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фестивал 

В рамките на Десетия PR фестивал бе проведен уъркшоп на тема 

„Как да оценя агенцията си - научна атестация или креативно 

решение?” 

Сред дискутираните теми бяха управлението на очакванията и 

оценка, матрица от ключови индикатори за ефективност, както и 

бяха дадени отговори на въпросите има ли измерител за 

креативността и как да изберем агенция? 

Лектор на уъркшопа бе Ваня Бабанин - EACD посланик и 

регионален ръководител на Европейската асоциация на 

комуникационните директори в България, маркетингов и 

комуникационен одитор, доктор по интегрирани маркетингови 

комуникации, магистър по PR и магистър по икономика. 

 

 

 

„Как да оценя агенцията си - научна 

атестация или креативно решение?” 
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Традиционна среща на финансовите PR 
специалисти и журналисти 

Традиционно в рамките на PR фестивала се проведе и срещата на 

финансовите PR специалисти и журналисти.  

Срещата се организира от БДВО и Фондация “Инициатива за 

финансова грамотност” с любезната подкрепа на Пощенска 

банка, ЗД “Евроинс” АД и Ърнст и Янг България. 

Продължава на следващата страница 

фестивал 

Снимка: Булфото 

Снимка: Булфото 

Снимка: Булфото 
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фестивал 

Снимка: Булфото 

Снимка: Булфото 

Снимка: Булфото 
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По време на Десетия PR фестивал, посветен на 

темата Communication Multi Sourcing, в програмата 

бяха включени три дискусионни панела.  

Първият бе на тема “Cоmmunication multi sourcing 

landscape”, негов модератор беше Радина Ралчева – 

председател на БДВО, а участие в него взеха Катрин 

Иванова, Investor.bg, Eлена Кръстева, Софарма АД, 

Ани Маринкова, Леново България, които дискутираха 

теми като тенденции и трудности в процеса, 

предимства и недостатъци на процеса и средата, 

както и въпроса с доверието при възлагането на 

външни подизпълнители . 

Продължава на следващата страница 

фестивал 
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Вторият дискусионен панел бе посветен на работата с агенции.  

В него участие взеха Александър Бонев, Мениджър „Външни 

комуникации“, Мтел, който говори за Провеждането на конкурси 

– методология, принципи; Иванка Джолева-Минйоти, мениджър 

“Corporate and Government Affairs”, която сподели опита си по 

темата как подхождат големите мултинационални към 

европейския пазар като единен; Анелия Милкова, управляващ 

директор, Chapter 4 България, която разказа за брифовете и 

определянето на бюджети, а Емил Георгиев, изпълнителен 

директор на Декони; Диана Пазаитова, управляващ директор на 

Fama Consulting споделиха за процеса през очите на агенциите – 

клиентите, бюджетите, времето, талантите.  

Модератор на панела бе д-р Александър Христов – лчен на УС 

на БДВО. 

Продължава на следващата страница 

фестивал 
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Третият и последен за Десетия PR фестивал дискусионен 

панел обхвана темата “Crowdsourcing и/или 

Оutsourcing”. 

Обсъдени бяха темите “Равностойни ли са двете 

неща?”, “Кое е по-работещо за комуникациите?”, 

“Какво да правим с дигиталните комуникации – да ги 

възложим навън или да ги  управляваме вътрешно?” и 

“Можем ли да разчитаме на „тълпата” за ефективни 

дигитални резултати?”. Спикъри в този панел бяха Юлиян 

Михов, директор “Бизнес развитие”, Ernst & 

Young България, Десислава Бошнакова, ROI 

Communication, Георги Малчев, управляващ съдружник 

в xplora.bg и Ален Попович, основател на Social Me, а 

негов модератор беше Венцислав Савов – редактор на 

сп. Мениджър. 

фестивал 
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В рамките на Десетия PR фестивал се състоя и XIII 

aкадемичен омнибус  на тема „Комуникация в 

условията на кризи“. Негов организатор 

бе Българската академична асоциация по 

комуникации (БААК) в партньорство с Комисията 

за научно-практически изследвания и анализи на 

съвременната журналистика при СБЖ. 

Омнибусът започна с встъпителни думи от проф. 

дфн Милко Петров, председател на БААК и 

съпредседател на Българската конфедерация за 

връзки с обществеността и с кратко приветствено 

слово от Иван Върбанов – главен секретар на СБЖ.  

По време на омнибуса, проф. дфн Иванка 

Мавродиева говори по темата за дигиталните 

комуникации – да ги възлагаме или да ги 

управляваме вътрешно, а Асен Асенов повдигна 

интересен въпрос - “Комуникационната криза – 

новото нормално?”. Управлението на очакванията 

като един от основните проблеми в отношението 

ПР агенция и клиент – беше темата, представена 

от д-р Александър Христов, а доц. д-р Стефан 

Серезлиев постави въпроса за креативност по 

време  на кризи при клиента и комуникационната 

агенция. 

 
Продължава на следващата страница 

XIII Академичен омнибус 
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След дискусия по представените теми доц. д-р Георги Калагларски говори за комуникацията елит - 

публики: рефлексии и деформации, а проф. дфн Милко Петров представи темата “Комуникационните 

недоразумения. Непознавана или нарушавана идентичност.” От своя страна, доц. д-р Чавдар Христов 

представи научен доклад, посветен на темата “Глобализация на репутационните кризи: дигитализация и 

изтичане на информация”. 

Академичният омнибус завърши със заключителна дискусия. 

