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Започна кандидатстването за 

„Годишни награди на b2b Media“ 

 Радина Ралчева, председател на БДВО, е член на 

журито на второто издание на “Годишни награди 

на b2b Media”. 

Tазгодишното издание на конкурса ще отличи 

най-добрите предприемачи, най-иновативните 

компании, най-креативните корпоративни офиси, 

както и социално - отговорни кампании, 

използващи иновативно мислене за постигане на 

значими резултати. 

Кандидатури и номинации се събират от 13 юни 

2016 г.  до 8 юли 2016 г. включително. Компаниите 

заявяват своето участие, кaто попълнят онлайн 

формуляр – >https://goo.gl/YQtxrn  и изберат 

категорията, в която биха искали да се състезават 

( всяка компания има възможност да избере до 

две бизнес категории). Небходимо е компанията 

участник да мотивира кандидатурата си, като 

опише дейността, кампанията си, услугата или 

конкретния проект, с който кандидатства.  

В конкурса за Годишните награди на b2b Media 

могат да участват физически или юридически 

лица, регистрирани като търговец в България. 

След периода на кандидатстване независимо 

жури ще оцени подадените в срок кандидатури и 

ще номинира до 5 участника в категория.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На официална церемония на 13 юли ще бъде 

отличен получилият най-много точки от журито във 

всяка от категориите. 

Ще се оценяват устойчиво и иновативно 

поведение, оригиналност на идеите, ефективност 

от реализацията, новаторство по отношение и на 

продуктите, и на услугите, а също и иновативност 

в начина, по който са били комуникирани. 

За първи път тази година в конкурса могат да 

кандидатстват проекти с образователна 

насоченост в сферата на бизнеса. 

 

конкурс 

Продължава на следващата страница 
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Категории и награждаване: 

По време на официалната церемония ще бъдат връчени награди в 13 различни категории заедно с 

една Голяма награда „Иновация на годината“.  

Повече за отличията: 

Наградите не са ограничени до определени сектори. Номинирани в категория “Бизнес дебют на 

годината” се очаква да бъдат новостартирали компании, докато в категория “Бизнес идея на 

годината” е възможно да бъде отличена идея, която дори още не е стартирала изпълнението си като 

бизнес проект. 

Условия за участие: 

В конкурса могат да участват компании от всички сектори на българската икономика, общини, 

неправителствени организации, медии и др. Всяка компания или организация има възможност да 

кандидатства в до две категории. 

Повече информация може да намерите на awards.b2bmedia.bg и на Facebook страницата на 

събитието. 

 

*БДВО се включва, като информационен партньор на бизнес събитието и членовете ползват 20% 

специална отстъпка от таксата за участие 

конкурс 
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Престижните “Зелени Оскари” отличиха 

най-отговорните бизнеси 

 

Усилията на общо 13 компании се увенчаха със 

"Зелени Оскари" в шестото издание 

на Националния конкурс "Най-зелените 

компании в България", който се превърна в 

емблема на отговорния бизнес в страната. 

 

Официалната церемония по награждаването се 

състоя на 8-ми юни в хотел Хилтън в присъствието 

на официални лица, медии, представители на 

българския бизнес и местната власт. 

 

Тази година в конкурса взеха участие рекорден 

брой участници. Над 60 компании се 

конкурираха в надпреварата за "Зелените 

Оскари" в конкурса, организиран от b2b Media. 

 

Медийните отличия също бяха раздадени в силна 

конкуренция. Призът "Зелена медия" получи BTV 

Media Group за кампанията "Да изчистим 

България заедно", а наградата "Зелено 

перо" беше присъдена на Живко Константинов от 

Нова телевизия, второ място заеха Мартина 

Ганчева и Иво Тодоров, Bulgaria on Air и трето 

Данаил Андреев от Agro TV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички номинирани журналистически 

разработки са достъпни на сайта на 

събитието: green.b2bmedia.bg. 

 

В 13-те основни категории, своите “зелени“ 

политики и послания оспорваха компании от 

всички сектори на икономиката в България. 

 

В категорията „Автоиндустрия, транспорт, 

логистика и телекомуникации“ победител 

стана Air France – KLM, а с второто място си 

тръгна Шенкер ЕООД. 

