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69 са проектите-финалисти, които журито на PR 

приз 2016 ще оцени по време на публичните 

представяния 

Тази година журито на PR приз ще има нелеката 

задача да избере победителите в PR приз 2016 

сред 69 проекта, в 12 конкурсни категории, които 

ще участват във финалната част на 

конкурса. Откритите представяния ще се 

проведат на 14-ти и 15-ти май в зала “Алеко” на 

хотел Хилтън – домакин на Десетия PR Фестивал в 

България, организиран от БДВО. През тази година 

се запазва тенденцията най-оспорвано да е 

състезанието в категорията “CSR проект – 

бизнес  сектор” с десет проекта, след това се 

нарежда категорията „Специално събитие” 

с девет проекта и специалната конкурсна 

категория „PR на студентски проект” с осем 

проекта. 

Финалистите в конкурса ще имат по 10 минути, 

за да представят пред журито своя проект и още 

пет минути, за да отговарят на поставени 

въпроси. Презентациите и в двата дни започват от 

09.30 часа, като са открити и всеки, който желае 

да ги наблюдава може да го направи. Съгласно 

регламента на PR Приз, откритите представяния 

дават 20% от общата оценка и могат да натежат 

везните при определянето на победителя и 

наградените във всяка една категория. 

За втора поредна година участниците в първия в 

страната конкурс за постижения в сферата на 

комуникациите ще се състезават и 

за специалната награда на Комисията по етика 

на БДВО и нейният носител ще бъде излъчен по 

специални критерии, разработени и приети от 

Комисията. По традиция, специални награди  в 

различни категории ще връчат партньорите на 

БДВО. 

Церемонията по награждаване на призьорите в 

PR приз 2016 ще се състои на 19-ти май в зала 

Мусала на хотел Хилтън, като с нея ще завърши 

програмата на Десетия PR Фестивал в България, 

който през тази година е под надслов 

“COMMUNICATION MULTI SOURCING (CMS)”. 

Новина 
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http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/
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Продължава на следващата страница 

Приз 2016 

График на откритите представяния в PR приз 2016 

14 май (събота) 

  

Категория Зелени комуникации и градска среда 

09:30-09:45 – ДеКони, проект Еко лабиринт 

09:45-10:00 – ДеКони, проект Стани екогерой, научи 

всички вкъщи да събират разделно! 

10:00-10:15 – Пощенска банка и BBDO Group, 

проект Parking Day „Хвъркати градски типове“ 

10:15-10:30 – United Partners, проект EEMUSIC 

 

10:30-10:40 ч. 

ПОЧИВКА 

 

Категория CSR проект – бизнес сектор 

10:40-10:55 – BBDO Group, проект MyTomorrow 

10:55-11:10 – Пюър ЕООД, проект Зелени линии 

Витоша 

11:10-11:25 – Chapter 4 Bulgaria, проект SOS 

Велосипеден Тур Европа 2015 

11:25-11:40 – United Partners, проект Научната 

лаборатория на Байер 

11:40-11:55 – PRoPR Агенция, проект Стрелкови 

турнир “Софарма 2015” 

 

 

 

11:55-12:10 – PR Play, проект Национална 

инициатива „Приказки без край” – #Заедно за по-

добра среда за нашите деца! 

12:10-12:25 – Консултантска къща “От игла до 

конец”, проект Кампания за профилактика на 

детското зрение 

  

Категория CSR проект – нестопански сектор 

12:25-12:40 – Заедно в час, проект Будителите днес 

 

12:40-13:00 ч. 

ОБЕДНА ПОЧИВКА 

 

13:00-13:15 – Related PR, проект Културен фестивал 

“Нощ/ Пловдив” 2015 

13:15-13:30 – Фондация “Помощ за 

благотворителността в България” (ФПББ), проект 10 

години Готови за успех 

13:30-13:45 – Българска мрежа на Глобалния 

договор на ООН, проект Отговорният избор 

13:45-14:00 – HYPE Communication, проект „Усмихни 

се.Карин дом“ 

  

 

 

Публично представяне на кампаниите-финалисти пред журито: 

14 и 15 май 2016 г., събота и неделя, в зала “Алеко” на х-л Hilton: 
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14:00-14:15 – Chapter 4 Bulgaria, проект 

EarlyBaby.info – „Всичко за недоносените бебета” 

14:15-14:30 – PR Play, проект ИНФОРМАЦИОННА 

КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С РАКА НА ГЪРДАТА 

„ПОГЛЕДНИ МЕ В ОЧИТЕ” 

 

Категория PR проект в публичния сектор 

14:30-14:45 – НАП, проект Касова бележка 

14:45-15:00 – United Partners, проект EEMUSIC 

15:00-15:15 – Invictus, проект Реформа за 

сигурност 

15:15-15:30 – Британски съвет България, проект 5ти 

Софийски фестивал на науката 

15:30-15:45 – Министерството на труда и 

социалната политика, проект Открито за пенсиите 

 

15:45-15:55 

ПОЧИВКА 

 