  

Събитието се организира с медийното партньорство на електронните научни списания  „Медиите на 21 

век” (newmedia21.eu) и „Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg/), както и с подкрепата на изворна 

вода RILANA®. 

http://newmedia21.eu/
http://newmedia21.eu/
http://newmedia21.eu/
http://newmedia21.eu/
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
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По време на официалната церемония по 

награждаване на победителите в PR приз 2016, 

Асен Асенов, председател на БДВО за 2007, 2008, 

2014 и 2015 г., връчи грамота за почетно членство в 

БДВО на Нели Бенова, за приноса и в развитието на 

организацията. 

 

Нели Бенова е основател и управляващ директор 

на Аpeiron Communication, консултантска фирма в 

сферата на PR и комуникациите, част от която е 

Apeiron Academy, Акредитиран център на CIPR за 

България. Тя е председател на Българско дружество 

за връзки с обществеността в периода 2002 - 2006 г. 

и избран член на борда на CERP (European PR 

Confederation) от 2006 г. Почетен член на БДВО и на 

Украинската ПР Лига, член на CIPR. 

Нели Бенова има академично образование по 

философия (магистърска степен) и пъблик 

рилейшънс (магистърска степен) от СУ "Св. 

Климент Охридски". Завършила е 

квалификационната програма за PR Diploma на 

Института за PR на Великобритания (Тhe Chartered 

Institute of Public Relations, UK). Специализирала е 

мениджмънт в Холандия. 

 

Освен Нели Бенова, почетни членове на БДВО са 

проф. д-р Минка Златева, преподавател във 

Факултета по журналистика и масова комуникация 

на СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Десислава 

Бошнакова, преподавател в департамент „Масови 

комуникации“ на НБУ, Мария Гергова-Бенгтссон, 

управляващ директор на United Partners и Виктор 

Стефaнов, главен редактор на Dir.bg.  

   

фестивал 

Почетен член 

Снимка: Булфото 
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Станаха известни победителите в конкурса 

PR приз 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекордният брой от 69 проекта се състезаваха на 

финала на 16-тото издание на най-стария 

конкурс за постижения в сферата на 

комуникациите. Проекти имаше в 12 от 

конкурсните категории. 

 

За втора поредна година Комисията по етика на 

БДВО връчи своя специална награда за етични 

практики и устойчиво развитие. 

 

Журито на PR приз 2016 представи отворено 

писмо до медиите, представителите на СЕМ и 

представители на българските институции във 

връзка с една съществена и постоянстваща 

пречка пред развитието на корпоративната 

ангажираност и инвестиции в обществено 

значими каузи – липсата на отразяване на името 

на компаниите, които иницират и подкрепят 

каузи, дори и в ясни случаи на напълно 

благотворителни, обществено значими дейности. 

 

Нели Бенова бе отличена за почетен член на 

Българското дружество за връзки с 

обществеността. 

 

 

По традиция, Десетият  PR Фестивал завърши с 

официална церемония по награждаване на 

победителите в конкурса PR Приз 2016, която се 

проведе на 19 май 2016 г. от 19.00 часа в Зала 

Мусала на хотел Хилтън – домакин на събитието. 

Продължава на следващата страница 

церемония 

Снимка: Булфото 

http://bdvo.org/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2016/
http://bdvo.org/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2016/
http://bdvo.org/%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2016/
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Журито имаше нелеката задача да оцени и 

класира най-добрите проекти в 12 от конкурсните 

категории. В най-оспорваната категорията „CSR 

проект – бизнес сектор”, в която се конкурираха 

десет проекта, представени от водещи агенции и 

PR отдели на големи български и международни 

компании, статуетката отиде при екипа на 

консултантска къща „От игла до конец” за 

проекта „Кампания за профилактика на 

детското зрение”, осъществена за българската 

марка очила KWIAT.  Второто място в категорията 

заслужи проектът на Мтел – “Приеми бъдещето”, 

реализиран от Мтел и All Channels 

Communication, а на трето място се класира “ От 

любов към живота – Avon срещу рака на 

гърдата” на All Channels Communications за AVON 

България. Специална награда в категорията 

връчи b2b Media, медиен партньор на PR приз 

2016 и Десети PR Фестивал, като тя бе заслужена 

от проекта “Зелени линии Витоша” на Pure 

Communication. 

 

All Channels Communications взе първата награда 

в категория “Специално събитие” с 

проекта “Beerфест-ът”. Общо 10 награди взе 

агенцията, като седем от тях са за съвместната 

им работа по проекти на Мтел. 

 

Мтел от своя страна е най-големият 

корпоративен победител и в тазгодишното 

издание на конкурса.  PR екипът на мобилния 

оператор спечели общо седем награди, от 

които три статуетки за първите места 

в категориите „Корпоративна PR кампания”, „PR 

проект за вътрешни комуникации” и „Онлайн 

кампания или проект”. 

 

Продължава на следващата страница 

церемония 

Снимка: Булфото 
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ДеКони спечели статуетката в категорията “Зелени 

комуникации и градска среда” за проекта 

„Еколабиринт”, реализиран за Екопак. Агенцията 

спечели и второто място в същата категория с 

проекта„Стани екогерой, научи всички вкъщи да 

събират разделно!” 

 

Екипът на Пощенска банка и BBDO Group получи 

специалната награда на сп. Мениджър в 

категория„Зелени комуникации и градска 

среда” за проекта „Хвъркати градски 

типове”. Същият проект спечели и третото място в 

категорията. 

 

Статуетката в “PR проект на продукт или 

услуга” взе New Moment с проекта „Kamenitza 

2016: Париж не е Перник”. Същата агенция взе и 

втора награда в 

категория “Корпоративна PR кампания” с 

проекта„Kamenitza 2016: Всички за един – да 

съберем приятелите на по бира”. 