 

Зелени оскари 
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С „Зелeния Оскар“ за „Енергетика, воден 

сектор“ си тръгна EVN България 

Електроразпределение АД, последвана от ЧЕЗ 

Разпределение България АД на близко второ 

място. Третото място отиде при Водоснабдяване и 

Канализация ЕООД Благоевград. 

 

  В категорията „Технологии, IT продукти и 

услуги“ Коника Минолта Българияспечели първото 

място, а на второ и трето се наредиха Кобилдър 

България ЕООД и eCommera. 

 

Оспорваната категория „Индустрия и 

производствен сектор“ спечели Свилоза АД. С 

второто място се отличи Девня Цимент АД, 

а Каолин АД грабна трето място. 

 

Първото място в категория „Рециклираща 

промишленост, управление на 

отпадъци“ спечели ЕКОПАК България АД, 

последвана от ОП „Столично предприятие за 

третиране на отпадъци“ на второ място 

и Фиерхаутен България ООД на трето. 

  

За втора поредна година победителят в 

категория „Обществени организации, общини и 

държавни структури“ еОбщина Пловдив. Второто 

място отиде при Община Добрич, а третото 

при Националната агенция за приходите. 

 

За „Строителство, недвижими имоти, търговски 

площи, бизнес сгради“ първото място 

грабна Артекс Инженеринг АД, последвана 

от Сити - Еврогруп ЕООД. 

 

В „Туризъм, хотелиерство и развлекателна 

индустрия“ първото място отиде при Mellow Hotel & 

Garden. Второто място зае Санаторно-

оздравителният комплекс "Камчия“ ЕАД. Третото 

място отиде при Olives City Hotel. 

 

Победителят в категория „Финансови, банкови, 

счетоводни и правни услуги“ еБългаро-

американска кредитна банка. 

Зелени оскари 
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Второто място беше връчено на Кредисимо АД, а 

трето място на ЕВРО ФИНАНС 2007 ЕООД. 

Алтея Органикс ООД стана победител в 

категорията „Био индустрия, зелен бизнес, бюти 

индустрия“, а второто място отиде при Био Фреш 

ООД. 

Победителят в категория „Хранителна индустрия, 

сектор „услуги, търговия и селско 

стопанство“ стана Загорка АД. Второто място си 

разделиха Кока-Кола ХБК България АД и Билла 

България ЕООД. На трето място се 

нареди ГудМилс България ЕООД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Големият победител в категорията „Образование, 

ПР и рекламни услуги“ стана ДеКони. 

Призьор в новата категория за конкурса „Зелени 

стартъпи“ стана Аха Кар ООД. Второто място 

отиде при Национална Велосипедна Асоциация - 

ВелоЛоби. Третото място се връчи на Топлодом 

ЕООД. 

Част от конкурса бяха и специалните награди: 

Устойчиво развитие за „зелена” икономика -

 Солвей Соди, Идеал Стандарт-Видима АД, Nestle 

България АД. 

Принос към зелената идея - Айгер Инженеринг 

ООД, Агродар България ЕООД. 

Зелена иновация - Екоколект АД, Михалково АД. 

Безхартиен офис - Кредисимо АД, Национална 

агенция за приходите. 

Специална награда на Европейската седмица на 

мобилността - Национална Велосипедна 

Асоциация. 

По традиция специалната награда „Зелена 

личност“ беше определена след онлайн 

гласуване. Тази година неин носител 

стана Патрик Смитьойс, автор на филми за 

българската природа. Наградата е 

предназначена за личност, която е допринесла за 

популяризиране и налагане на „зелената идея“ в 

обществото. 

 

 

Зелени оскари 
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Известни са победителите в конкурса за финансов 

директор на годината CFO of the Year 2016 

15 юни 2016, София - Вчера по време на 

тържествена церемония в София хотел Балкан 

бяха обявени победителите в конкурса за най-

добри финансови специалисти на България – 

CFO на годината 2016. Организиран за трета 

поредна година от EY България и списание 

Forbes, конкурсът  отличава успешните 

финансови професионалисти и техните 

постижения през годината. 

