в Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“. В рекламния 
бизнес попада случайно през 1997 г. 
като младши експерт в отдел Връзки с 
клиенти в малка агенция. Продължава 
кариерата си в българското 
представителство на Ammirati Puris 
Lintas (към настоящия момент Lowe). 
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Приз 2016 - жури 

Деница Сачева е дългогодишен ПР 
експерт със специфичен опит в 

стратегическите и кризисни 
комуникации. стратегическите и 
кризисни комуникации. Основател 
на ПР компанията Intelday Solutions 
Председател на Българската 
асоциация на ПР агенциите 
 
 

 

Иванка Мавродиева, професор, 
д.ф.н., д-р, е преподавател в 

Софийския университет по 
реторика, бизнес комуникация, 
връзки с обществеността и 
академично писане. Автор на 11 
книги.Главен редактор е на „Онлайн 
справочник по реторика“ 
 
 

 

Д-р Мария Николова е асистент  в 
катедра „Медии и обществени 

комуникации“ на УНСС, както и 
хороруван преподавател във 
Факултета по журналистика и 
масова комуникация на СУ „Св. 
Климент Охридски“.  
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Приз 2016 

Важни дати в конкурса 

Приемане на проектите 

Журиране по първите три  

критерии за оценяване 
19 май 2016 г.,  

в София. 

 

15 февруари – 

15 април 

2016 г. 

20  април – 10 

май 2016 г. 

14 и 15 май 

2016 г. 

 

Публично представяне на кампаниите 

пред журито. Кандидатите ще бъдат 

уведомени по мейл за часа и мястото 

на презентиране, не по-късно от 11 

май 2015 г., сряда. 

 

Церемония по награждаване 
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Продължава на следващата страница 

лица 

Деница Сачева е дългогодишен ПР експерт – 17 години професионална практика - със 

специфичен опит в стратегическите и кризисни комуникации. Основател на ПР 

компанията Intelday Solutions (2001)  (www.intelday.com), двукратен носител на Световна 

златна награда за отлични постижения в PR за 2007 и 2012 година и носител на номиниция 

през 2009 за най-добра кампания за Източна Европа в престижния PR конкурс SABRE . 

Агенцията работи за клиенти в областта на финасовия сектор, информационните 

технологии, здравеопазването, социалния сектор, политика, международни 

организации. Член на Европейската асоциация на директорите по комуникации.  

Председател на Българската асоциация на ПР агенциите.  

Магистър (Cum Laude) по връзки с обществеността във Факултета по журналистика и 

масова комуникация към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преминала 

е курсове за обучение по социален маркетинг, връзки с обществеността, политически 

маркетинг, управление на социалното подпомагане и услуги, управление на външни 

ресурси и управление на риска във Великобритания, Холандия, Бразилия, Колумбия, 

Австралия и САЩ. Работила е като консултант по над 15 международни проекта, 

финансирани от Европейската комисия, Световната банка и Американската агенция за 

международно развитие. 

Започва кариерата си в Министерството на труда и социалната политика. Един от 

първите десет служители на Националната здравноосигурителна каса, където работи 

като директор на дирекция “Международно сътрудничество, европейска интеграция и 

проекти”. Година и половина е началник на кабинета на министъра на здравеопазването 

(1999-2001) в правителството на ОДС.  

Хоноруван преподавател в Нов български университет по политически комуникации.  

Деница Сачева – член на журито на PR Приз 2016 
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Какви са тенденциите в професията и по-

конкретно в сектора, в който ти работиш? 

 

•В годините на активна професионална 

работа – а те са вече 15 – се специализирах 

предимно в стратегическите и кризисните 

комуникации. В днешно време и за двете 

разбиранията на клиентите у нас са много 

по-еволюирали отколкото бяха преди 10 

години. 

 

  

Какви са очакванията ти като член на журито 

на PR Приз тази година? 

 

•Бях в журито на PR Приз преди 11 години. 

Оттогава досега ПР в България се промени 

много и ще ми бъде интересно да видя какви 

решения са взели колегите ми в различните 

комуникационна казуси. Моите лични 

критерии за висока професионална оценка 

са ниво на креативност и ефективност на 

кампанията. Очаквам добри професионални 

изненади. 

 

Как оценяваш възможностите за 

сътрудничество мужду различните PR 

организации? 

 

•ПР организациите у нас могат да си 

сътрудничат, когато става дума за общи 

интереси и опита ни в подписването на общ 

Етичен кодекс на професията го доказа. И 

конкуренцията, и партньорството могат да 

бъдат добри инструменти за развитие на 

качеството и на професията като цяло. 