 

Специалната награда на КРИБ в 

категория „Корпоративна PR кампания” бе за 

екипа на Chapter 4 за проекта „PR Кампания за 

официално представяне и популяризиране на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инвестиционна програма „Аурубис България 

Спектър 2018” в публичното пространство”. 

 

За победител в категорията „PR проект в 

публичния сектор” бе отличен проектът 

на Британски съвет България –  „5-ти Софийски 

фестивал на науката”. Проектът стана и вторият 

носител на Специалната награда на Комисията 

по етика. Продължава на следващата страница 

церемония 

Снимка: Булфото 
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Чаптър 4 заслужи статуетката в категория „CSR 

проект – нестопански сектор” с  “EarlyBaby.info – 

„Всичко за недоносените бебета”, 

реализиран за Фондация „Нашите недоносени 

деца”с подкрепата на AbbVie. 

 

ARUNA PR Advisory взе отличието в 

категория „Имиджмейкинг” за проекта “Animalia – 

симбиоза на акварел и бронз в природата”. 

 

Екипът на БНТ 2 грабна статуетката в категория 

„PR проект на медия” с проекта “Търси доброто”. 

 

Тази година в специалната категория  за “PR на  

студентски проект” се състезаваха реални  

 

 

 

проекти, които студентите бяха реализирали в  

предходната година или им предстои да 

реализират напълно. За първото място се 

пребори проектът „Вземи усмивка, дари живот!”, 

осъществен от Виляна Батинова, Цветелина 

Иванова. С грамота за второ място си тръгна 

Мирена Керезова за проекта „Популяризиране на 

сайта за театър LoveTheater.bg”, а трето място 

заслужи проекта „Here2Help”, реализиран от група 

студенти от Нов български университет за курс 

“Тактики за връзки с обществеността”. 

 

Журито на PR приз 2016 реши да даде и специална 

награда за Кампания с принос в приоритетна 

обществена сфера на проекта “Помощ за 

българите от Украйна”, реализиран от студенти от 

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 

Методий”. 

 

Старт на церемонията дадоха група The Burd`s – 

талантливи млади музиканти от Националното 

музикално училище „Любомир Пипков. 

 

Водещи на церемонията бяха Неда 

Василева и Борислав Петров, журналисти в 

телевизия България Он Ер, ексклузивен медиен 

партньор на събитието. 

церемония 

Снимка: Булфото 
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Всички носители на награди по категории: 

 

Корпоративна PR кампания: 

 

1. 20 години Мтел – Мтел и All Channels 

Communication, реализиран за Мтел 

2. Kamenitza 2016 – Всички за един – да съберем 

приятелите на по бира – New Moment, реализиран 

за “Каменица” АД 

3. Мтел преплетени линии – Мтел и All Channels 

Communication, реализиран за Мтел 

 

Специална награда на КРИБ за проекта проекта PR 

Кампания за официално представяне и 

популяризиране на инвестиционна програма 

„Аурубис България Спектър 2018” в публичното 

пространство – Chapter 4, реализиран за Аурубис 

България АД 

 

CSR проект – бизнес сектор 

1. Кампания за профилактика на детското зрение – 

Консултантска къща “От игла до конец”, 

реализиран за Българската марка очила KWIAT 

2. Приеми бъдещето – Мтел и All Channels 

Communication, реализиран за Мтел 

3. От любов към живота – Avon срещу рака на 

 

гърдата – Аll Channels Communication, реализиран 

за AVON България 

 

Специална награда на b2b Media за проекта 

“Зелени линии Витоша” – Pure Communication, 

реализиран за Lidl България 

 

CSR проект – нестопански сектор 

1. EarlyBaby.info – „Всичко за недоносените бебета” 

– Chapter 4, реализиран за Фондация “”Нашите 

недоносени деца”" с подкрепата на AbbVie 

2. 10 години Готови за успех – Фондация “Помощ за 

благотворителността в България”, реализиран за 

Фондация “Помощ за благотворителността в 

България” 

3. Будителите днес – Заедно в час, реализиран за 

Заедно в час 

 

PR проект в публичния сектор 

1. 5-ти Софийски фестивал на науката – Британски 

съвет България, реализиран за Британски съвет 

България 

2. Открито за пенсиите – Министерството на труда и 

социалната политика, реализиран за Министерство 

на труда и социалната политика 

3. Касова бележка – НАП, реализиран за НАП 

 Продължава на следващата страница 

приз 
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Зелени комуникации и градска среда 

1. Еко Лабиринт – ДеКони, реализиран за Екопак 

България 

2. Стани екогерой, научи всички вкъщи да събират 

разделно! – ДеКони, реализиран за Екопак България 

3. Хвъркати градски типове – Пощенска банка и 

BBDO Group, реализиран за Пощенска банка 

 

Специална награда на списание “Мениджър” за 

проекта “Хвъркати градски типове”, реализиран от 

Пощенска банка и  BBDO Group 

 

PR проект за вътрешни комуникации 

1. Мтел Олимпиада 2015 – Мтел и All Channels 

Communication, реализиран за Мтел 

2. Мтел – Годишна стратегия за брандиране като 

работодател – Мтел и All Channels Communication, 

реализиран за Мтел 

3. „На крилете на успеха” – Пощенска банка, 

реализиран за Пощенска банка 

 

PR проект за продукт или услуга 

1. Kamenitza 2016: Париж не е Перник – New 

Moment, реализиран за Каменица АД 

2. Amstel за Добре прекараното време – All 

Channels Communication, реализиран за Загорка 

АД 

 