Категория Корпоративна PR кампания 

15:55-16:10 – United Partners, проект NN Rebranding 

16:10-16:25 – BBDO Group, проект BeFearless – 

„Предизвикай страха“ 

16:25-16:40 – New Moment, проект Kamenitza 2016 

Всички за един – да съберем приятелите на по 

бира 

16:40-16:55 – Chapter 4, проект “PR Кампания за 

официално представяне и популяризиране на 

инвестиционна програма „Аурубис България 

Спектър 2018” в публичното пространство” 

16:55-17:10 – United Partners, проект “Научната 

лаборатория на Байер” 

  

Категория Онлайн кампания или проект 

17:10-17:25 – BBDO Group, проект “Финанси по 

ноти” 

17:25-17:40 – ProPR, проект Популяризиране на 

мобилното приложение Ex Smoker 

17:40-17:55 – Министерството на труда и 

социалната политика, проект Посоката избираш 

ти 

  

Категория PR проект за вътрешни комуникации 

17:55-18:10 –  Пощенска банка, проект „На 

крилете на успеха“ 

18:10-18:25 – Фесто производство, проект Фесто 

олимпийски игри 

  

Категория Имиджмейкинг 

18:25-18:40 – Related PR, проект Истинския Вълк от 

Уолстрийт в България 

18:40-18:55 – ARUNA PR Advisory, проект “Animalia – 

симбиоза на акварел и бронз в природата” 

 

Приз 2016 

Продължава на следващата страница 



PRактики, брой 128, 10 май  2016 г. 6 

15 май (неделя) 

  

Категория PR проект за вътрешни комуникации 

09:30-09:45 – ЧЕЗ, проект ЧЕЗ и клубът на 

служителите 

09:45-10:00 – All Channels Communication Group / 

Мобилтел, проект Мтел Олимпиада 2015 

10:00-10:15 – All Channels Communication Group / 

Мобилтел, проект Мтел – Годишна стратегия за 

брандиране като работодател 

  

Категория CSR проект – бизнес сектор 

10:15-10:30 – All Channels Communication, Загорка 

Зелен Фонд 2015 

  

10:30-10:40 ч. 

ПОЧИВКА 

 

10:40-10:55 – All Channels Communication Group, 

проект Приеми бъдещето 

10:55-11:10 – All Channels Communication Group, От 

любов към живота – Avon срещу рака на гърдата 

  

Категория Корпоративна PR кампания 

11:10-11:25 – All Channels Communication Group / 

Мобилтел, проект Мтел Преплетени линии 

 

 

11:25-11:40 – All Channels Communication Group / 

Мобилтел, проект 20 години Мтел 

  

Категория PR проект за продукт или услуга 

11:40-11:55 – Теленор България, проект ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ – СТАРТ НА 4G УСЛУГИ 

11:55-12:10 – New Moment, проект Kamenitza 2016: 

Париж не е Перник 

12:10-12:25 – Пюър ЕООД, проект Представяне на 

кулинарна книга Манчев VS Шишков – 52VS52 

рецепти 

12:25-12:40 – United Partners, проект SEPHORA – 

представяне на коледна колекция 

 

12:40-13:00 ч. 

ОБЕДНА ПОЧИВКА 

 

13:00-13:15 – All Channels Communication, проект 

Amstel за Добре прекараното време 

13:15-13:30 – All Channels Communication, проект 

Avon Nutra Effects 

 

Категория Онлайн кампания или проект 

13:30-13:45 – All Channels Communication, проект 

Отвличането на Туитър профила на Мтел 

 

Приз 2016 

Продължава на следващата страница 
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Специална конкурсна категория „PR на студентски 

проект” 

13:45-14:00 – Екип студенти по връзки с 

обществеността ВТУ, проект Практикът говори 

14:00-14:15 – Група студенти от Нов български 

университет за курс “Тактики за връзки с 

обществеността”, проект Here2Help 

14:15-14:30 – Студенти по връзки с обществеността, 

ВТУ, проект Балове на студентите по връзки с 

обществеността и журналистика 

14:30-14:45 – Димитър Трифонов, проект Кажи 

Здравей! 

14:45-15:00 – Великотърновски университет “Св. св. 

Кирил и Методий”, проект “Помощ за българите от 

Украйна” 

15:00-15:15 – ЮЗУ “Неофит Рилски”, проект “The 

new art life” 

15:15-15:30 – Цветелина Иванова, проект Вземи 

усмивка, дари живот! 

