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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 

 

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“. 

Води лекционни курсове и семинарни занятия по дисциплините 

„Кризисен ПР“, „Конфликтология“ , „Бизнес комуникация“,  „Връзки с 

обществеността“, „Култура и медии“.  Научните й и изследоватлески 

интереси са в областта на публичната комуникация, връзките с 

обществеността, културата, междукултурната комуникация, 

имиджмейкърството, брандинга.  В периода 2014- 2016г. е член на 

изследователския екип в реализирания университетски проект 

„Икономически и професионални трансформации в конвергентната 

медийна среда”.  

Д-р Мария Николова е член на Българското дружество за връзки с 

обществеността. Има научни публикации в наши и чужди периоднични 

издания, както и  практическият опит в сферата на медиите, агенционния 

ПР, организирането на събития и др. 

 

Д-р Мария Николова – член на журито на PR Приз 2016 
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Какви са тенденциите за развитие на 

обучението по ПР в университетите? 

 

- Комуникационната сфера се развива с бързи 

темпове и университетското образование се 

опитва да отговри на промените като 

актуализира учебните програми с повече 

практико- приложни дисциплини.   

Аз и колегите в катедра „Медии и обществени 

комуникации“ поставяме повече практически 

задачи на студентите, включваме в лекционните 

курсове различни казуси, добри и лоши примери 

от практиката, с които да подкрепяме или 

оборваме теоретичните концепции. Целта е 

лекциите да бъдат повече диалогични, студентите 

да могат да аргументират гледните си точки.  

 

Разчитете ли на сътрудничество между 

университетите,  бизнеса и професионалните 

организации? 

 

- Да, опитваме се да си бъдем взаимно полезни в 

дългосрочните ни партньорства, да сме 

запознати с промените в бизнес средата, да 

отгаваряме на актуалните очаквания за 

подготовка на добри кадри. Всяка година 

сключваме сътрудничества с различни медии, ПР, 

комуникационни и  рекламни агенции, 

продуцентски къщи, професионални 

организации. Оказваме съдействие за 

включването на наши студенти в техни проекти, 

конкурси, стажански програми и др. 

 От друга страна, очакваме от бизнаеса на свой 

ред също да полага усилия за развитието на 

младите хора, да ги мотивира да се 

усъвършенстват, като не прави компромиси с 

етиката, професионализма и ценностите в ПР 

професията.  

 

 

Продължава на следващата страница 

лица 
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Какви са очаквания Ви за наградите „ПР Приз“ и проектите в различните категории? 

 

- „ПР Приз“ е един от най- престижните конкурси, отличаващи постиженията на  ПР 

практиката в България. В този смисъл очакванията ми са свързани с това, проектите да 

отразяват вече постигнатите високи стандарти в професията, творчески подходи в 

планирането на кампаниите, предлагането на етични, полезни и градивни решения за 

конкретни целеви групи  в категориите, в които ще бъдат селектирани.   

 

Какви са предизвикателствата пред ПР сферата днес? 

 

- Бързото развитие на дигититалната комуникация и динамичното потребителското поведение 

най- вече на младите хора.  Промените, които настъпват в адаптирането на информацията 

към спецификите на социалните медии, оперативният и оригинален подход в поднасянето на 

информация от различни събития, например. Нуждата от развитие на мултискрийн 

стратегии. 

Друго предизвикателство е и бързото разпространение на негативна информация, слухове. 

Като цялото, компаниите са по- уязвими за критики от страна на потребителите. Но в същото 

време, дигатална среда дава и възможност за бързо туширане на негативите и 

своевременното им опровергаване, a защо не и за раждането на нови добри идеи.  

  

лица 
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конкурс 
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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. 

Продължава набирането на проекти за Mtel PR Challenge 2016 

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

тазгодишното издание на студентския конкурс 

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2016/03/Mtel_PR_Challenge_2016.pdf
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На 1 март 2016г. се проведе среща –дискусия за 

Глобалните цели на ООН под надслов „Бизнесът – сила 

за добро”. Българската мрежа на Глобалния договор 

на ООН представи своя Стратегическия план 15+ за 

работа и постигане на Целите. Мрежата организира 

дискусията, за да заяви, че съзнава отговорността и 

възможността да докаже на обществото, че бизнесът 

има важна съзидателна роля и е проактивна страна в 

начертаването на пътя и постигането на Целите. И за да  

„мотивираме държавата, работодателските  

и профсъюзните организации, образователните 

 и други обществени институции, неправителствения 

сектор, младежките организации да изработят и 

споделят своите планове, да работим и постигнем 

заедно същия синергизъм, който получаваме с 

колективните действия на Мрежата“, каза Огнян 

Траянов, председател на НС на БМГД на ООН. 