 

 

3. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ – СТАРТ НА 4G УСЛУГИ – 

Теленор България, реализиран за Теленор България 

 

Специално събитие 

1. Beerфест-ът – All Channels Communication, 

реализиран за Загорка АД 

2. Световен ден на околната среда 2015 – 

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, 

реализиран за Българска мрежа на Глобалния 

договор на ООН 

3. Mtel Media Masters 2015, Пет сценария за утре – 

Мтел и All Channels Communication, реализиран за 

Мтел 

 

PR проект на медия 

1. Търси доброто – БНТ 2, Българска национална 

телевизия, реализиран за БНТ 2 

2. Детска Игриада – Инвестор.БГ, реализиран за 

Инвестор.БГ 

 

Онлайн кампания или проект 

1. Отвличането на Туитър профила на Мтел – Мтел и 

All Channels Communication, реализиран за Мтел 

2. Популяризиране на мобилното приложение Ex 

Smoker – ProPR, реализиризан за Софарма 

3. Финанси по ноти – BBDO Group, реализиран за 

Пощенска банка 

 

 

 

Продължава на следващата страница 

приз 
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Имиджмейкинг 

1. Animalia – симбиоза на акварел и бронз в 

природата – ARUNA PR Advisory, реализиран за 

Изложба Анималия 

2. Истинския Вълк от Уолстрийт в България – 

Related PR, реализиран за Related PR 

 

Специална награда на комисията по етика: 

проект „5-ти Софийски фестивал на науката”, 

Британски съвет България, реализиран за 

Британски съвет България 

 

Специална категория “PR на студентски проект” 

1. Вземи усмивка, дари живот! – Виляна Батинова, 

Цветелина Иванова, ЮЗУ, реализиран за Васил 

Вълчанов 

2. Популяризиране на сайта за театър 

LoveTheater.bg – Мирена Керезова, реализиран 

за LoveTheater.bg 

3. Here2Help – Група студенти от Нов български 

университет за курс “Тактики за връзки с 

обществеността”, реализиран за Here2Help 

 

Специална награда на журито на PR приз 2016 за 

Кампания с принос в приоритетна обществена 

сфера на проекта “Помощ за българите от 

Украйна” – студенти от Великотърновски 

университет „Св. Св. Кирил и Методий” 

 

PR Приз 2016 и Десетият PR Фестивал се 

осъществиха 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 

 

приз 
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Отворено писмо от журито на „ПР Приз 2016” 

Уважаеми дами и господа от медиите, 

Уважаеми представители на СЕМ, 

Уважаеми представители на българските 

институции, 

  

В рамките на тазгодишното издание на конкурса 

за постижения в ПР професията „ПР Приз 

2016“ ние, членовете на журито, имахме 

удоволствието и честта да се запознаем с ПР 

проекти, които целят да въздействат върху 

нагласите и ангажираността на нашето 

общество, както към най-наболелите проблеми, 

така и към най-ценните предпоставки за 

просперитета на България. 

Докоснахме се до проекти, свързани с много 

лични истории, до корпоративни и граждански 

инициативи, които оказват значимо положително 

влияние върху уязвими социални групи, върху хора 

с тежки или нелечими заболявания, върху околната 

среда и устойчивото развитие на отделни региони 

и на цялото общество, върху насърчаването на 

изгубените социални връзки на Българите у нас и в 

чужбина. Подобни кампании водят до положителна 

и трайна промяна в живота на изоставени деца, 

подкрепят семейства в бедност или жени с ракови 

заболявания, изграждат навици и отношение към 

природата, предизвикват обществената 

солидарност и заздравяват скъсаните социални 

връзки – все неща, които са фундаментални за 

здравето на обществото, за развитието и 

бъдещето на страната ни и за принадлежността 

ни към споделените ценности на съвременния 

свят. 

За съжаление, за пореден път се сблъскахме с 

една съществена и постоянстваща пречка пред 

развитието на корпоративната ангажираност и 

инвестициите в обществено значими каузи, а 

именно липсата на отразяване на името на 

компаниите, които иницират и подкрепят каузи, 

дори и в ясни случаи на напълно благотворителни, 

обществено значими дейности. Това се случва, 

въпреки допустимостта на споменаване на стоки, 

услуги, наименования, търговски марки или 

дейности на производител (под формата на говор 

или изображение), когато това има 

информационна цел.  

Продължава на следващата страница 

писмо 
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Споменаването не противоречи на 

разпоредбата на ЗРТ и на европейските 

директиви и е нормална практика, ако не 

съдържа характеристиките на скрито търговско 

съобщение и при условие, че неспоменаването 

може да въведе потребителите в заблуда. В този 

смисъл са приети и МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 

във връзка със забранените скрити търговски 

съобщения и позиционирането на продукти 

като форма на търговско съобщение на СЕМ от 

май 2012 г. 

Въпреки тази съществена пречка, в поредното 

издание на конкурса „ПР Приз” виждаме 

повишаване на активността и ангажираността 

на граждански организации и на бизнеса към 

провеждането на разнообразни социално 

отговорни инициативи. Това е ясен знак за 

разбирането от страна на бизнеса и на 

неправителствения сектор за нуждата от 

подобни дейности, както и за продължаващата 

необходимост чрез тях да бъдат компенсирани 

важни обществени дефицити. За обществената 

енергия граници няма и в България се радваме 

на повишена осъзнатост на това, че 

инвестирането в хората, в разбирането и 

осведомеността ни и мобилизирането на 

нашите ресурси и енергия са най-верния път за 

развитието ни и интеграцията ни като общество. 