лица 
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конкурс 

За шеста поредна година БДВО съвместно с 

Мтел ще дадат възможност на студентите в 

комуникационни професии да покажат своите 

възможности, състезавайки се по реален 

проект, зададен от телекомуникационната 

компания.  

 

Заданието, по което студентите ще имат месец 

за подготовка, е под надслов „Старт на 4G 

мрежа“, като участниците в конкурса ще трябва 

да разработят две концепции – едната е 

предназначена за вътрешни публики, а другата – 

за външни. Журирането ще се проведе на два 

етапа, като на първия специалистите от Мтел ще 

се запознаят с проектите и ще класират най-

добрите за открита защита, която ще се 

проведе на 14 април 2016 г. в Огледалната зала 

в Северното крило на Ректората на СУ „Св. 

Климент Охридски“. Желаещите да проверят 

своите възможности и да спечелят платен стаж в 

телекома, следва да изпратят своите разработки 

по зададената тема не по-късно от 10 април на 

електронен адрес: office@bdvo.org. Освен 

проекта, кандидатите следва да изпратят 

контактна информация, информация за 

университета, специалността и курса на 

обучение, в който са, както и заявка за участие в 

конкурса. 

 

Студентите, които кандидатстват в конкурса, 

следва да са завършили минимум трети курс от 

своето обучение по специалност Връзки с 

обществеността или друга комуникационна 

специалност или да следват магистърска 

програма.  

 

Заданието на Мтел можете да намерите тук. 

Стартира шестото издание на Mtel PR Challenge 2016 

За стаж в Дирекция „Корпоративни комуникации” ще се  състезават студентите-участници в 

тазгодишното издание на студентския конкурс 

Продължава на следващата страница 

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2016/03/Mtel_PR_Challenge_2016.pdf
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Проект:  

Старт на 4G мрежата 

Тема: 

Предстои Мтел да предложи на своите клиенти 4G технология – четвърто поколение мобилна мрежа, 

два пъти по-бърза от предоставяната в момента  3G. Технологията е специално пригодена за пренос 

на данни и позволява максимална скорост до 84 Mbps. 

 

Цели: 

 Да популяризираме 4G мрежата на Мтел и възможностите, които технологията предлага на 

клиентите. 

 Да утвърдим положителния имидж на компанията, като лидер на телекомуникационния пазар. 

 

Аудитории: 

Вътрешни публики: 

 

Продължителност на кампанията: 

юли – декември 2016 г. 

• Около 3000 служители на компанията 

• 70% в София и 30% в страната  

• Средна възраст -  33 години 

Външни публики: 

• индивидуални и бизнес клиенти 

• медиите, институциите и др. 

Продължава на следващата страница 

конкурс 
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Предизвикателството:  

PR кампания  

Вашата задача: 

 Да разработите две отделни концепции - за външните и вътрешните публики.  

 Да представите идеите си по интересен и креативен начин. 

Външни комуникации 

 

Какво очакваме от вас ? 

- Концепция за цялостна PR кампания с 

различни активности, с които да 

популяризирате новата технология, 

предоставяна от Мтел. 

- Предложение за съобщение до медиите 

относно старта на технологията. 

-   Презентация на горните две в избран от 

вас формат (слайдшоу, видео клип, Prezi и 

др.), която да представя идеите ви ясно и с 

конкретни примери. 

 

Имайте предвид, че: 

- Мтел не е първият телеком в България, 

който предлага 4G. 

-Бюджетът за кампанията не предвижда 

телевизионни реклами. 

 

Вътрешни комуникации 

 

Какво очакваме от вас ? 

- Концепция за цялостна вътрешна PR 

кампания с различни активности, с които 

да превърнете служителите в посланници 

на компанията по отношение на новата 

технология. 

- Предложение за имейл до служителите 

на Мтел с обявяване на предстоящия 

старт и възможностите на технологията. 

- Презентация на горните две в избран от 

вас формат (слайдшоу, видео клип, Prezi 

и др. ), която да представя идеите ви ясно 

и с конкретни примери.  
 

Имайте предвид, че: 

- Всички възможни вътрешни 

комуникационни канали са на 

разположение. 

Продължава на следващата страница 

конкурс 
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конкурс 
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БДВО организира обучение на тема „PR в индустрията” 

PR в индустрията 

Как да запазим равновесие между организацията и заобикалящата я среда? 