Панелистите в дискусията, г-н Спирос Номикос, Солвей 

Соди АД, г-н Тим Курт, Аурубис България АД, доц. д-р 

Григорий Вазов, Висше училище по застраховане и 
финанси, 

дискусия 

Продължава на следващата страница 
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г-н Гари Левсли, Контур Глобал Марица-

изток, г-н Сашо Дончев, Овергаз Инк.  

АД и г-н Стефано Коста, Девня Цимент АД, 

обсъдиха целите, които отговорният бизнес е 

разпознал като актуални за България и  около 

които е обединил усилията си за реализация. 

Президентът на Р България,  Росен 

Плевнелиев даде висока оценка и ясно 

изрази своята подкрепа за Стратегическия 

план на Българската мрежа:  

   „Вие сте част от легитимния, смисления 

начин, по който да се изработи план за 

действие по стратегията ни за развитие. 

Искам да ви стисна ръката, защото вие 

водите, вие поехте инициативата и 

работите по Целите.... . 

   Българският бизнес е стълб в обществото. 

Правя разлика между отговорния бизнес и 

сенчестия бизнес. Вие имате кауза за една 

модерна България, в която правилата са над 

всичко, и в която имаме обща споделена 

отговорност.  

   Добрите, смислени идеи имат свойството   

да придобиват ефекта на доминото. Аз       

стоя зад вас. Аз съм един от вас“. 

 

дискусия 

Продължава на следващата страница 
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Днес отговорният бизнес е основна 

двигателна сила за напредъка на 

обществото. Българската мрежа е пример 

за организация на бизнеса, която работи 

по темите за устойчиво развитие и 

колективните й проекти трансформират 

традиционната корпоративна социална 

отговорност (CSR) в друго ниво   

collaborative social responsibility. Работата 

по изготвяне и интересът към представяне 

на Стратегическия план 2015+ надмина 

очакванията ни. Остава работата по 

изпълнението му за една по-добра 

България, за едно по-добро бъдеще. 

Затова Ви каним да се присъедините към 

нас и да се включите в представените 

проекти.  

 

дискусия 
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Международната организация на 

комуникационните консултанти (ICCO) 

 

• БАПРА е един от най-активните й 

членове 

 

На 2 март 2016 г., София, Международната 

организация на комуникационните 

консултанти (ICCO) бе обявена за най-

добрата асоциация в света, преборвайки 4 

асоциации, достигнали до финалната 

надпревара, сред които и Кралския 

институт на лицензираните оценители  

(RICS).  

 

„Това е изключително признание за ICCO. 

Горд съм, че имам честта да бъда 

президент на тази изключителна 

организация, обединяваща 33 държави от 

всички континенти с над 2 500 PR компании. 

В цялата си история ICCO никога не е била 

по-стабилна, по-влиятелна и толкова силно 

изразен лидер на световния пазар. 

 

 

 

12 

ICCO бе обявена за най-добрата асоциация в света. 

отличие 

Продължава на следващата страница 
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Сега точно ние задаваме тенденциите в нашия 

бизнес и ICCO е марка за високо качество“, каза 

президентът на ICCO Максим Бехар, който е 

основател и изпълнителен директор на M3 

Communications Group, Inc. като не пропусна да 

отбележи заслугата на оперативното ръководство 

и екипа на организацията в Лондон. 

 

„БАПРА е един от най-активните членове на ICCO 

и за всички нас е професионално удоволствие 

да сме част от тази престижна общност. 

Благодарение на членството си в ICCO 

българският ПР бизнес може да предложи на 

клиентите и обществото най-добрите, най-

новите и най-ефективните решения в областта 

на комуникациите“, коментира Деница Сачева, 

основател на ПР агенция Интелдей Солушънс и 

Председател на Българската асоциация на ПР 

агенциите. 