15:30-15:45 – LoveTheater.bg, проект 

Популяризиране на сайта за театър LoveTheater.bg 

  

15:45-15:55 

ПОЧИВКА 

 

Категория Специално събитие 

15:55-16:10 – Теленор България, проект ТЕЛЕНОР  

 

БЪЛГАРИЯ – СТАРТ НА 4G УСЛУГИ 

16:10-16:25 – Пюър ЕООД, проект Представяне на 

кулинарна книга – Манчев VS Шишков – 52 vs 52 

рецепти 

16:25-16:40 – New Moment, проект Шампионско 

приключение зад кулисите на Камп Ноу 

16:40-16:55 – Пюър ЕООД, проект Тайната на петата 

стихия 

16:55-17:10 – Българска мрежа на Глобалния 

договор на ООН, проект Световен ден на околната 

среда 2015 

17:10-17:25 – United Partners, проект SEPHORA – 

представяне на коледна колекция 

17:25-17:40 – All Channels Communication Group, 

проект Mtel Media Masters 2015, Пет сценария за 

утре 

17:40-17:55 – All Channels Communication Group, 

проект Beerфест-ът 

17:55-18:10 –  All Channels Communication Group, 

проект Безконтактно разплащания от 

Райфайзнебанк 

  

Категория PR проект на медия 

18:10-18:25 – Инвестор.БГ АД, проект Детска 

Игриада 

18:25-18:40 – БНТ 2, Българска национална 

телевизия, проект „ТЪРСИ ДОБРОТО” 

  

Приз 2016 
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Радина Ралчева започва професионалното си развитие 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“. 

 

През 2009 г. година основава собствена компания – Go Green 

Communications, агенция, специализирана в областта на „зеления“ PR, 

която продължава да се развива успешно. 

 

В момента Радина ръководи офиса на CIVITAS България на позицията 

Директор „Обслужване на клиенти“. 

 

Член е на Международната PR асоциация (IPRA), на Управителния съвет 

на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и е 

съосновател и член на Управителния съвет на Асоциация „Качество на 

живота”. 

 

Председател е на БДВО за 2016 г. 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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С времето повишаваме професионализма 

и на PR сферата 

През настоящата година БДВО празнува двоен 

юбилей, 20-ет години от създаването на 

организацията и 10 – то юбилейно издание на PR 

фестивала.  Какви са равносметките до сега и 

очакванията за следващото десетилетие? 

 

Труден въпрос. Толкова много неща могат да 

бъдат казани. Акценти в равносметката за 

изминалите десет години бих сложила върху 

повишения професионализъм в нашата сфера, 

разнообразието от дейности, важната роля на 

браншовите организации за тона на развитие на 

професията, силата на новите комуникационни 

канали и практики, които доведоха до значителна 

промяна в начина, по който работим, интересът 

на младите хора към реализация в сферата на 

PR, все-по силната екипна работа на всички нива, 

пълната смяна на парадигмата на професията в 

контекста на променените обществени, бизнес и 

социални очаквания, синергията на 

комуникационните дейности и др. 

През следващите 10 години смятам, че натискът 

за спазване на етичните стандарти ще расте и  

 

 

така трябва да бъде. Ще растат и очакванията 

към резултатите от работата ни, динамиката и 

креативността, ще се променят формите на 

работа, границите между различните 

комуникационни практики ще стават все по-

тънки, вероятно ще се появят и нови такива. 

Смятам, че в следващите 10 години професията 

ни ще е изправена пред предизвикателството да 

презавери ролята си като необходим инструмент 

в съвременния свят и да препотвърди, че разбира 

отговорностите, които носи. 

 

Какви са анализите на УС на БДВО за броя и 

качеството на подаваните кандидатури за тези 

10 години на „ПР Приз“? 

 

Броят на проектите в конкурса PR Приз расте 

всяка година. Все пак това е най-старият и 

авторитетен конкурс за PR постижения в 

страната, който с годините е доказал своята 

стойност. Много се радваме на това доверие, 

държим на безупречната си репутация и 

работим, за да я увеличаваме.  

 

 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Тази година имаме рекорден брой проекти в 

конкурса – 69, както и много широка 

представителност на участващи организации – 

частен бизнес, неправителствен сектор, държавни 

институции, агенции. На практика имаме участници 

от всички сфери на обществения живот. 

Винаги сме получавали наистина много силни 

проекти. По прегледа на тазгодишните, смятам, че 

отново е така. Почти всяка година в някои (различни) 

категории разликата между победителя и 

класираните на второ и трето място проекти е 

малка, много равностойни кампании има. 

Неслучайно сме имали случаи, когато получаваме 

равни резултати от журирането и даваме по няколко 

втори и/ или трети места. Има, разбира се, и 

случаи на проекти, които действително се открояват 

– толкова професионални, оригинални и добри са. 

Но едно мога да кажа със сигурност – нивото на 

работа в България е много високо. 

Абсолютно съизмеримо, а понякога и по-високо от 

това по света. Предвид, че тази професия е много 

млада у нас, на 20-ина години, това е  

огромно постижение и държа да поздравя колегите 

за него. 

 

Наблюдавате ли някаква нова тенденция в 

тематиката или при участниците? Има ли 

 

категория, която е предпочитана и има очевидно 

преимущество в броя на подадените 

кандидатури? 

 

Всъщност ще започна с това, че ние имаме 14 

конкурсни категории, за да обхванем 

многообразието на професионалната изява в PR. 