 

Николай Гърнев, управляващ съдружник на EY 

България коментира: 

„В последните години, настъпи промяна в 

начина, по който топ мениджмънта на 

компаниите възприема ролята на финансовия 

директор. Технологиите трансформираха 

бизнес моделите в много от индустриите, 

предприемачеството е във възход, а 

глобализацията става все по-осезаема. Така 

много от стратегически важните въпроси за 

бизнеса бяха отнесени към отговорностите на 

финансовите директори. Историите на 

финансовите директори, които конкурсът CFO 

на годината отличава вече трета година 

доказват именно това – че зад всяка една 

успешна компания, стои един талантлив 

финансов директор.“ 

През 2016 в конкурса взеха участие финансови 

директори от различни сектори на икономиката: 

производство, услуги, търговия, бързооборотни 

стоки. За първа година сред участниците и 

финалистите имахме динамично развиващи се 

стартиращи бизнеси.  

 

победители 

Продължава на следващата страница 
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Оценката на кандидатите бе направена от жури в 

състав: проф. д.ик.н.  Бистра Боева, Университет 

за национално и световно стопанство; Данета 

Желева, главен изпълнителен директор 

Индустриален Холдинг България АД; Александър 

Пулев, главен банкер Европейска банка за 

възстановяване и развитие; Николай Генчев, главен 

изпълнителен директор и председател на 

Управителния Съвет на Застрахователна 

компания „УНИКА“ АД; Тодор Брешков, 

управляващ съдружник Лoнч Хъб; Николай 

Андреев, главен финансов директор Нова 

Броудкастинг Груп и CFO на годината за 2014.  

 

Победителите 

Доротея Николова, главен финансов директор на 

Банка ДСК получи голямата награда  за цялостен 

принос във финансовата функция в конкурса 

CFO на годината 2016.  Доротея Николова е 

изпълнителен директор и член на Управителния 

съвет на Банка ДСК. От 11 години ръководи 

направление „Финанси и планиране“.  Отговаря 

за стратегическото планиране, финансовата, 

регулаторната и управленска отчетност, 

данъчното планиране. Резултатите от работата на  

госпожа Николова намират отражение в отличния 

финансов резултат на Банка ДСК за 2015 година - 

рекорден за Банка ДСК, но и за банковата 

система в България. Банката постига ръст на 

печалбата в размер на 35,3 %.  

Госпожа Николова коментира: „Тази награда е 

едно изключително признание не само лично за 

мен, а и за работата на моя екип и за 

Управителния съвет на Банка ДСК, защото 

вярвам, че отлични резултати идват със съвместна 

работа и сътрудничество.  Щастлива съм от това 

и благодаря на организаторите не само за 

конкретната награда за мен, а и за това, че дават 

повече светлина за ролята и приноса на 

финансовия директор за бизнеса.“ 

 

победители 

Продължава на следващата страница 
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Победителите в останалите категории на 

конкурса CFO на годината 2016 са: 

Жанета Джамбазка, главен финансов директор 

на „Дженерали Застраховане“ АД в категория 

Стратегия за развитие на финансовата функция. 

Госпожа Джамбазка има дългогодишен опит в 

застрахователния сектор в България. През 2002г. е 

част от екипа експерти, които създават 

застрахователно дружество „Виктория“. В 

последствие го развиват и успяват да го продадат 

на „Дженерали“ Италия. През 2015 заема водеща 

роля при сливането на ЗАД „Виктория“ и 

„Дженерали Застраховане“ АД. 

Лилия Хиц-Чолакова, регионален финансов 

директор на Sitel за Германия и Източна Европа 

стана победител в категория Планиране и 

прогнозиране. Лилия Хиц-Чолакова е с почти 25 

години професионален опит в сферата на 

финансовия мениджмънт. Тя е един от лидерите, 

които развиват бизнеса на Sitel в България и 

превръщат Sitel във водеща компания на пазара 

на BPO услуги в Източна Европа. 

Славейко Славейков, главен финансов директор 

на Сосиете Женерал Експресбанк стана 

победител в категория Контрол и отчетност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заема позицията от 7 години. Работи активно за 

позиционирането на финансовата функция на 

банката като стратегически партньор на всички 

останали звена. Обучава и възпитава финансово 

мислене и култура на всички нива в структурата 

на банката. През последната година и половина 

под негово ръководство са осъществени сложни 

процеси на оптимизация, автоматизация и 

дигитализация на процесите на контрол и 

отчетност в банката. 