 

Наградата бе връчена като признание за 

впечатляващите постижения на целите на 

организацията през 2015 г., сред които 

увеличаване на членовете и на оборота й. През 

периода 2014-2015 г. към организацията се 

присъединяват 3 асоциации – Канада, Нигерия и 

Казахстан, както и 8 консултантски компании и 

мрежи. Асоциацията обхваща 32 държави в 

света, представлявайки съвкупно 2 500 PR 

компании. Оборотът на асоциацията бележи 

ръст с 46 %. За крайната оценка са взети предвид 

и нарастващата ангажираност и влияние на 

асоциацията. За да се увеличи възприемането на 

ICCO като лидер в глобалната PR индустрия, 

асоциацията стана спонсор на конкурса за 

младежи на рекламния фестивал „Лайънс“ в 

Кан.  

 

 

отличие 
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Българският форум на бизнес лидерите за 

13-и път връчи своите Годишни награди за 

отговорен бизнес на официална 

церемония на 25 февруари 2016 г. в 

София Хотел Балкан. 

Рекордните 93 проекта, реализирани през 

2015 г. от 63 компании, участваха 

в националния конкурс, чиято цел е да 

отличи и популяризиразабележителния 

принос на отговорния бизнес в областта 

на образованието, екологията, 

служителите и цялото общество, както и да 

мотивира останалите фирми да 

разгърнат активна социална политика. 

 

14 

13-и Годишни награди за отговорен бизнес 2015 на БФБЛ 

Продължава на следващата страница 

събитие 
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Рекордните 93 проекта на 63 компании участваха в 

най-престижния конкурс за корпоративна 

отговорност в България, който вече 13 години 

популяризира усилията на компаниите да развиват 

активна социална политика.  

 

 

 

 

 

Носителите на Наградите за отговорен бизнес, 

определени от авторитетно независимо жури, 

получиха отличията си от президента Росен 

Плевнелиев, вицепремиера и министър на 

образованието и науката Меглена Кунева, 

вицепремиера и министър на труда и социалната 

политика Ивайло Калфин, кмета на София  и 

председател на журито Йорданка Фандъкова, 

министъра на околната среда и водите Ивелина 

Василева, заместник-министъра на икономиката 

Даниела Везиева и Ема Хопкинс, посланик на 

Великобритания у нас: 

 

• Инвеститор в обществото : 

•  1. Нова Броудкастинг Груп;  

• 2. Райфайзенбанк;  

• 3. Дънди Прешъс Металс Челопеч 

 

• Инвеститор в знанието :  

• 1. Телерик, а Progress Company;  

• 2. Хуауей България;  

• 3. Майкрософт България  

Продължава на следващата страница 

събитие 

http://www.bblf.bg/uploads/files/filepath_790.pdf
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събитие 

Инвеститор в човешкия капитал : 

1. УниКредит Булбанк съвместно със Съвет на жените в 

бизнеса в България;  

2. Теленор;  

3. Нестле България  

 

Инвеститор в околната среда  

1. Девня Цимент;  

2. Лидл България;  

3. Солвей Соди  

 

Маркетинг, свързан с кауза   

1. Ейвън Козметикс България;  

2. ИКЕА България; 3. Самекс 

      

Най-добра социална политика на малко и средно 

предприятие  

1. АбВи ; 

2. Евробет;  

3. Еврофутбол 

 

Специална награда Engage – АДРЕС недвижими 

имоти.   
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Комуникационните кризи на 2015, част III 

Комуникационните кризи са бич за всяка компания и истинско изпитание за професионализма на 

ПР специалистите. Същевременно, те носят много поуки за действие в непредвидени ситуации. 

Продължаваме обзора на емблематичните кризи на 2015-та с още два казуса от САЩ и Китай, и 

коментарите на опитни практици по тях. 

CHIPOTLE 

Една от спиращите дъха кризи на изминалата 

година с продължаващи последствия  е 

замърсяването на храните в обекти за бързо 

хранене на Chipotle. 

До есента на 2015-та веригата е възприемана като 

модел за „бързо хранене на бъдещето“.  "Храна с 

интегритет“ (Food integrity) е бранд обещанието на 

компанията. Всичко това се променя, когато  

ресторанти от веригата са свързани с масивни 

огнища на ешерихия коли, обхванали много Щати. 