 

 

 

Обучител: Мануела Тотева 

 

Мануела Тотева работи в сферата на комуникациите през 

последните 14 години. От 2010 г. до момента  е PR на Аурубис 

България, където отговаря за вътрешната и външната 

комуникация, дарителската програма и кризисни 

комуникации. С дългогодишен опит в работа с институции, 

медии, НПО сектор. Мануела е избрана за Председател на 

БДВО за 2017 г. 

 

 

Продължава на следващата страница 

обучение 

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2015/11/Manuela_Dyulgerova_2.jpg
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Цел на обучението: 

 

Обучението ще ви запознае с дейността на едно 

предприятие и настоящите фактори и условия, в 

които то действа. PR функцията играе ключова 

роля за репутацията на компанията, а PR планът с 

основание се разглежда като част от 

стратегическия план на организацията. Ще ви 

дадем отговор как комуникациите подпомагат 

успешното позициониране на орагнизацията в 

заобикалящата я среда, което да й осигури успех 

и да бъде предпазена от рискове. 

 

 

 

Място на провеждане: ФЖМК, зала 16 

 

Период на провеждане:  25 март 2016 г. 

 

Начало: 9:30 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма на обучението 

 

09:30 – 10:30 

Представяне 

 

10:30 – 11:00 

Мениджмънт и PR 

 

11:00 – 12:00 

Роля на PR функцията в индустриално предприятие  

 

12:00 – 13:00 

Обедна почивка 

 

13:00 – 14:00 

Добри PR практики от индустриалния сектор 

 

14:00 – 15:00  

Практически казус 

 

15:10 – 15:40 

Дискусия и закриване на обучението 

Такса участие: 70 лв. редовна цена;  50 лв. за членове на БДВО; за студенти и докторанти, обучаващи се в 

редовни форми на обучение по “Връзки с обществеността” – безплатно. 

 
За обучението може да се регистрирате тук. 

обучение 

http://bdvo.org/%D0%B1%D0%B4%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-pr-%D0%B2-%D0%B8/
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76 на сто от водещите компании у нас имат 

вътрешна система за дарителство 

Служителите на 25 на сто от най-големите работодатели и рекламодатели в 

България даряват по ведомост 

На 9 март се бе презентацията на доклада 

“Изследване на дарителството от работното 

място сред 100-те български фирми с най-

голяма печалба през 2014 г., големи 

работодатели и рекламодатели в България”.  

Проучването бе проведено с подкрепата на 

БДВО. 

 

По време на дискусията участие взеха Мануела 

Дюлгерова-Тотева, ръководител отдел 

Комуникации в Аурубис и председател на БДВО 

за 2017 г., както и Даниел Киряков – PR на 

Българската минно-геоложка камара и член на 

Комисията по Етика.  

Продължава на следващата страница 

проучване 
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Изследването е проведено през декември 2015 и 

януари 2016. Осъществен е контакт с покана за 

участие в изследването с над 300 водещи по 

печалба компании на територията на страната, 

големи работодатели и рекламодатели в България. 

Реализираната извадка е 38 фирми. Методът за 

събиране на данни е онлайн анкета за 

самостоятелно попълване, качена на платформата 

Survey Monkey. Фирмите взели участие в 

изследването са предимно големи - общият брой 

заети в тях е над 30 000, а средният брой служители 

е близо 1000. Отраслите, в които оперират 

изследваните компании са фармация, 

производство на строителни материали, финанси, 

телекомуникации, металодобив, търговия с 

автомобили, електроинструменти и оборудване, 

производство на храни и напитки и др. 

Резултатите от изследването илюстрират практиките 

на дарителство от работното място сред големите 

корпоративни дарители в страната. 

Всеки три от четири изследвани фирми заявяват, че 

техните служители са дарявали пари от работното 

място през последната година (Графика 1). 