Смятаме, че това, както и двустепенната система 

на журиране, която включва оценка на проектите по 

документи, но и уникалните за България открити 

представяния на всички проекти със с напълно 

свободен достъп на аудиторията, са предпоставки 

за високото ниво на конкурса PR Приз. Между 

другото, тази година откритите представяния на 

участващите проекти ще бъдат на 14 и 15 май в 

хотел Хилтън и използвам случая да поканя хората, 

които имат интерес, да ги посетят, да зададат 

своите въпроси и да преценят сами качествата на 

кампаниите. А що се отнася до тенденциите - в 

последните години мога да кажа, че устойчиво 

расте броят на проектите в двете категории за 

социална отговорност - “CSR проект – бизнес 

сектор” и „CSR проект – нестопански сектор”. Тази 

година имаме и доста проекти в две други 

категории - девет в категорията „Специално 

събитие”, както и осем в специалната конкурсна 

категория „PR на студентски проект”.  

 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Активността на студентите особено много ме 

радва. Успяхме да запалим младите хора, да ги 

привлечем към практиката и да им покажем 

реалната връзка между това, което учат и това, 

което тази професия означава. Аз, както поне още 

двама от членовете на УС на БДВО, сме и 

университетски преподаватели. Неслучайно това е 

и един от акцентите в работата на БДВО, защото 

сегашните млади хора ще поемат щафетата от 

нас и сме длъжни да ги подготвим, за да бъдат по-

добри професионално от нас. 

 

Г-жо Ралчева какви са вашите лични наблюдения 

за бранша – ПР и връзки с обществеността? С 

бързите темпове на промяна в икономически и 

социален план какво ще е развитието според вас. 

Ще има ли и нов „вид“ комуникатори в следващите 

години? 

 

Аз съм в тази професия около 19 години и за това 

време я видях да се променя неимоверно. Това е 

една от най-динамичните и адаптивни професии. И 

мога да кажа, че в много голяма степен ние, PR 

практиците, сами управляваме собствената си 

професионална промяна. Дори сами я 

генерираме. А това е невероятно. Просто, за да си 

вършим добре работата, не е достатъчно да 

следваме тенденциите, а трябва да ги 

предусещаме и да вървим крачка пред тях. 

Понякога трябва да им помагаме да се случат. 

Така че със сигурност ще има нов вид 

комуникатори и нов вид комуникации, поне що се 

отнася до инструментариум и изразни средства. 

Но в същината си, смятам, че професията ще 

остане това, което е нейният център – високо 

квалифицирана и ерудирана работа по 

изграждане на взаимоизгодни отношения между 

една организация (или човек) и всички нейни 

заинтересовани страни, при спазване на работна 

етика и при отговорност за последствията и 

резултатите (и в тесен, и в широк смисъл). При 

всяко положение, за мен е привилегия да участвам 

активно в развитието на тази професия в България и 

се надявам, когато приключвам професионалната 

си кариера, да мога с гордост да казвам, че съм 

била част от този процес и с радост да 

наблюдавам посоката, в която се движи PR в 

страната. 

 

Източник: www.manifesto.bg 

Оригиналния текст може да откриете тук. 

Интервю 

http://www.manifesto.bg/
http://www.manifesto.bg/
http://www.manifesto.bg/
http://www.manifesto.bg/
http://www.manifesto.bg/
https://www.manifesto.bg/index.php/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E%D1%82%D0%B0/790-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0
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ПРОГРАМА И УЧАСТНИЦИ 2016 

ДЕСЕТИ PR ФЕСТИВАЛ В БЪЛГАРИЯ 

“COMMUNICATION MULTI SOURCING (CMS)” 

18-19 май 2016 г. 

18-ти май, сряда 

 

13.30-16.00 

Факултет по журналистика и масова 

комуникация 

Уъркшоп „Как да оценя агенцията си - научна 

атестация или креативно решение?” 

Лектор: Ваня Бабанин, организатор: 

babanin.eu 

 

Ваня Бабанин e EACD посланик и регионален 

ръководител на Европейската асоциация на 

комуникационните директори в България, 

маркетингов и комуникационен одитор. Близо 

десет години тя отговаря на различни позиции 

за маркетинга и комуникациите на марките 

от автомобилната група на Балкан Стар, сред 

които Mercedes-Benz и Jeep. 

Професионалният й стаж от над 15 години  

 

включва управление на марки, връзки с 

обществеността и маркетинг и в браншовете 

дистрибуцията и търговията, производството, 

медии, IT и виртуални телекомуникации, 

медицинска техника, интернет платформи за 

услуги, бързооборотни стоки. Ваня Бабанин е 

доктор по интегрирани маркетингови 

комуникации, магистър по PR и магистър по 

икономика. 

 

19.00 

Хотел „Хилтън“, Terrace Health Club 

ТРАДИЦИОННА СРЕЩА НА ФИНАНСОВИТЕ PR 

СПЕЦИАЛИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ 

Организирана от Българско дружество за 

връзки с обществеността и Фондация 

“Инициатива за финансова грамотност” с 

любезната подкрепа на ЗД “Евроинс” АД и 

Пощенска банка 

 

Фестивал 

Продължава на следващата страница 
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19-ти май, четвъртък 

 

10.00-12.00 

Хотел „Хилтън“, зала Алеко 

Дискусионен панел 

“CОMMUNICATION MULTI SOURCING LANDSCAPE” 

Теми в панела: 

- Управление на процесите при възлагане на 

външни подизпълнители 

- Тенденции и трудности в процеса 

- Предимства и недостатъци на процеса и средата 

-Въпросът с доверието при възлагането на външни 

подизпълнители 

Модератор: Радина Ралчева – председател на 

БДВО 

 

13.00-15.00 

Хотел „Хилтън“, зала Алеко 

Дискусионен панел 

“РАБОТА С АГЕНЦИИ” 

Теми в панела: 

- Провеждане на конкурси – методология, 

принципи 

- Въпросът със заплащането на времето при 

участие в конкурси 

-Малки и големи агенции – имаме ли свобода на 

избора и какво да изберем? 