 

В същото време считаме, че сега е моментът 

тази енергия да бъде умножена, показана и 

подпомогната и за това огромен принос имате 

вие, медиите и отговорните институции. Време е 

да бъде въведена и насърчена практиката за 

кампании с обществена значимост, иницирани 

или подкрепени от бизнеса, да бъдат 

споменавани имената на ангажираните с тях 

компании. Всички условия това да се случи са 

налице, включително и нормативната регулация, 

и се надяваме, че нашият апел ще има резултат. 

Убедени сме, че споменаването на името на 

търговски марки ще съдейства за трайно 

преодоляване на множество трудности и ще 

има силен положителен ефект върху 

дарителството и инвестициите на компаниите в 

основните сфери на благосъстояние. 

Продължава на следващата страница 

писмо 
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И не само това – преодолявайки тази 

изкуствено съществуваща пречка, вие, 

медиите, ще дадете ясен знак, че осъзнавате и 

разбирате обществената отговорност, с която 

сте натоварени и имате видим и постоянен 

ангажимент за стимулиране на добрите 

практики, които водят към  развитие на 

обществото. 

 

Като професионалисти и членове на 

обществото, ние вярваме, че е възможна 

промяна в отношението към проблема и 

оставаме на разположение да дискутираме 

най-добрите начини това да се случи 

максимално бързо. 

 

С уважение, 

 

Радина Ралчева, председател на БДВО и 

председател на журито на „ПР Приз 2016” 

 

 

Деница Сачева, председател на БАПРА и член 

на журито на „ПР Приз 2016” 

професор, д.ф.н., д-р Иванка Мавродиева, 

преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и 

член на журито на „ПР Приз 2016” 

 

Доника Ризова, водещ на предаването 

„Медиите ON AIR“ и член на журито на „ПР 

Приз 2016” 

 

Гергана Иванова, съсобственик и управител на 

рекламна агенция The Smarts и член на журито 

на „ПР Приз 2016” 

 

Д-р Мария Николова, асистент в катедра 

„Медии и обществени комуникации“ на УНСС 

и член на журито на „ПР Приз 2016” 

 

Иванка Шалапатова, изпълнителен директор 

на фондация „За Нашите Деца“ и член на 

журито на „ПР Приз 2016” 

писмо 
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Удължава се срока за кандидатстване 

в Националния конкурс „Най-зелените компании в 

България“  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b2b Media предоставя повече време на всеки, 

който желае да кандидатства в Националния 

конкурс „Най-зелените компании в България“ и 

удължава крайния срок за подаване на 

кандидатури до 2 юни 2016 год, (четвъртък) 

включително.  

  

Заявки за участие се приемат онлайн на този 

адрес. 

 

Наградите отличават отговорните компании, които 

са предприели "зелени" проекти и практики през 

изминалата година.  

 

 

 

Подробна информация относно Националния 

конкурс можете да намерите на 

сайта: green.b2bmedia.bg 

Официалната церемония по връчването на 

наградите в шестото издание на конкурса ще се 

състои на 8 юни 2016 г. в Хотел Хилтън София. 

 

   

Събитието ще представи най-зелените проекти, 

практики и цялостни политики на отличниците в 

българската „зелена“ икономика. Кампанията се 

провежда съвместно с Министерството на 

околната среда и водите. 

  

Зелен сертификат 

 

За първи път най-добре представилите се 

компании в Националния конкурс на b2b Media ще 

получат не само статуетка и грамота, но и 

специален "Сертификат Зелена компания".  

 

Той ще бъде предоставен на всички дружества, 

които покриват критерии за участие и са попълнили 

онлайн въпросника в посочения срок. 

 

 

Продължава на следващата страница 

конкурс 
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Специални награди 

 

Най-добрите компании получават грамота и статуетка, а някои ще бъдат отличени и със специалните 

награди на журито и публиката: 

Награда: "Принос към зелената идея" 

Награда: "Зелена иновация" 

Награда: "Устойчиво развитие за „зелена” икономика" 

Награда: "Безхартиен офис" 

Награда: "Зелено перо" 

Награда: "Устойчива мобилност" - специална награда на "Европейска седмица на мобилността" - 

Наградата се присъжда за принос към по-чиста градска среда, към разумно придвижване и активен 

начин на живот. 

Награда: "Зелена личност" - награда на публиката 

 

Носител на престижния приз "Зелена личност" за миналата година беше Ралица Касимова, главен 

кординатор в мрежата на Хранкооп и Фермерски пазари. 

Наградата е предназначена за личност, която е допринесла за популяризиране и налагане на „зелената 

идея“ в обществото. 

 

Награда за медии 

 

За втора поредна година в конкурса са предизвикани да участват и журналистите. Те могат да изпращат 

свои материали, посветени на “зелена” тема на email: office@b2bmedia.bg също до 2 юни 2016 г. 

конкурс 

mailto:office@b2bmedia.bg
mailto:office@b2bmedia.bg
mailto:office@b2bmedia.bg
mailto:office@b2bmedia.bg
mailto:office@b2bmedia.bg
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При голям интерес премина първото събитие от 
студентския проект „ПРактикът говори“ 

Със среща „Един ден в обувките на ПР-а“ 

студенти от специалност „Връзки с 

обществеността“ на ВТУ дадоха старта на своя 

проект „Практикът говори“ на 25 април 2016. 