Да 

Не 

76% 

24% 

Графика 1: Дял на фирмите, чийто служители са 
дарявали пари от работното място 

проучване 

Продължава на следващата страница 



PRактики, брой 124, 10 март 2016 г. 17 

 

Съвкупността от фирми, взели участие в 

изследването е разделена по отношение на дела 

на дарителите в тях – за по-голямата част (близо 

2/3) този дял е до 30%. В близо 1/3 от фирмите, 

делът на служителите, които даряват е над 70% 

(Графика 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Близо 2/3 от компаниите осъществяват 

дарителство от работното място по програма, 

организирана самостоятелно от служителите или 

от компанията (Графика 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 30% 

31% - 69% 

Над 70% 

63% 

8% 

29% 

Графика 2: Дял на дарителите във фирмата 

Да, организирана 
самостоятелно от служителите 

Да, организирана от 
компанията 

Не 

28,9% 

34,2% 

36,8% 

Графика 3: Наличие на програма за 
дарителство на работното място във фирмите 

проучване 

Продължава на следващата страница 
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По отношение на дарителството PR отделите 

постепенно са се превърнали във водещият 

организационен елемент в големите компании – най-

често организацията на дарителството е поверена на 

тях или съвместно на PR и HR отделите. Едва в 1 от 6 

компании HR отделите са водещи, а в 1 от 8 тази 

задача се изпълнява от друг отдел (администрация, 

финанси и счетоводство) (Графика 4). Тези резултати 

вероятно са свързани с двата типа дарителски 

практики - насочени към външна аудитория – 

общността, обществото, където ролята на PR 

специалистите е ключова и насочени към вътрешна 

аудитория (служителите на компанията), където на 

преден план излиза HR отделът. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участието на фирмите в дарителските инициативи е 

показателно както за организационната култура, така 

и за нивото на развитие на благотворителността. В 

този смисъл е обнадеждаващо, че 85% от 

участвалите в изследването фирми отпускат 

допълнително средства към събраните в 

благотворителните акции (Графика 5). Все пак, 

важно е да се направи уговорката, че участвалите в 

изследването са сред най-големите и активни 

компании, опериращи в България. По отношение на 

благотворителността, те могат да се причислят към 

условната група на „Обичайните заподозрени“ – 

големи и солидни местни и международни фирми, с 

изграден публичен образ, които оперират на 

световния пазар и в чиито комуникационни стратегии 

или концепции за корпоративна социална 

отговорност дарителството се явява интегрална и 

неотменна част. 

 

 

 

ПР отделът 

ЧР отделът 

ПР и ЧР отделите 

Друг отдел 

Външна организация 

33,3% 

18,2% 

33,3% 

12,1% 

3,0% 

Графика 4: Организатор на дарителството 

Да, с фиксирана сума 

Да, удвоява даренията на 
служителите 

Да, утроява даренията на 
служителите 

Не 

57,6% 

27,3% 

0,0% 

15,2% 

Графика 5: 
Участие на 

фирмата в 
дарителските 

акции 
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Резултатите от изследването дават основание за оптимизъм по отношение развитието на 

дарителската култура и в частност дарителството от работното място сред представителите 

на корпоративния сектор у нас. Причина за това е както високият дял на големите фирми (3 от 

4), чиито служители са дарявали през последната година от работното си място, така и 

осъзнатото активно участие на самите фирми в дарителските акции (където 85% от фирмите 

с дарителска практика допълват събраните от служителите суми). Най-позитивното откритие 

е, че за близо 2/3 от изследваните фирми дарителството от работното място е устойчива 

практика, а не ситуативно решение. 

проучване 
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КОМУНИКАЦИОННИТЕ КРИЗИ НА 2015, ЧАСТ II 

Със STARBUCKS, FIFA и HSBC продължава обзорът на емблематичните комуникационни кризи на 2015-

та, отбелязани в Годишния преглед на изданието The Holmes Report.  

STARBUCKS 

Необходим е известен контекст, за да 

разберем как Starbucks решава да „нагази“ в 

дискусиите около расовите противоречия, 

последвали полицейските стрелби във  

Фъргюсън и други места на Щатите; как от 

медиен герой, компанията бързо се превръща 

в злодей и в жертва. Решението на 

изпълнителния директор Хауърд Шулц за 

справяне с ултра-чувствителни политически 

расови въпроси не е изолиран акт, а по-скоро 

естествено следствие от ангажимента на 

Starbucks да взима отношение по проблеми, 

които засягат живота на служители, клиенти и 

общности. 

 

Според главния търговски директор Кори 

Дюброва, "Последните няколко години ни питат 

каква е позицията ни относно ролята и 

отговорността на публичната компания в 

днешното общество? В Starbucks изграждаме 

различен тип компания - работоспособност, 

задвижвана през призмата на човечността. 

Също така вярваме, че светът се нуждае от 

лидери не само сред правителствата,  но от 

бизнеса и гражданите.“ 

съвети 
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Вярна на този подход, фирмата за кафе 

изразява позиции относно дълговата криза, гей 

браковете, работните места за ветерани, 

законите за носене на оръжие, образованието, 

и редица други теми, често задвижвани от 

опасенията на служители.  