победители 

Продължава на следващата страница 



PRактики, брой 130, 23 юни  2016 г. 10 

Ивелин Камбуров, финансов директор на Кредисимо е 

победител в категория Ликвидност и риск. Ивелин 

Камбуров е финансов директор на Кредисимо, 

небанкова финансова компания, търгувана на Българска 

фондова борса. Когато преди 3 години се присъединява 

към екипа на Кредисимо, г-н Камбуров има за задача да 

организира работата на финансовия отдел и да 

позиционира функцията пред ръководството на 

компанията. За по-малко от година, финансовата 

функция заема своето водещо място и участва пряко в 

решенията, свързани със стратегическото развитие и 

цялостната дейност на дружеството. 

победители 
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Кампанията „Отвличането на Twitter профила на 

Мтел“ спечели международно отличие In2 SABRE 
Awards 2016 

All Channels Communication Group се нареди сред петте най-добри комуникационни агенции в Източна 

Европа, а вътрешната бизнес инициатива „All Channels Xcelerator“ беше отличена с грамота за иновативен 

проект в областта на предприемачеството 

Кампанията на All Channels Communication Group и 

Мтел „Отвличането на Twitter профила на Мтел“ 

спечели първото си международно отличие. 

Наградата е в категория „Най-добро използване на 

Twitter“ на престижните In2 SABRE Awards 2016. 

„Отвличането на Twitter-а на Мтел“ се пребори за 

отличието с над 100 кандидатури на 

комуникационни компании от Европа, Близкия Изток 
и Африка, като ефективността ѝ бе отличена от 

международното жури, което я нареди и сред 

петте най-силни кампании в социалните медии за 

2015 година в рамките на SABRE Awards EMEA 2016 

(вкл. Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn и 

YouTube). Това се случи само седмица, след като 

същият проект бе обявен и за “Най-добра онлайн 

кампания за 2015 година“ от Българското дружество 

за връзки с обществеността (БДВО).  

Екипът на All Channels Communication Group получи 

и друго признание от международното жури, този 

път за цялостната си работа като комуникационна 

агенция – за първи път в историята на SABRE Awards 

EMEA независима българска PR компания попадна 

сред петте най-добри агенции в Източна Европа. 

Освен това компанията беше отличена и за друга 

инициатива „All Channels Xcelerator“ – проект, който 

подкрепя както финансово, така и логистично 

практическата реализация на творчески бизнес 
идеи на служителите ѝ.  

 

 

отличие 
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Българите разпознават най-много лидери в 

бизнеса и най-малко в политиката 

 75% очакват вдъхновителите да бъдат двигатели на обществото, показа анкета, проведена от Bulgaria 

ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria 

Проучване на национална телевизия Bulgaria ON 

AIR и бизнес каналът Bloomberg TV Bulgaria 

показа в кои сфери българите разпознават 

лидери у нас. Над 30% смятат, че са 

бизнесмени, а едва 10% - политици. 

 

Анкетата, в която взеха участие гостите на 

конференцията „Образование и бизнес: 

Бъдещите лидери“, проведена на 11 май 2016, 

както и посетителите в сайта на събитието edu-

business.info, показа, че 86% виждат лидери в 

България, а 75% очакват те да бъдат двигател на 

обществото (22% - пример за подражание, 1% - 

повод за гордост). 

 

Най-много от анкетираните припознават такива 

хора в бизнес средите - 31%. 

 

Най-малко лидери виждат в политиката - едва 

10%. 

 

Разпознаваеми с качествата си са и спортните 

звезди в България, които печелят симпатии на 

23% от хората (в социалната сфера -12%; сред 

роднини и приятели – 13%; в изкуството – 11%). 

 

 

 

 

 

проучване 

Продължава на следващата страница 
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Най-важните качества и умения за един бъдещ лидер според по-голямата част от анкетираните са 

онези, които по-трудно се придобиват чрез обучения - комуникационните умения (76%) и харизмата 

(58%), а най-ниско оценена като важност е прагматичността (според 26%). 

 

Повечето участници в проучването смятат, че само някои се раждат с лидерски умения, но трябва да ги 

развиват и в бъдеще (63%), а други вярват, че всеки може да бъде лидер (31%). Проблемът според 42% 

от анкетираните е, че в България не се стимулира изучаването на достатъчно дисциплини в тази посока. 