 

- Брифове и определяне на бюджети 

- Процесът през очите на агенциите – клиентите, 

бюджетите, времето, талантите 

- Защита на авторството на идеи в PR – възможно 

ли е? 

- Етични принципи при провеждането на конкурси 

Модератор: Александър Христов – член на УС на 

БДВО 

  

15.00-15.30 

Кафе-пауза 

 

15.30-17.00 

Хотел „Хилтън“, зала Алеко 

Дискусионен панел 

“CROWDSOURCING И/ИЛИ OUTSOURCING” 

Теми в панела: 

- Равностойни ли са двете неща? 

- Кое е по-работещо за комуникациите? 

- Има ли място за синергия или трябва двете да 

работят независимо? 

- Какво да правим с дигиталните комуникации – да 

ги възложим навън или да ги  управляваме 

вътрешно? 

- Можем ли да разчитаме на „тълпата” за 

ефективни дигитални резултати? 

Модератор: Венцислав Савов – сп. Мениджър 

 

Фестивал 

Продължава на следващата страница 
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10.00 – 10.15 

Откриване.  

Встъпителни думи от проф. дфн Милко Петров, 

председател на БААК и съпредседател на 

Българската конфедерация за връзки с 

обществеността /БКВО/,ФЖМК, СУ. 

 

10.15- 10.30  

Модератор: проф. дфн. Милко Петров 

Проф. дфн Иванка Мавродиева. Дигиталните  

комуникации – да ги възлагаме или да ги 

управляваме вътрешно? /БААК, ФФ, СУ/ 

 

 

 

 

 

10.30 - 10.45  

Асен Асенов. Комуникационната криза – новото 

нормално?  /БДВО/ 

 

10.45 – 11.00  

Гл. ас. д-р Александър Христов. Проблеми в 

отношението ПР агенция и клиент – управление на 

очакванията  /БААК, БДВО, УНСС/ 

 

11.00 - 11.15 

Доц. д-р Стефан Серезлиев. Клиент и 

комуникационна агенция – креативност по време  

на кризи. /заместник председател на БААК, ФФ, ВТУ/ 

 

 

 

 

Фестивал 

Продължава на следващата страница 

 

XIII aкадемичен омнибус „Комуникация в условията на кризи“ 

Организатор Българската академична асоциация по комуникации (БААК) в партньорство с Комисията за 

научно-практически изследвания и анализи на съвременната журналистика при СБЖ 

 

19 –ти май,четвъртък 

10.00 – 13.00 

Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, заседателна зала № 1, Ректората. 
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11.15 – 11.45 

Дискусия 

 

11.45 – 12.00  

Модератор: доц. д-р Стефан Серезлиев 

Доц. д-р Теодора Петрова. Медийни комуникации 

в условията на тероризъм. /БААК, ФЖМК, СУ/ 

 

12.00 – 12.15  

Аня Павлова. Година на президентските избори. 

Година на голямата комуникационна депресия. 

/ИМАГИНЕС, съпредседател на Българската 

конфедерация за връзки с обществеността /БКВО/ 

 

12.15 – 12.30  

Доц. д-р Георги Калагларски. Комуникацията елит-  

публики: рефлексии и деформации /БААК, ВСУ, 

СБЖ/ 

 

12.30 – 12.45  

Проф. дфн Милко Петров. Комуникационните 

недоразумения. Непознавана или нарушавана 

идентичност. /БААК, ФЖМК, СУ/ 

 

12.45 -13.00  

Доц. д-р Чавдар Христов. Глобализация на 

репутационните кризи.:дигитализация и изтичане 

на информация. / ФЖМК, СУ/ 

 

 

13.00 -13.30  

Заключителна дискусия. 

XIII академичен омнибус се организира с медийното партньорство на 

електронните научни списания  „Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и 

„Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg/) и с подкрепата на изворна 

вода RILANA® в рамките на Десетия  PR Фестивал 

Продължава на следващата страница 



PRактики, брой 128, 10 май  2016 г. 17 

19.00 

Хотел “Хилтън”, зала Мусала 

ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В PR ПРИЗ 2016 

 

Регистрация за фестивала може да направите на имейл office@bdvo. org, като посочите 

имената си, позиция, компания-работодател и телефон за връзка. 