Първият гост-лектор, когото бъдещите ПР 

специалисти поканиха, бе д-р Александър 

Христов. Той е член на Управителния съвет на 

Българското дружество за връзки с 

обществеността, акаунт директор на ПР 

агенция CIVITAS България и преподавател в 

УНСС и НБУ. Срещата премина при голям 

интерес – над 50 студенти от ВТУ напълниха зала 

Европа на Ректората на старопрестолната 

Алма Матер.  

Д-р Александър Христов разказа нагледно и с 

примери защо съществуват ПР агенциите като 

посредници между компанията и публиките и 

как да допринесат за по-добрата комуникация 

чрез идеи, независимост, контакти и 

професионализъм. Това са позитивите, които 

допринасят за съвършенството в работата, но и 

това са нещата, които често стягат в обувките 

на агенционните ПР специалисти. 

Снимка: Христо Цанев 

проект 

Продължава на следващата страница 
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И още: как се раждат идеите и как се 

разработват кампании в ПР? А как да убедим в 

идеите си клиента или на мениджъра? Как да 

управляваме времето, екипа от таланти и най-

важното – очакванията? Как изглежда една ПР 

агенция отвътре и що за хора работят там? Как да 

правим блестящи презентации на ПР кампаниите, 

които сме измислили? А как да направим 

бюджет? Какво трябва да можем, за да работим в 

ПР агенция? Д-р Александър Христов специално 

подчерта, че добрият ПР изисква добро 

управление, а доброто управление означава 

взаимноизгодно партньорство. И че създадените  

взаимоотношения между ПР агенция и клиент 

определено съдействат работата да бъде по-

съвършена.  

Събитието се проведе със съдействието на 

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и 

Методий“, Студентски съвет на ВТУ и Start It Smart | 

Veliko Tarnovo. 

Екипът на проекта „Практикът говори“ е мотивиран 

да организира по две такива срещи в рамките на 

всяка академична година, на които ще кани 

различни практици по връзки с общвествеността, 

журналистика, маркетинг, реклама и други. 

Снимка: Христо Цанев 

Снимка: Христо Цанев 

проект 
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Мила Колева вече две години е PR&Event Manager на Holiday Heroes (Сдружение 
„Празнични герои“) и PR&Event Manager в Balkan Plant Sciences, част от групата на 
Advanced Nutrients. В продължение на година заема позициите PR&Event Coordinator. В 
процес на работата си през последните три години, заедно с екипа на Holiday Heroes, 
успява да промени отношението на бизнеса и обществото към благотворителността, като 
създават ефективна организация с високо ниво на доверие.  
Професионалната й биография включва дейности в областта на комуникациите и 
търговията. По време на висшето си образование в Нов български университет, 
Департамент „Масови комуникации“, работи в търговско дружество, както и като 
животозастрахователен консултант. След дипломирането си започва да се развива в 
областта на „Връзки с обществеността“. Първоначално упражнява професията си като 
стажант в отдели „Информация“ на Министерство на външните работи на Република 
България, Българско национално радио и медийна група Bulgaria ON AIR. След това става 
комуникационен специалист в първата агенция развиваща спортна PR дейсност в 
България и PR Manager на Фестивал „София диша“. 
Завършила е средното си образование в  119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов", след 

което продължава образованието си в колеж по икономика и мениджмънт „Адам Смит“, 

където изучава специалност „Предприемачество и мениджмънт“. Висшето си 

образование завършва в Нов български университет – бакалавър „Връзки с 

обществеността“, майнър програма „Международни политически отношения“. Има и 

семестриално завършена магистратура в същото учебно заведение, специалност 

„Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността“. 

нов член 
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Визионер с цел или кауза, която в очите на неговите 

последователи е част от един по-добър свят, с 

модел, в който хората вярват, човек, който 

непрекъснато развива собствените си умения и 

споделя знанията си със света. Такъв е образът на 

лидера, който изградиха участниците в 

международната конференция „Образование и 

бизнес – Бъдещите лидери“, организирана от 

национална телевизия Bulgaria ON AIR и 

икономическия ТВ канал Bloomberg TV Bulgaria.   

  

„Лидерът е човек, който трябва да носи 

иновациите, но и да е гуру, който да предвожда“, 

заяви Роберто Патраси, откривател на таланти 

към ФК Милан до 2013 г. „Той трябва да вдъхва 

доверие, но и да създава метод, школа“ за 

развитие на уменията на последователите си.  

 

Според него формулата за това как се става 

лидер е проста: 50/50: „50 процента идват с 

раждането, но останалите 50% са тези, над които 

трябва да се работи“, поясни Патраси. 

  

Бъдещият лидер е визионер, който изгражда доверие, 

обобщиха лекторите в конференцията „Образование и 
бизнес: Бъдещите лидери“ 

 

Продължава на следващата страница 

събитие 
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Идеята за доверието като основно и първо качество 

на лидера бе продължена и от Огнян Траянов, 

председател на Българска мрежа на Глобален 

договор на ООН и изпълнителен директор на 

софтуерната компания ТехноЛогика. „Лидерът 

проявява креативност, но и разпознава 

способностите и помага на последователите си да 

разширят уменията и да постигнат нещо повече от 

очакванията за себе си“, заяви той. 

Развитието на лидерите от гледна точка на 

образованието и обучението разгледа Любомир 

Янчев, предприемач и създател на Melissa Climate. 

  

„Образователната система не знае какви умения 

да предаде на учениците, за да станат успешни 

хора“, заяви Янчев. „Целта на образованието трябва 

да е всички да са успешни“. 

  

Бизнесът изпревари образованието и то не се 

движи достатъчно бързо, за да се натрупат нужните 

умения. Той обаче подчерта и още една 

възможност, която училищата и университетите 

трябва да предоставят, а именно – свободата, на 

взимане на избор, на пространство на действие. 