 

От бъдещия лидер се очаква и той/тя да се обучава като такъв във всеки етап от развитието си, смятат 

63% от отговорилите на въпросите. 

 

Българинът се респектира и от хора с активна гражданска позиция (51%), иновативни идеи (49%) и 

амбиция (55%), а сравнително малко хора очакват от предводителите да имат талант (30%). 

 

В анкетата взеха участие хора на различна възраст, разделени в 5 категории, като най-много, изразили 

мнение, са между 36 и 45 г., а най малко – над 55 г. (до 25 г. – 22%, от 26 до 35 г. – 26% и от 46 до 55 г. – 

16%), както и от различни населени места (25% са от София, 21% от село, 17% от областен център и 32% 

от друг град). 

 

Сред тях 64% са жени и съответно 36% - мъже. От тях 91% са с висше образование, 28% работят на 

ръководна позиция, а 17% са учащи. 

 

проучване 
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Любомир Аламанов е собственик на SiteMedia Consultancy (sitemedia.bg) - 

агенция за класически и иновативни комуникации. Работи както за големи 

международни компании като Microsoft, Coca-Cola, Telenor, Hewlett Packard 

Enterprise, така и за малки стартъпи. В сферата на комуникациите е повече от 20 г. 

Като основател и дългогодишен управляващ партньор в АПРА, той е ръководил 

проекти за Coca-Cola, Майкрософт, HP, Теленор, Нестле, Байерсдорф, Сименс и 

много други. Проектите и кампаниите, в които е участвал, са спечелили повече от 

100 български и международни награди. Любомир Аламанов е един от 
основателите на Българската асоциация на ПР-агенциите (БАПРА) и неин 

председател за 8 последователни години. Един от основателите е на Българската 

асоциация на агенциите за дигитални комуникации (БААДК) и нейн пръв 

председател. 

Активно е участвал в предизборните щабове за много политически кампании. Бил 

е началник на кабинета и директор на пресцентъра на министъра на търговията в 

служебния кабинет на Стефан Софиянски и е заемал позицията Началник на 

кабинета на заместник министър-председателя по икономическото развитие г-жа 
Даниела Бобева в правителството на Пламен Орешарски. 

В момента Любомир разработва концепция за споделена икономика и участва в 

управлението и развитието на theSite - първият community&event center на 

комуникационната индустрия в България. Преподавал е Теория на 

програмирането във ФМИ. Професионален мултибоксър в World of Warcraft, 

страстен почитател на научната фантастика. 

нов член 



PRактики, брой 130, 23 юни  2016 г. 
15 



PRактики, брой 130, 23 юни  2016 г. 16 

Участници в категория “Корпоративна PR 

кампания” 

 

1. Chapter 4, проект “PR Кампания за 

официално представяне и популяризиране 

на инвестиционна програма „Аурубис 

България Спектър 2018” в публичното 

пространство” 

2. United Partners, проект NN Rebranding 

3. BBDO Group, проект BeFearless – 

„Предизвикай страха“ 

4. New Moment, проект Kamenitza 2016 Всички 

за един – да съберем приятелите на по 

бира 

5. United Partners, проект “Научната 

лаборатория на Байер” 

6. All Channels Communication Group / 

Мобилтел, проект Мтел Преплетени линии 

7. All Channels Communication Group / 

Мобилтел, проект 20 години Мтел 

 

Победители в категория “Корпоративна PR 

кампания” 

 

1-во място - 20 години Мтел – Мтел и All 

Channels Communication, реализиран за Мтел 

 

2-ро място - Kamenitza 2016 – Всички за един – 

да съберем приятелите на по бира – New 

Moment, реализиран за “Каменица” АД 

 

3-то - място - 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 

 

Проекти участници в PR приз 2016 и победители в 

категория “Корпоративна PR кампания” 

Приз 2016 – категория “Корпоративна 

PR кампания” 
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Категория “Корпоративна PR кампания” 

Специална награда на КРИБ, проект “ПР 

кампания за официално представяне и 

популяризиране на инвестиционна програма 

„Аурубис България Спектър 2018” в публичното 

пространство” 

 

Целта на проекта е представяне и 

популяризиране на инвестиционна програма 

„Аурубис България Спектър 2018” на Аурубис 

България, част от Аурубис груп -  световен лидер в 

преработването на мед, пред широката 

обществена публика, използвайки различни 

подходи и тактики за достигане до всички целеви 

групи. 