 

Основен спонсор – Българска консултантска организация 

 

В партньорство с: КРИБ, „ЗД Евроинс” АД, БААК, The Smarts, Idea PR & Advertising, Dea Solutions 

 

Медийни партньори: Bulgaria On Air, b2b media, Булфото, БТА, dir.bg, 

manifesto.bg,  marketing360.bg, Медиите на 21 век, сп. „Мениджър“, rhetoric.bg 

Фестивал 
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Иванка Джолева-Минйоти – мениджър “Corporate and 

Government Affairs” на Mondelēz International за Югоизточна 

Европа с отговорности за 11 държави, която ще говори по 

темата “Как подхождат големите мултинационални към 

европейския пазар като единен?”. Присъединява се към екипа 

на Монделийз Интернешънъл преди повече от 9 години като 

CGA мениджър за България. 2 години по-късно поема връзките 

с обществеността и правителствените институции за Източна 

Адриатика, а преди година към отговорностите й се добавя и 

Румъния. В професионалния си път е оглавявала отдел „Връзки 

с обществеността“ на Българската национална телевизия, 

има опит и в PR агенции, където е управлявала кампании на 

клиенти като Проктър и Гембъл, Марс (Мастър Фуудс), 

Диаджио и много други. 

 

 

 

Ваня Бабанин – EACD посланик и регионален ръководител на 

Европейската асоциация на комуникационните директори в 

България, маркетингов и комуникационен одитор. Близо десет 

години тя отговаря на различни позиции за маркетинга и 

комуникациите на марките от автомобилната група на Балкан 

Стар, сред които Mercedes-Benz и Jeep. Професионалният й 

стаж от над 15 години включва управление на марки, връзки с 

обществеността и маркетинг и в браншовете дистрибуцията и 

търговията, производството, медии, IT и виртуални 

телекомуникации, медицинска техника, интернет платформи 

за услуги, бързооборотни стоки. Ваня Бабанин е доктор по 

интегрирани маркетингови комуникации, магистър по PR и 

магистър по икономика. 

 

 

 

 

Лектори 

Продължава на следващата страница 
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Ален Попович - маркетинг мениджър 

на Social Me. Фирмата предлага практични 

и работещи решения за фирмите, които 

искат да популяризират дейността си 

онлайн, да привлекат бързо голям брой 

потребители към страниците си и да 

спечелят вниманието на по-голяма част от 

аудиторията чрез една от най-големите 

социални мрежи в света – Facebook. Ален 

Попович прави успешни Facebook 

кампании за едни от най-големите фирми 

и марки на българския пазар – Ариана, 

Jameson, Super–Max, Технополис, Nikon, 

Активиа, Фондацията на Димитър Бербатов, 

Chivas Regal, Chupa Chups X-Factor, Nestle, 

Societe Generale Expressbank и много други 

 

 

 

Юлиян Михов, директор “Бизнес развитие” 

в Ernst and YoungБългария. Има повече от 18 

години опит като правен и данъчен 

консултант в България, Холандия и 

Великобритания. Като част от екипи на EY, 

които консултират компании с аутсорснати 

дейности и процеси в България, както и 

компании, които създават свои центрове за 

споделени услуги, Юлиян наблюдава 

oтблизо различните приложения на 

аутсорсинга – от олекотяване и 

разтоварване на компаниите до 

възможност за фокус върху по-

стратегически въпроси. 

 

 

 

 

 

Георги Малчев – управляващ съдружник в 

xplora.bg – агенция за дигитален маркетинг 

с клиенти Toyota, Medix, Whirlpool, Jim Beam 

и други. Георги притежава впечатляващ 

бизнес и маркетинг опит – като член на 

съвети на директорите, оперативен 

директор, директор бизнес развитие, 

управленски консултант. Доскоро 

оглавяваше дигиталния маркетинг на Мтел, 

а преди това беше ключов фактор за 

растежа на голяма дигитална агенция. 

Преподава маркетинг, комуникации и 

реклама в Нов български университет. 

 

 

 

 

 

Лектори 

Продължава на следващата страница 

https://www.facebook.com/socialme.org/
https://www.facebook.com/socialme.org/
https://www.facebook.com/socialme.org/
https://www.facebook.com/pages/Ernst-and-Young/115326848478307
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Елена Тошева- ръководител Маркетингови комуникации 

наHewlett-Packard за целия регион Югоизточна Европа. Тя 

отговаря за комуникационните дейности, свързани с 

корпоративния и публичния сектор в общо 19 държави, сред 

които България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Албания, Малта, 

Грузия, Беларус, Туркменистан и Таджикистан. Завършила е 

специалност „Връзки с обществеността” към Факултета по 

журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент 

Охридски” със степен магистър и London School of PR. 

 

 

 

Емил Георгиев – създател и изпълнителен директор на 

маркетинг и PR агенция ДеКони, 

основана в София през 1995 г., с офиси в Букурещ и Белград. 

Преди това е оглавявал Информационния и документационен 

център на Съвета на Европа в България. Специалист е в 

областта на маркетинга, свързан с кауза, създаването на 

споделена стойност и корпоративната социална отговорност. 

Емил е редактирал на български език „Хаотика. Мениджмънт 

и маркетинг в епохата на турбулентността“ и „Маркетинг 3.0. 