 

„Това е не толкова корпоративна социална 

отговорност или маркетинг, свързан с кауза, 

колкото култура на компанията, автентичността 

на Starbucks“, коментира Дюброва. „Нашата 

мисия е да вдъхновяваме и подкрепяме духа – 

на един човек, на един квартал, на една 

общност... Не можем да наблюдаваме 

мълчаливо когато страната ни е в криза, 

касаеща расовите различия. 

 

Изследване на Global Strategy Group (Ню Йорк) 

показва, че почти ¾ -ти ( или 72 процента) от 

американците са съгласни колко е важно 

бизнесът да предприема действия по важни 

социални въпроси. "В днешно време 

потребителите са по-грамотни и социално 

осъзнати от всякога", казва Дейвид Джонсън от 

ПР компанията Strategic Vision. „С  избора си те 

изпращат сигнал, че марката отразява не само  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

търсеното от тях качество или обслужване, но и 

собствените им потребителски  ценности.“ 

 

В случая на Starbucks, общото въздействие на 

социалните им инициативи, има добро 

отражение върху бизнеса и темата за 

расистките предразсъдъци се побира в  

парадигмата на предходните им усилия. Над 40 

процента от баристите на  Starbucks "са хора от 

малцинства и те силно се вълнуват от въпросите, 

които инциденти като този във Фъргюсън 

повдигат“. 

съвети 
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Предвид  разногласията, които расовите 

въпроси пораждат, евентуалната реакция 

срещу Starbucks е може би по-малко 

изненадваща, отколкото фактът, че усилията 

им да започнат диалог са посрещнати толкова 

положително от служителите. Реакцията в 

социалните медии е едновременно бърза и 

сурова. Дюброва отбелязва, че враждебните 

туитове ръстът главоломно, поради което 

компанията временно спира Twitter акаунта 

си - ход, който вероятно изпраща погрешен 

сигнал от организация, опитваща се да 

започне диалог. И това е отчетено като грешка. 

 

Дори привържениците на този подход 

изразяват загриженост, че Starbucks не е 

"спечелила разрешение" чрез собствените си 

действия да поведе тази  дискусия; че кафе-

шоповете не са подходящо място за 

провеждане на дебат по толкова чувствителна 

тема; че младите баристи са поставени в 

една твърде неприемлива позиция. 

 

Тай Тран, който води курс по маркетинг на 

социалните медии в Калифорнийския 

университет Berkeley, публикува блогпост, в 

който предполага, че "Starbucks като бранд 

никога не е бил свързван с расово 

разнообразие; вместо това е известен с 

премиум ценообразуване и стъпки за 

облагородяване в някои градове". “Липсата на 

автентичност създава усещане сред 

многобройни клиенти,  че Starbucks целят да 

дезинформират,  докато се опитват да 

извлекат дивиденти от една актуална към 

момента тема“, заявява още той. 

 

Ник Гуревич, управляващ директор и 

ръководител на отдела за изследвания на GSG  

потвърждава, че американците одобряват 

ангажираността на компаниите с политически 

въпроси. "Изследването, което проведохме 

миналата година показа, че американците 

гледат с недоверие, когато въпросният 

проблем не е пряко свързан с индустрията на 

дадено дружество или бизнес. Голяма част от 

критиките срещу Starbucks подкрепят това 

схващане, поставяйки под въпрос дали кафе-

шопа е мястото за започване на  разговор за 

расови различия." 

съвети 
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FIFA 

FIFA се превърна в целогодишен пленник на 

кризисните комуникации от 2014-та, когато бяха 

повдигнати въпроси за процеса по наддаване 

номинацията на Катар за Световната купа 2020 г. 

Темата избухна в публичното пространство през 

2015 г., когато репутационната криза стана 

екзистенциална с драматичната намесата на 

законодателните органи в САЩ. 

 

Седем висши представители на FIFA са 

арестувани през май миналата година по 

обвинения за ширеща се корупция в целия 

ръководен футболен орган в продължение на 

последните 20 години. Швейцарските прокурори 

скоро откриват наказателни производства, 

свързани с възлагането на Световните първенства 

2018 /2022  и преди края на годината, скандалът 

прераства до забрани за многобройни 

служители на FIFA, включително Сеп Блатер и 

Мишел Платини, подкрепени от исканията за 

реформи в организацията от страна на 

спонсор. 