Аурубис е водещата интегрирана група за 

производство на мед и най-големият 

преработвател на мед в света. Инвестиционна 

програма „Аурубис България Спектър 2018“ е на 

стойност 180 млн. евро. Тя е насочена към 

ефективност на производителността и 

допълнително подобрение на екологичните 

показатели, като се предвиждат технологични 

подобрения в Металургично производство, 

Производство „Сярна киселина“ и Обогатителна 

фабрика. Програмата обхваща периода 2015-

2018 г. и обхваща няколко аспекта, които 

включват преки и косвени инвестиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За реализиране на поставените цели на проекта 

бе приложен системен подход, макро 

икономически анализ, анализ на вътрешната и 

външната среда на компанията, политическата 

среда и медийна обстановка в страната. След 

направените анализи бяха изведени основните 

заинтересовани групи (целеви групи), към които 

е насочена комуникационната стратегия. Като 

допълнителен инструмент за постигане на 

максимален резултат, бе сформирана работна 

група, съставена от представители на топ  

мениджмънта на Аурубис България, 

икономическия анализатор Лъчезар Богданов и 

представители на Чаптър 4 България.  

Приз 2016 – Chapter 4 

Продължава на следващата страница 
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В заключение от направените дискусии, бе 

изготвено социологическо изследване на 

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ сред местните 

общности и ключовите заинтересовани страни в 

общините Пирдоп и Златица. Проучването засяга 

основни аспекти на социалното, икономическо и 

екологично състояние на региона. 

Комуникационната стратегия за представяне и 

популяризиране на инвестиционна програма 

„Аурубис България Спектър 2018” на Аурубис 

България, обхваща серия от активности, 

достигащи до различните целеви групи. Детайлно 

бе разработен и подробен план за действие. 

Целеви групи: 

Вътрешна комуникация: Топ мениджмънт, 

Мениджъри средно управленско ниво, Служители, 

Професионални съюзи (синдикати) 

Външни комуникация: Медии(национални и 

регионални); браншови организации и индустрия, 

институциите (Общини и Ресорни министерства); 

неправителствени организации (НПО), 

информационен център на АУРУБИС БЪЛГАРИЯ - 

гр. Пирдоп 

  

Комуникационни инструменти: 

Създаване на работна група с топ мениджърите 

на Аурубис и организиране на работна среща, с 

цел анализ на текущата ситуация, поставяне на 

цели. 

Пресконференция за представяне на 

програмата пред национални и локални медии.  

Информационна дискусия с професионалните 

съюзи и представяне на Инвестиционната 

програма „Аурубис България Спектър 2018”. 

Вътрешно информационна кампания  на 

Инвестиционната програма „Аурубис България 

Спектър 2018” пред служителите на компанията 

съвместно с професионалните съюзи. Всеки 

служител имаше възможност по време на беседи 

с представители на мениджмънта и синдикатите 

да обсъди въпроси, от които се интересува. 

Информацията бе публикувана и в интранета на 

компанията, както и излъчвана на LCD екрани. 

 

Приз 2016 – Chapter 4 

Продължава на следващата страница 
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Публично запознаване с Инвестиционната програма „Аурубис България Спектър 2018” на 

представители на бранша по време на домакинството на Аурубис България на професионалния 

празник по случай „Ден на Металурга”. На представянето присъстваха повече от 150 представители 

на индустрията, специални гости от Общини и Министерства, национални и регионални медии. 

Представяне на Инвестиционната програма „Аурубис България Спектър 2018” пред Общини и 

Ресорни министерства. 

Постоянна комуникация с ключови Неправителствени организации (НПО). 

Провеждане на социологическо изследване в регион Средногорие, обхващащо въпроси, касаещи 

социално-демографските процеси, икономика, околна среда - тенденции, рискове и перспективи. 

Представяне на резултатите от проведено социологическо изследване в региона пред представители 

на водещи за региона организации. 