От продуктите към клиентите към човешкия дух“ на проф. 

Филип Котлър. 

 

Лектори 

Продължава на следващата страница 

https://www.facebook.com/pages/Hewlett-Packard/108642545826733
https://www.facebook.com/pages/Hewlett-Packard/108642545826733
https://www.facebook.com/pages/Hewlett-Packard/108642545826733
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Диана Пазаитова – управляващ съдружник във фирма Фама 

Кънсалтинг, която предлага услуги в сферата на пъблик афеърс и 

парламентарно застъпничество. Член е на БДВО от 1999 г., като 

през годините е била и част от управителния съвет на дружеството. 

Тя има над 20 години професионален опит в мултинационална 

среда и е експерт в набирането и интерпретирането на 

политическа и бизнес информация. Клиентското портфолио 

обхваща компании от енергийната, минната, металургичната, 

финансовата, цигарената индустрии, както и в областта на 

търсене и проучване на нефт и газ и на минералните води. Била е 

и управляващ директор на българския офис на водеща агенция за 

пъблик афеърс и лобиране в Централна и Югоизточна Европа. 

Диана има дългогодишен опит и в сферата на ПР като програмен 

ръководител в различни проекти на Американската агенция за 

международно развитие, където е провеждала кампании в 

сферата на пенсионната, здравна и данъчна реформа, 

развитието на капиталовите пазари, банково преструктуриране, 

иновации, конкурентоспособност, информационни технологии, и 

др. Работила е с много държавни и финансови институции, 

общини и областни управи, неправителствени организации, 

изследователски институти и браншови организации. 

Преподавател е в Технически университет – София. От юни 2013 до 

ноември 2015 г. Диана е била член на Борда на директорите на 

Американската търговска камара (АмЧам) в България и е 

съпредседател на Комитета по пъблик афеърс към Камарата. 

Лектори 

Продължава на следващата страница 
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Доц. д-р Десислава Бошнакова е преподавател по ПР в 

Нов български университет и студент по театрална 

режисура отново в НБУ. Собственик e на агенция ROI 

Communication, която се занимава с консултиране, 

обучения и издаване на професионална литература. Тя 

е блогър, ревностен почитател на TED, куратор на 

TEDxNBU. Автор е на книгите „PRоговорки“, 

„Политическите комуникации в мрежата 2.0”, „13 

истории за W“ и "Колективната мъдрост: Краудсорсинг". 

Oбича калинките, иска да стане експерт по десертни 

вина, да пише книги, да се занимава с документален и 

импровизационен театър и още много разнообразни 

неща. Когато не прави друго, снима. Както тя самата 

казва: „Ако някой иска да знае повече за мен, нека 

попита Google” 

Лектори 



PRактики, брой 128, 10 май  2016 г. 23 

ПР агенциите могат да кандидатстват със 
своите проекти за „Зелен Оскар“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Престижният конкурс „Най-зелените компании в 

България“ ще отличи ПР и рекламни агенции, които 

през изминалата година са осъществили по своя 

инициатива или за свой клиент проекти и 

кампании в сферата на „зеления“ CSR. 

Можете да кандидатствате на green.b2bmedia.bg 

в специалната категория: Сектор  „Образование", 

ПР и рекламни услуги“. 

 

Организаторът на конкурса, b2b Media 

предизвиква българските специалисти по 

комуникации да представят своите „зелени“ 

активности и да допринесат за 

разпространението на нов манталитет на 

инициативност и корпоративна отговорност в 

България. 

Националният конкурс е с подкрепата на 

Министерството на околната среда и водите. 

Всички агенции и компании, които попълнят онлайн 

въпросника и покрият критериите за участие в 

конкурса ще получат „Зелен Сертификат“, който 

ще свидетелства за техните инициативи и „зелена“ 

насоченост. 

След провеждането на официалната церемония 

на 08.06.2016г, по време на която ще се обявят 

победителите в конкурса, всички наградени 

участници ще бъдат включени в първото издание 

на онлайн списанието на конкурса. То ще 

информира обществото за отличниците на 

българската „зелена“ икономика. 

 

събитие 
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Награда „Зелена Личност“ 

 

Традиционно b2b Media отличава личност, която за изминалата година е имала принос към 

популяризирането и налагането на зелената идея в обществото.  

Досега носители на наградата „Зелена личност“ са били Ралица Касимова, главен координатор 

в мрежата на Хранкооп и Фермерски пазари, Халил Демирдаг, основател на Smart Group, 

Марина Стефанова, директор „Устойчиво развитие“ в Българската мрежа на глобалният договор 

на ООН,  Красимир Дачев, собственик на „Свилоза“ АД. 

 

Първите номинирани за престижното отличие тази година са Димитър Николов, кмет на община 

Бургас, Ласка Ненова, мениджър на кампанията NowWeMove за Европа и ръководител на 

сдружение BG Бъди активен, както и холандецът Патрик Смитьойс, автор на филми за 

българската екология и околна среда. 

 

Гласуването за „Зелена личност“ е публично, във Facebook. Всеки ще може да даде своя глас 

след 10 май 2016 г., а дотогава се приемат номинации на office@b2bmedia.bg. 