 

Тези драстични промени вероятно ще се окажат 

от полза за FIFA в дългосрочен план, казва 

управляващият партньор на Sermelo, Джонатан 

Йордания. "През втората половина на годината, 

FIFA подхвана деликатния процес по 

възстановяване на репутацията си, който 

стартира с дългоочакваната промяна на върха", 

припомня той. 

 

съвети 
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Организацията наема Teneo като репутационен 

консултант. "Имайки предвид, че сред клиентите 

на Teneo са компании като The Coca-Cola 

Company, няма никакво съмнение, че гласът на 

спонсора се чува силно и ясно, както и на 

засегнатите от резултатите в кампаниите за 

първенствата през 2018/2022", добавя Йордания. 

 

Комплексният и щателен процес изисква 

развързване на непрозрачни структури и връзки 

на FIFA. 

 

"Многобройните външни заинтересовани страни 

вероятно са чували и чели предостатъчно, това, 

което биха искали да видят сега е действие", 

обяснява Йордан. "Получаване на това право е 

от решаващо значение и ключово 

предизвикателство за FIFA, която трябва да 

претърпи цялостна промяна в управлението и 

културата, за да се възстанови целостта на 

футбола, запазвайки в същото време своите 

масивни търговски възможности.“ 

 

Много ще зависи от това дали FIFA може да 

изгради необходимите предпазни мерки за 

предотвратяване конфликти на интереси, с по-

здрава структура на управление, коятодопълва 

Джордан "да възстанови доверието и 

отговорността".  

Продължава на следващата страница 
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HSBC 

За разлика от повечето корпоративни кризи, 

които избухват внезапно и улавят организациите 

изненадани, проблемите на HSBC с частните 

банкови операции в Швейцария, дълго време са 

в процес на разгръщане. През 2008г. хиляди 

поверителни файлове са предадени на 

френските данъчни власти, но темата влиза на 

челните страници на вестниците февруари 

2015г.,  когато Гардиън разкрива как банката е 

помагала на клиенти да избегнат милиони под 

формата на данъци. 

 

По време на срещата „Holmes Report’s Global PR 

Summit“ по-късно през годината, шефът по 

комуникации и човешки ресурси на HSBC Пиер 

Гоад призна, че банката е можела да се справи 

с кризата много по-добре. "Иска ми се да бяхме 

реагирали далеч по-бързо и прозрачно в 

разпространяването на информация“, признава 

Гоад, допускайки публично, че банката не "знае 

как да управлява криза в тази нова среда.“ 

 

И докато HSBC може да са били изненадани от 

тежестта на последвалата криза, Тони Ланам ( от 

Lansons) смята, че не би трябвало да са. 

"Проблемите на HSBC наистина не ни казват 

нищо, което вече да не знаем за банките и 

кризите", казва Ланам. "Репутацията, в крайна 

сметка, касае първо поведението и второ 

комуникацията - и банките се държат по начин, 

далеч от това, което правителствата, 

регулаторните органи и обществото намират за 

приемливо“.  

 

Увеличаващите се разходи за управление на 

репутацията поставят това направление като 

приоритет в целия банков сектор, въпреки това 

отбелязва Ланам, отговорът на HSBC е "уловен в 

крачка, поне отчасти поради страх от възможни 

правни действия (във Франция и другаде), в опит 

да ограничи всякакви регулаторни глоби. " 

 

Продължава на следващата страница 
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"HSBC изглежда, винаги реагираше на събитията 

твърде бавно", казва Ланам, който също 

критикува високобюджетните вестникарски 

рекламни кампании на банката. "Опитът за 

контролирана комуникация, под формата на 

реклами в националните всекидневници с 

посланието „съжаляваме“, е скъпо и вероятно 

безсмислено.“ 

 

Въпреки поемането на лична отговорност от 

страна на председателя Дъглас Флинт и главния 

изпълнителен директор Стюард Гъливер, „се 

налага изводът, че HSBC не разглежда достатъчно 

сериозно управлението на репутацията си, 

въпреки че проблемите подсказват за появата си 

достатъчно рано и е трудно да се обясни защо 

банката изглежда неподготвена да отговори на 

своя " швейцарски проблем ", казва Ланам.  

 

Независимо от това, HSBC не изглежда да са 

претърпели трайни щети от аферата. Прегледът 

на печалбите за третото тримесечие (Q3 2015) 

отчита скок с 32% до близо 4 млрд паунда и 

обществените съмнения, че банката изглежда 

успешно прилага натиск върху правителството на 

Обединеното кралство и регулатора. 