   

Цялото събитие можете да гледате отново на 

www.bloombergtv.bg  

 

29 
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Postbank Business Run 2016 - най-голямото издание на 
корпоративната щафета до момента 

30 

Продължава на следващата страница 

Пощенска банка и Спортен клуб „Бегач”, с 
любезното домакинство на Бизнес Парк София, 
организират за трета поредна година състезанието 
Postbank Business Run. То представлява 
благотворителна бегова щафета за отбори от 
фирми, в която участват най-големите компании в 
България. 

Стартът е в Бизнес Парк София на 5 юни 2016 г. 
(неделя) от 10 часа. До 11 май са записани близо 
150 отбора (600 души), с което е подобрен рекордът 
от миналата година. Регистрацията е отворена до 
края на месец май или докато се достигнат 225 
отбора. Цената за участие е 200 лева на отбор до 15 
май и 250 лева след тази дата. Може да 
регистрирате Вашата компания на 
businessrun.begach.com.  

30% от таксите за участие се даряват на фондация 
„За Нашите Деца”, като през 2015 година на същото 
състезание бяха събрани над 6 000 лева за 
благотворителност. Тази година каузата на 
състезанието е да помогнем повече деца да 
останат със семействата си. Екипът на фондацията 
работи с родители, заявили желание да оставят 
бебета си и подкрепя активно майките в затруднено 
положение чрез социална и психологическа работа. 

Състезанието е чудесна възможност компаниите да 

включат в тиймбилдинг своите служители, 
заинтересувани от здравословния начин на живот. 
Според регламента отборите могат да бъдат 
смесени – от мъже и жени, подобно на екипите, в 
които работят ежедневно. Всеки състезател трябва 
да измине 4 км преди да предаде щафетата на 
свой колега. След като и 4-я състезател избяга своя 
4-и км, се отчита общото време на отбора. Към 
момента рекордът се държи от фирма SAP с време 
от 59 мин 04 сек за 16 км. 

За Спортен клуб „Бегач”:  

Клубът е неправителствена организация тип спортен 
клуб. Членове на Бъгларската федерация по лека 
атлетика. Целта на бегач е да популяризира 
бягането и здравословния начин на живот. Клубът 
организира 7 състезания годишно с над 3000 
участници.  

 

 

инициатива 
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Сребърен приз за България на форум за туристическа реклама 
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България получи сребърна награда в 

категория "Филм" за двата имиджови 

телевизионна клипа "Скрито пред очите ти" 

на Световния фестивал за туристическа 

реклама. 

Наградата бе връчена на церемония в 

Хамбург на 17-ото издание на Световния 

фестивал за туристическа реклама 

(WorldMediaFestival/Tourism).   

 

Кампанията "Скрито пред очите ти" имаше за 

цел да насърчи вътрешно туристическите 

пътувания в страната и се проведе между 
януари и август 2015 година. Възложител на 

кампанията е министерството на туризма, 

съобщи пресцентърът на МТ.  

 

Проектът рекламира 50-те малко популярни 

туристически обекти на България и се 

финансира по Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007 - 2013 година.  

 

 
Продължава на следващата страница 

отличие 
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Фестивалът е едно от най-големите и престижни събития за туристическа реклама в света и в 

него участват държави от целия свят. 

 

Отличието за България й носи голям престиж, защото е спечелено в надпревара с 50 държави в 

света - всичките лидери в туристическия маркетинг като САЩ, Франция, Германия, Малайзия, 

Великобритания, Австралия, Испания, Турция и много други. 

 

Тази година в конкурса бяха подадени общо над 700 проекта от цял свят.  

 

България участва за първи път в Световния фестивал за туристическа реклама.  

 

Наградените реклами в категорията "Филм" са дело на едни от най-талантливите и награждавани 

български творци в областта на киното и телевизията.  

 

Клиповете са заснети от операторите Александър Станишев и Димитър Неделчев, а режисурата 

е на Еди Шварц и Зоран Петровски. Творческата идея е на Йордан Петков.  

 

Това е един от най-впечатляващите резултати на туристическа кампания у нас за последното 

десетилетие. 

 

32 
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Краудсорсинг на добрия ПР 

Краудсорсингът, модерна дефиниция на ПР 

Социалните медии драстично промениха начина, 

по който бизнесът генерира  публичност за своите  

продукти и услуги. Всички знаем какъв  драматичен 

ефект има това и върху  ПР инструментариума, 

който използваме в работата си като 

комуникационни специалисти. В миналото, 

новините от човек на човек водеха началото си от 

точно определен физически източник  или 

посредством дадена спечелена медия. Това 

означаваше, че кампаниите са подготвени и 

пуснати в публичното пространство  от 

професионалисти, които добре познават 

комуникационните канали. Откакто аудиториите 

участват активно в социалните медии, към 

маркетинга „от уста на уста“ трябва да се 

подхожда по различен начин, напомнят от  DKC.  

 

Екипът на консултантската ПР компания е свидетел 

на доста положителни резултати в прехвърлянето на  

„юздите“ на ПР кампании към хората,  за които те 

са предназначени, потребителите. С други думи, 

наричаме това краудсорсинг. DKC дават пример 

със свой клиент, Paradisus Resorts, които се обръщат 

към компанията с желание за по-широко 

разпространение  и осведоменост относно техните 

романтични оферти чрез социалните медии.  