Постигнати резултати: 

Прозрачност на Инвестиционна програма „Аурубис България Спектър 2018” 

Затвърждаване имиджа на Аурубис България, като един от най-добрите работодатели 

Високо ниво на информираност на публиките в региона 

Пълна информираност на служителите и подкрепа на програмата 

Мащабно медийно отразяване на темата - национално и регионално покритие- 80 статии и 

интервюта; 28 печатни и електронни издания; Национални и регионални телевизии 

Добро институционално сътрудничество 

Участие в пилотна програма за дуално обучение 

Приз 2016 – Chapter 4 
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Категория “Корпоративна PR кампания” 

Проект “NN Rebranding” 

 

Кампания за ребрандиране е огромно 

предизвикателство, особено когато става дума 

за такова голямо име като ING Пенсионно 

осигуряване и ING Животозастраховане – бранд 

с отлична репутация и изключително висока 

степен на познаване на марката. За нас беше 

отлична възможност да докажем, че е възможно 

да се запази доверието в новия бранд и да се 

постигне желаната висока разпознаваемост на 

NN за кратък период от време.  

През 2015 г. ING Пенсионно осигуряване и ING 

Животозастраховане в България преминаха през 

голямо ребрандиране. Името на новия бранд на 

компанията е NN Пенсионно осигуряване и NN 

Животозастраховане. Ребрандирането бележи 

важен етап в историята на компанията. Брандът 

NN балансира между богато 170-годишно 

наследство и нидерландски корени от една 

страна и изискванията за нова международна 

компания – от друга. Освен това той обединява 

бизнеса и служителите и придава на компанията 

ясна и разпознаваема идентичност.  

С цел да се представи новото търговско име в 

България NN нае друго голямо име. Шотландският 

актьор Юън Макгрегър помогна за 

разпространението на посланието на  

 

 

 

кампанията на БЪЛГАРСКИ, така че всеки в 

България да помни новото име на бранда на 

доскорошните ING Пенсионно осигуряване и ING 

Животозастраховане. Юън Макгрегър беше 

толкова ентусиазиран от новото име NN, че 

добави още едно „Н” към името си и от този 

момент насетне се казва ЮъНН Макгрегър. 

Ключовият момент, който беше гвоздеят на 

посланието, е изречението на български в 

рекламата и по време на пресконференцията. 

Луксозна кинозала беше естественият избор за 

лансиране на кампанията за ребрандиране. 

Прес събитието беше замислено като 

представяне на нов филм с Юън Макгрегър.  

Приз 2016 – United Partners 

Продължава на следващата страница 

https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk
https://www.youtube.com/watch?v=5yHxNwzA2kk


PRактики, брой 130, 23 юни  2016 г. 21 

По време на пресконференцията, като част от 

едно от видео съобщенията, той сподели, че 

дълбоко уважава езика ни, защото никога не е 

знаел колко трудно е да се каже „осигуряване и 

пенсии” на български. И той го каза с безупречно 

произношение. Това беше началото на една 

много успешна кампания. 

NN въведе и ново мото: „За теб”, за да подчертае 

значимостта на клиентите си. Повече от слоган, 

„За теб” е обещание към клиентите на NN, 

защото важното за тях е важно и за NN. По време 

на процеса на ребрандиране клиентите бяха 

фокус за NN, както винаги.  

Ангажираността и отдадеността на всички 

клиенти, служители, дистрибуционни партньори и 

други заинтересовани страни през периода на 

промяна са свидетелство за това, че всяко усилие 

си заслужава. ING Пенсионно осигуряване и ING 

Животозастраховане поканиха агенция Юнайтед 

Партнърс да създаде, надгради и изпълни 

дългосрочна кампания като комуникационен 

партньор. Като изходи от концепцията за 

ребрандиране и целите на кампанията Юнайтед 

Партнърс създаде цялостна комуникационна 

стратегия и приложи цялостен подход, като съчета 

офлайн и онлайн инструменти. 

Приз 2016 – United Partners 
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Категория “Корпоративна PR кампания” 

Проект “Научната лаборатория на Байер” 

 

С проекта се разглежда един проблем на 

българската образователна система, а именно 

това, че в епоха на силно развити технологии и 

комуникации познанията по природни науки все 

още се представят без инструменти за „учене 

чрез опит“. Образованието разчита основно на 

теорията и не толкова на практиката и 

демонстративните експерименти. В някои 

училища в България дори няма лаборатории и 

подходящо оборудване. Науката в учебната 

програма не е привлекателна и младите хора не 

могат да усетят магията от нея и да се вдъхновят, 

за да откриват научни знания и възможности за 

кариера. 