 

Мартин Уитлей, главен  регулатор на FCA (често 

описван като „главния развенчаващ банкер“) бе 

отстранен от Джордж Осбърн през юли 2015 г.," 

обяснява Ланам. "На връх нова година FCA 

спокойно обяви, че отстраняването му е 

тематична ревизия на британската банкова 

култура. През януари 2016 г., се оказа, че няма да 

има официален FCA преглед на делата на HSBC, 

свързани със швейцарските им операции." 

 

съвети 
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Откритието на Фондация “Стоян Камбарев”                               
Андрей Хамбарски с уникална изложба  

Произведения на Ван Гог, Салвадор Дали и Леонардо да Винчи, изваяни 

от тел впечатляват публиката 

7 март 2016 г, гр. София - Младият автор Андрей 

Хамбарски представи най-новата си изложба 

„Може би са Те“ в Галерията за съвременно 

изкуство УниКредит Студио. Творбите, създадени от 

тел, впечатляват с креативност и въображение. 

 

През 2015 г. Андрей беше номиниран за Награда 

за полет в изкуството „Стоян Камбарев” и спечели 

специалния приз на УниКредит Булбанк в 

престижната арт селекция, а именно 

възможността за създаване на самостоятелна 

изложба и издаването на луксозен каталог към нея. 

Днес тя е факт, благодарение на мисията на 

Фондация ”Стоян Камбарев”  - да подкрепя 

творческите проекти и мечтите на всички 

номинирани и наградени млади таланти. 

 

„Чрез телта графиката намира своя триизмерен 

израз. Моята цел е да се даде свобода на зрителя 

и неговото въображение – сам да си поиграе с 

образа и да намери своя смисъл и завършек на 

това, което вижда“ - каза младият художник 

Андрей Хамбарски. За него идеята на 

репродукциите от тел е да се погледне от различен 

ъгъл на нещо добре познато. Да се провокира 

зрителят да преоткрие известните творби, да 

участва в дорисуването и изграждането на 

картините. Любопитно е, че всяка творба е 

изработена от едно единствено парче тел. 

постижение 
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Изложбата показва едни от най-известните 

картини на Ван Гог, Салвадор Дали, Леонардо 

да Винчи, Тициан и др., пресъздадени от тел. 

Посетителите могат да видят телените 

репродукции на „Звездната нощ“ на Ван Гог, 

„Венера Урбинска“ на Тициан и култовия „Вик“ 

на Едвард Мунк. Освен картини на световни 

художници, Андрей Хамбарски представя и 

портрети на знакови български и световни 

личности като Радой Ралин, Валери Петров, 

Георги Минчев, Мерилин Монро и Елвис 

Пресли. Зрителят може сам да довърши 

картината като се заиграе с телените сенки 

на светлината на фенерче или дори мобилен 

телефон. Tова демонстрираха по оригинален 

начин два модела, облечени в телени рокли, 

по време на стилното откриване на 

изложбата, което събра много приятели и 

ценители на визуалното изкуство. 

 

“Огромен талант и труд са необходими за 

реализацията на тази различна и 

провокативна изложба и аз съм много 

щастлива, че Андрей е откритие точно на 

Фондация “Стоян Камбарев”- каза Деси 

Тенекеджиева. „Ценното е, че той е 

комплексен творец и работи в широки сфери 

на изобразителното и сценичното изкуство, но 

е намерил своя уникален стил с телта, който 

го отличава от общата маса художници” – 

добави още тя и сподели, че първата откупка 

от изложбата ще бъде именно от Фондацията. 

постижение 
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„Инвестираме в това арт пространство в 

сърцето на София, за да показваме на 

публиката обещаващи млади таланти, с което 

им даваме тласък за още по-големи успехи. 

Всеки път, когато посещавам изложба в 

УниКредит Студио, оставам приятно изненадан 

от фантазията и уменията на авторите, които се 

представят” - коментира на откриването г-н 

Андреа Казини, главен оперативен директор и 

заместник-председател на управителния съвет 

на УниКредит Булбанк, който закупи теления 

портрет на Мерилин Монро за личната си 

колекция. 

 

Андрей Хамбарски e роден през 1985 г. 

Завършва Средно художествено училище за 

приложни изкуства „Свети Лука“ София, а след 

това специалност Фотография във 

Великотърновския университет и Сценография за 
куклен театър с художествен ръководител Майя 

Петрова в НАТФИЗ. Работил е като реставратор 

на стари мебели, куклоконструктор в Столичния 

куклен театър и сценограф по проект за детски 

сериал. В момента е художник и сценограф на 

свободна практика.  