И това е само началото. Проблемите на 

компанията се разрастват на фона на критики за 

бавна ответна реакция, бързо падащи продажби и 

последвало криминално разследване. Компанията  

обяви, че затваря всичките си ресторанти на 8 

февруари, за да се справи с казуса по 

безопасността на храните. 

Проблемите пред Chipotle могат да бъдат 

проследени обратно до изборите, направени по 

време на цялостния брандинг процес“, казва Браян 

Елис от Padilla CRT EVP. „След като компанията 

избра подход за селекция на продукти от местни 

доставчици, анализаторите на риска следваше да  

препоръчат преразглеждане на протоколите за 

безопасност на храните. Веригата може би сега 

ще трябва да отстъпи от своето обещание за храни 

с локален произход, подривайки най-мощния 

компонент на своя слоган "храна с интегритет“.“  

съвети 
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"На кого му пука, че сте забранили ГМО и че 

имате "интегритет“, ако вашите  буритос 

разболяват хората?" възкликва Ерик Херман, 

управляващ директор на Kivett. "Тази криза е 

още по-разрушителна за Chipotle именно 

защото компанията постави на пиедестал 

пресните, автентични продукти.“ 

 

Ведрината демонстрирана в тона на 

компанията около възникналата епидемия е 

изнервяща, отбелязва той. "В един момент те 

заявиха, че епидемията е добра възможност да 

обновят своите хранителни системи, наричайки 

го" един много, много вълнуващ момент за 

нас", удивява се Херман. "Това изглежда твърде 

несвързано. И доста време компанията не 

изрази чувство за вина пред обществеността“, 

добавя той.  

 

Какъв е пътят към възстановяване? Сам Сингър, 

президент на „Singer Associates“, работил с 

веригата за бързо хранене „Jack in the box” 

след сполетялата ги епидемия от е-коли, се 

застъпва за веригата, възприела подобен 

подход. „Chipotle трябва да използва най-

голямата си слабост – безопасността на 

храните, и да я превърне в най-голямата си 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сила. Как?! Като стане лидер в безопасността 

на храните“. За пример Сингър предлага 

изготвянето на редовни актуализации към 

клиентите за напредъка, касаещ 

безопасността на храните и обещание да не 

се отварят нови магазини  докато проблемът не 

бъде разрешен окончателно.  
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ЕКСПЛОЗИИТЕ В ТЯНЖИН 

Oгромна огнена топка избухва на станция за 

съхранение на контейнери на пристанище 

Тянжин през август 2015г. – първата от серия 

експлозии, които в крайна сметка убиват повече 

от 100 души, а стотици други са ранени.  

 

Химическата експлозия поражда ситуация, която 

съдържа в себе си няколко елемента - слабо 

регулирани политики, корумпирани държавни 

служители, цензурирани медии и 

дезинформация…една от най-лошо 

управляваните кризи през 2015-та“, отбелязва 

изпълнителният директор на азиатско-

тихоокеанското подразделение на  Ogilvy PR, 

Скот Кроник. "Резултатът е катастрофален: 

смърт и разрушение, опасни замърсители, 

въздействащи на населението и околната 

среда, реакция на местните власти, напомняща 

за отминали времена в Китай.“ 

 

Въпреки сериозния обхват  на кризата в 

социалните медии, редките, но необичайни  

критики от страна на държавните медии, 

обществената информация е оскъдна. Дейвид 

Улф, управляващ директор на Allison + Partners 

за Китай отдава това на две причини. "Първата е 

фактическа: мащабът на бедствието ескалира 

извън това, с което местните власти са 

подготвени да се справят", казва Улф. "Проблем 

на планирането, липса на въображение, 

възпрепятствана от липсата на информация за 

това, какво се съдържа в контейнерите  и какво 

може да се случи." 