 

събитие 
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Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria 

организират международна конференция 

за бъдещи лидери  

 
 
Национална телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес каналът 

Bloomberg TV Bulgaria ще изследват как образованието 

помага на младите хора да изградят лидерски качества и 

как компаниите откриват и развиват лидери по време на 

международна конференция на 11 май в София хотел 

Балкан.  

 

Събитието е част от поредицата „Образование и 

бизнес“.Тази година ще се фокусира върху бъдещите 

лидери.  

Модеартор ще бъде Дориана Ранкова, журналист 

Bloomberg TV Bulgaria. 

 

Конференцията „Образование и бизнес- Бъдещите 

лидери“ е част от визията на двете телевизии от 

медийната група приоритетно да подкрепят и инвестират 

в проекти в областта на образованието - най-важната 

предпоставка за пълноценен живот.  

Генерален спонсор: Пощенска банка 

Генерален партньор: Варненски свободен университет 

„Черноризец Храбър“ 

 

Конференция 
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БДВО е партньор на второто издание на 

Ден без асансьори  

Ден без асансьори е европейска 

инициатива, част от кампанията 

NowWeMOVE, която в България се координира 

от сдружение BG Бъди активен и ще се 

проведе на 13 май за втора поредна година. 

БДВО отново е партньор на инициативата. 

 

В тази връзка ви приканваме да затворите 

символично асансьорите и ескалаторите за 

ден и да окуражите вашите служители, 

приятели, съграждани да се качат по 

стълбите. Естествено, участието в Ден без 

асансьори е доброволно и асансьорите 

трябва да останат достъпни за хора с 

увреждания, както и за тези, които просто не 

проявяват желание да се включат. • Включиха 

се 300,000 човека; • Събитието бе отразено от 

всички национални телевизии; • Най-голям 

медиен обхват от всички участващи 

европейски държави със 160 споменавания; • 

Европейският комисар по бюджет и човешки 

ресурси Кристалина Георгиева също се 

включи в събитието, като избра стълбите 

вместо асансьора. НЕ СЪЩЕСТВУВА ТАКОВА 

НЕЩО КАТО „АСАНСЬОР“ КЪМ УСПЕХА. ЗА ДА 

СТИГНЕТЕ ДО НЕГО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗКАЧИТЕ ПО 

СТЪЛБИТЕ. 

 

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ДЕН БЕЗ 

АСАНСЬОРИ 

Ден без асансьори е европейска 

инициатива, която лесно достига до 

широката общественост, предизвиква 

медиен интерес и не коства сериозни 

финансови инвестиции. Участвате в 

европейска инициатива, която ще ви помогне 

да повишите вниманието върху физическата 

активност за здраве. Ден без асансьори е 

събитие, което дава възможност да въвлечете 

местната общност. Ние ще ви осигурим 

необходимите материали за събитието и ще 

ви дадем насоки и съвети за организирането 

му. Ще си осигурите национално и 

международно отразяване на събитието. Ден 

без асансьори е предпоставка за създаване 

на нови и успешни партньорства. 

партньорство 

Продължава на следващата страница 
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КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ 

Още идеи и конкретни стъпки за организиране 

на успешно събитие за Ден без асансьори, 

можете да намерите в наръчника План за 

действие. • Затворете символично 

асансьорите/ескалаторите в една или повече 

сгради. • Организирайте публична 

информационна кампания като раздавате 

брошури с информация и ключови факти, 

свързани с ползите от използването на стълбите. 

• Организирайте специално събитие. Това може 

да е тренировка навън, в която да използвате 

стълбите като основен „уред“. • Включете 

местните власти във вашето събитие. Нека 

техният пример да послужи за повишаване 

интереса на обществото към проблема с 

обездвижването. • Организирайте състезание 

по най-бързо изкачване на стълби. 

Използване на европейски бранд – NowWeMOVE 

(=знак за качество). Специално създаден 

уебсайт и форма за регистрация на събитието 

ви. no-elevators-day.nowwemove.com Наръчник 

(План за действие) за организиране на събитие 

за Ден без асансьори. Включване в европейска 

медийна кампания. Специално създадена 

Google AdWords кампания. Възможност за 

участие в мрежа на международно ниво. НИЕ 

ЩЕ ОСИГУРИМ… Създадени специално за 

събитието дизайни и маркетингови материали 

(банери, постери, тениски и др.) Възможност за 

поставяне на ваше съдържание в нашите 

медийни канали (уебсайт, социални медии). 

АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА 

ИНИЦИАТИВА ДЕН БЕЗ АСАНСЬОРИ ПИШЕТЕ НА: 

BEACTIVE@BGBEACTIVE.ORG ИЛИ СЕ 

СВЪРЖЕТЕ  НА: +359 876 723 377 

WWW.BGBEACTIVE.ORG 

партньорство 
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Българско дружество за връзки с обществеността     

         

София, 1229, бул. “Ломско шосе “167 

Тел: 0885 314 109 

Ел.поща: office@bdvo.org 

                  www.bdvo.org  
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