За тази цел, DKC привлича като стратегически 

партньор в кампанията марката за бижута Ritani  и 

създава специално приложение Piqora, за да 

достигне до феновете,  търсещи приятна почивка и 

бягство от ежедневието, като ги насърчава и  да 

участват в лотария, наречена  #TravelToIDo.  Този 

подход  води над 8000 нови последователи във 

Facebook, придружен от  значителен скок и в 

посещенията на уебстраницата.  

 

Краудсорсинг ПР кампания може да се отплати 

многократно на вашата компания, укрепва не само 

социалната ангажираност на потребителите, но и 

продажбите, споделят опит от DKC. Също така е  

начин на ниска цена да  генерирате „шум“ и 

подкрепа от страна на вашите последователи.  
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От DKC предлагат  четири стратегии за краудсорс 

публичност, но преди да пристъпите към 

изпълнението им, трябва да имате като ориентир 

две важни правила: 

 

ПОКАЖЕТЕ ЗЪБИ. Само защото сте оповестили 

нещо надлъж и шир, не означава, че потребителите 

ще го „прегърнат“. Съдържанието трябва да има 

„зъби“, особено ако то се случва, за  да предизвика 

оживление сред  публиката. Това означава, че 

разказва история и или забавлява, провокира или 

вдъхновява. Така че, не е достатъчно да  създадете 

хаштаг за представяне, трябва да дадете 

основателна причина на аудиторията да го 

използва. 

 

СЛУШАЙТЕ. Краудсорсинг публичността е 

завладяваща, само когато умеете да слушате 

феновете си. Хората търсят  повече начини да 

споделят своите възгледи и мнения с марките, 

покажете им, че ги чувате. Това правило важи и в 

двата края на кампанията - запознайте се с 

феновете си преди да стартирате каквото и да 

било и се уверете, че кампанията съответства на 

публиката. По този начин не само ще направите 

ангажираността на аудиторията значима, но ще 

подхраните още повече споделяне.  

С тези две златни правила, вече може да се 

запознаете със специфични стратегии за 

краудсорсинг: 

Потребителски генерирано съдържание. 

Генерирано от потребителите съдържание (UGC) е 

гръбнакът на много социално-медийни кампании – 

печели повече  доверие и се  запомня с лекота. 

Желанието на потребителите да споделят с 

приятели това, което генерират, по естествен начин 

засилва видимостта на марката. Най-лесният начин 

да се наберат UGC е като създадете хаштаг със 

забавен и достъпен начин за участие.  

Продължава на следващата страница 
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Например, в работа с Paradisus Resorts, DKC 

Connect насърчава феновете да споделят снимки 

на романтичните си  мигове чрез брандираното 

Facebook приложение на компанията, наречено 

Paradisus Love Story. Това води до много 

споделяния, коментари лайкове на истории. 

Само за две седмици, Paradisus Love Story  

увеличава трафика на Facebook страницата на 

15,445 преглеждания и помага за разширяване на 

обхвата до аудитория от 8,339 нови фенове.  

Колкото по-интерактивна е кампанията, толкова 

по-силен е зарадът й: спомнете си 

предизвикателството Ice Bucket Challenge! 

 

Конкурси. Конкурсите насърчават потребителски-

генерирано съдържание с раздаването на 

официални награди и тръпката на конкуренцията. 

Те са на ниска цена, лесни за организиране и с 

висока възвръщаемост на инвестицията (ROI). The 

Paradisus Love Story e състезание, което дава на  

феновете  шанса  да спечелят четири нощувки във 

всяка една  Paradisus Resorts локация по техен 

избор.   

Конкурсите с високо „сцепление“,  канят  

потребителите да създават нещо, което ще 

продължи да съществува,  като измисляне на лого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или следващата ви реклама. Славата и 

престижът, които този вид награди носят, 

стимулира много повече хората  да участват, 

отколкото фото конкурсът сам по себе си. 

Пример в подкрепа на това е годишният конкурс 

на Frito-Lay  -  "Crash the Superbowl", който кани 

фенове да създават и споделят своите  Doritos 

реклами. Записите на победителите се излъчват  

по време на Super Bowl заедно с парични 

награди, вариращи от 400,000 - 1.000.000 щ.д. 
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Политика на признание. Едновременно вътре и 

извън вашата кампания, признанието движи 

ангажираността в социалните медии. Като общо 

правило, трябва да разполагате с екип, който не 

само да отговаря на въпроси, зададени от 

последователи, но също така да се вглежда в 

тяхното съдържание. Споделяйте щедро там, 

където съдържанието им пасва на вашето и им 

отдайте признание. Pinterest и Instagram са 

особено подходящи за това. В същото време, 

търсете инфлуенсъри, които вашата аудитория 

следва и споделяйте техни активности.   

 

Мобилизирайте служители. "Тълпата" не винаги е 

нужно да е външна. Служителите имат достъп до 

свой собствени кръгове в социалните медии. 

Защо да не помислите за краудсорсинг 

кампанията за персонала -  вътрешни конкурси за 

генерирано от служители съдържание, 

допълнителни причини да бъдат последователи на 

бранда.  

Погледнато по-мащабно, може да предложите 

социална медийна кампания какво е да се 

работи за вашата марка или защо отделните 

служители обичат бранда. Никой не е по-близо до 

вашата марка от служителите, които имате, 

именно те имат голяма сила да ви превърнат в 

шампиони онлайн. 

Краудсорсингът е доказано ефективен начин за 

популяризиране на марки. Креативността в 

задвижването на този тип кампании дава 

допълнителен стимул на феновете да участват и 

насърчава други да направят същото. Ако го 

правите ефективно, вашата аудитория ще се 

разшири значително! 
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