Изложбата „Може би са Те“ на Андрей 

Хамбарски в УниКредит Студио може да бъде 

разгледана до края на март. 
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Проучването на Европейския мониторинг 

2016 

Къде и каква ще е следващата стъпка за европейски специалисти по комуникации? 

Проучването обхваща настоящите тенденции и 

бъдещи практики. 

Проучването изследва тенденциите и опита в 

комуникациите в Европа. 

Проучването на Европейския мониторинг 2016 

стартира с: 

•Най-голямата международна анкета при 

комуникационните тенденции. 

•Проучването приканва участниците да 

споделят идеи и опит. 

 

1 март, 2016 – Европейска асоциация за 

образование и изследване на връзките с 

обществеността (ЕАОИВО) стартира своята 

годишна анкета за състоянието и бъдещето на 

стратегическите комуникации. 

Професионалисти от цяла Европа са поканени 

да участват в проучването, което е достъпно на 

сайта www.communicationmonitor.eu до края 

на март. 

Европейският комуникационен мониторонг се 

провежда от лектори от реномирани 

университети в рамките на Европейска  

 

асоциация за образование и изследване на 

връзките с обществеността (ЕАОИВО) заедно с 

Европейската асоциация на 

комуникационните директори (ЕАКД), 

подкрепена от председателя на 

международните изследвания - световен лидер 

в бранша. 

 

Европейският комуникационен мониторонг, 

през всички тези десет години, силно биват 

разисквани теми като: предизвикателствата на 

"големите данни" за комуникатори и 

относителността на алгоритмите и 

автоматизирания PR.  

 

Освен това, изследването се фокусира върху 

нови начини да се даде възможност на 

висшето ръководство и друг персонал, участие 

на заинтересованите страни, ролята на 

социалните медии, влиятелни, както и 

социални медии умения и компетенции за 

управление. Това ще определи 

характеристиките на добри 
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Относителните стойности на различните видове организации (частни и акционерни дружества, с 

нестопанска цел, неправителствени организации, агенции и т.н.), ще направят резултатите от 

значение за всички в областта.  

 

Участниците ще имат възможност да получат отговори на тези и много други въпроси по темата и да 

споделят опита си в изграждането на цялостна картина в дадения ресор. Всеки участник ще получи 

пълен доклад за резултатите и да се включи в томбола за 5 броя „Alcatel OneTouch” часовници - 

съвместими с Apple и Android операционни системи. 

 

Над повече от 2250 участници от 41 страни се включиха в миналогодишното издание на годишния 

европейски мониторинг. Това е най-голямото емпиричното изследване в управлението на 

комуникациите и връзките с обществеността в целия свят. Изследването се извършва за научни цели. 

Участниците са анонимни. Резултатите ще бъдат представени на Европейската среща на високо 

равнище на съобщенията в Брюксел в началото на юли 2016 г. и по време на конференции по целия 

свят след това. 

 

проект 
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Курсове Март  

 
1. “Онлайн репутация” 
 
Кога: 17 – 18 март 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. 
Повече за програмата може да намерите на този линк. 
 
2. “Нови упражнения за презентации и техники за убеждаване” 
 
Кога: 18 – 28 март 2016 г. 
Лектор:  Рени Попчева е с18 г. опит в компании като P&G, Nestle, Danone, BAT, Unilever. През 2012 основава embrioo.com – 
първата по рода си в света платформа за Отворена Иновация, с която печели световно състезание в Копенхаген през 2013г, 
победител е и в състезанието по Иновации на Шефилдски Университет през 2012г., а Форбс връчва III-то място за най-добър 
стартиращ бизнес за 2015г, в най-оспорваната категория. 
Повече за програмата може да намерите на този линк. 
 
3. Маркетинг в синия океан - откриване на нови пазари 
 
Кога:  19 март 2016 г. 
Лектор: Марк де Турк -  известен в Европа и България обучител с повече от 25 години опит като личен треньор на мениджъри 

(coach), обучител, временен мениджър. Марк е водил семинари за топ-мениджъри и лидери в цяла Европа, Азия, Северна 
и Южна Америка. Марк лично е обучавал и помогнал на над 800 водещи компании в Европа и бизнес лидери да бъдат по-
успешни и резултатни в своята дейност. 
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=217
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=206
http://embrioo.com/
http://embrioo.com/
http://embrioo.com/
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=208
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=219
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=206
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