съвети 
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Втората причина Улф определя като 

"политическа". "Изводът от бедствието, като се 

имат предвид връзките на собственика на 

обекта, мащабът на щетите, броят на 

засегнатите, никой не е сигурен какво би могло 

да се каже, или кога. Всички усилия са 

преплетени с объркване и страх от възмездие.“ 

 

Този подход към кризисните комуникации има 

много общо с предишни инциденти, които са 

били недобре отработени от китайските власти, 

включително здравната криза със синдрома SARS 

от 2003 г., както и сблъсъкът на скоростния влак 

през 2011 г. "SARS е като ориентир, след  който 

длъжностните лица в Китай научиха, че не всички 

новини трябва да бъдат положителни" казва 

Кроник. "Продължаващата криза би могла да 

бъде предотвратена чрез по-голяма прозрачност, 

активна комуникация и адресиране какво се 

прави,  вместо защо.“ 

 

Фактът, че това не се случи при ситуацията в 

Тянжин, продължава Кроник, "показва стъпка 

назад в прогреса на страната с поведение, 

което е потайно, безотговорно и мъгляво.“ 

 

Спорeд Улф, подходът към кризата подчертава 

продължаващото нежелание да се възприемат 

напълно съвременните комуникационни техники. 

"Като цяло, в почти всички нива на властта в Китай, 

техническият отклик при кризи – команди при 

инцидент, управление, персонал, ресурсите - 

значително се подобри," оценява той. 

"Комуникациите обаче остават фундаментално 

политически, а не технически.“ 

 

"Това поставя цялата публична информация  в 

дълбоко замразяване, с предсказуемо тежки 

последици." 

съвети 
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Mедиен фестивал „Mediamixx See“ 2016г. 
2-4 юни, Солун, Гърция 

 
Mediamixx е фестивал, който се провежда в продължение на 22 години и за това време той успява да се 

превърне във водещо събитие за световната медия и информационна технология в Югоизточна Европа.  

 

Тази година ние сме в Солун за първи път! 

Набираните лидери, експерти и местна, регионална и световна  медия, както и на техните фирми и 

продукти, ще помогнат на този фестивал да се развива в няколко важни посоки с цел подобряване на 

медийната среда, демокрацията и свободата на словото, както и за улесняване на производителността на 

пазара и обмен на идеи и програми в региона. 

 

Програмата на фестивала е много разнообразна и включва 4 формата – конференция, прожекция, 

състезание и парти зона. 

 

Конференцията включва:  речи, лекции, кръгли маси, организирани от видни международни експерти. Ние 

ще дискутираме водещи теми като: 

       - Дигитална медия – всичко, което трябва да знаете за последните тенденции и бързото развитие на 

дигиталния медии свят 

       - Среща на югоизточните кабелни оператори 

       - Среща на регулаторните органи в региона 
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Прожекция на Югоизточна Европа и пазара е 

нещо изцяло ново и ексклузивно за Солуни и за 

Югоизточна Европа – премиерна прожекция за 

свежи продукти, различаваща се от прожекцията 

на Лос Анджелис през май 2016г. 

 

Състезателната част събира най-добрите 

продукти, създадени през изминалата година и ги 

поставя на състезателната платформа, която е 

базирана на ясни правила, категории и точни 

изисквания и е оценявана от професионално 

международно жури. За 22 години наградите се 

превръщат в символ на успеха за всеки медиен 

канал и агенция. 

Състезателна програма: 

1. „Награда Златен Чадър“ за най-добрите 

телевизионни сериали: Добрата динамика в 

жанра на телевизионните сериали и неговото 

силно развитие в региона на Югоизточна Европа, 

високото качество на продуктите и активното 

присъствие на публиката, което ни призовава да 

създадем платформа за професионална оценка 

на тези продукти извън рекламните рейтинги. 

2. „Mediamixx награда“: Състезателна оценка на 

най-доброто използване на медиите, относно  

 

 

рекламни и комуникационни кампании в различни 

канали - дигитален, печат, OOH, телевизия и радио, 

партизани и околната среда. 

 

Награден ще бъде този, чието творчество е 

започнало от медията. Победителите ще бъдат 

обявени на специална гала церемония 4 юни. 

 

Mediamixx също ще участва в раздаването на 

традиционните почетни награди: 

        - Награда за интелигентен югоизточно-

европейски инвеститор 

        - Награда за кръстопътна югоизточно-

европейска култура 

        - Награда за най-гостоприемния град на 

Тесалоники 

        - Награда за принос в развитието на медийния 

бизнес в Югоизточна Европа 

        - Награда за свобода на словото 

Парти зоната винаги е билa неразделна част от 

Mediamixx събитията. Има много какво да видите 

този път за Солун. По-голямата част от телевизионни 

канали вече са започнали организирането на 

незабравима нощ около старото пристанище. 
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