Като част от комуникационната си стратегия 
Байер България създаде проекта „Научнатa 

лаборатория на Байер за деца“, който има за 

цел да разкрие на децата на възраст от 8 до 12 

години ролята на науката в ежедневието, като по 

този начин усетят забавната страна на химията и 

биологията чрез различни експерименти. 

 

Приз 2016 – United Partners 

Продължава на следващата страница 
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„Научната лаборатория на Байер “ се проведе в националния музей „Земята и хората “ в София в 

периода 13-19 октомври 2015 г. Експериментите бяха подбрани от екипа на Байер България и бяха 

разработени и тествани от ученици, участници в олимпиади. Експериментите бяха пригодени за 

възрастовата група на участниците, съчетавайки визуални стимули, взаимодействие и интересни 

факти.  

Приблизително 600 ученици посетиха Научната лаборатория на Байер в периода на събитието, а много 

повече проявяват интерес за участие в следващото издание. Проектът генерира общо 31 264 937 

медийни импресии (населението на България е 7,5 милиона), с повече от 70 публикации в 

традиционни, онлайн и социални медии. 

  

Приз 2016 – United Partners 
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Проекти участници в PR приз 2016 и победители 
в категория “CSR проект – бизнес сектор” 

Участници в категория “CSR проект – бизнес 

сектор” 

 

1. BBDO Group, My Tommorow 

2. Pure Communications, проект Зелени линии 

Витоша 

3.  Chapter 4 Bulgaria, проект SOS Велосипеден 

Тур Европа 2015 

4. United Partners, проект Научната 

лаборатория на Байер 

5. PR Play, проект Национална инициатива 

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

среда за нашите деца! 

6.  Консултантска къща “От игла до конец”, 

проект Кампания за профилактика на 

детското зрение 

7. PRoPR Агенция, проект Стрелкови турнир 

“Софарма 2015” 

8. All Channels Communication, Загорка Зелен 

Фонд 2015 

9.  All Channels Communication Group, проект 

Приеми бъдещето 

10.All Channels Communication Group, От любов 

към живота – Avon срещу рака на гърдата 

 

 

 

Победители в категория “CSR проект – бизнес 

сектор” 

 

1-во място - Кампания за профилактика на 

детското зрение – Консултантска къща “От игла 

до конец”, реализиран за Българската марка 

очила KWIAT 

 

2-ро място - Приеми бъдещето – Мтел и All 

Channels Communication, реализиран за Мтел 

 

3-то място - 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 

 

 

Приз 2016 – категория “CSR проект – 

бизнес сектор” 
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Категория “CSR – бизнес сектор”  

Проект “Стрелкови турнир Софарма 2015”  

 

България има силни традиции в спортната 

стрелба - все още състезаващ се олимпийски 

шампион Мария Гроздева, европейски шампион 

Антон Ризов и лидер в европейската ранглиста 

Антоанета Бонева. Въпреки това състоянието на 

тренировъчните бази, слабият интерес от страна 

на публиката и рядкото отразяване на успехите на 

стрелците в медиите, създават пречки за 

развитието на самия спорт и запазването на 

успехите му и през следващите години.  

Следвайки дългогодишната си политика за 

подкрепа на спортната стрелба и развитието на 

подрастващите, “Софарма” АД създаде 

ежегодния турнир “Софарма” заедно със 

стрелкови клуб “Левски-Софарма”. Целта на 

състезанието е да се даде възможност на 

младите надежди на този спорт у нас да застават 

рамо до рамо с настоящите шампиони, като в 

същото време се обърне внимание на 

обществото за съществуващите проблеми пред 

спорта. В същността си турнирът “Софарма” 

имаше послание и срещу вредния навик на 

тютюнопушенето и превантивните мерки, които 

могат да се вземат. За реализирането на 

комуникационните цели работи PRoPR Агенция,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

като изгради визуална и ПР стратегия за 

тридневното спортно събитие. 

При подготовката на комуникационната стратегия 

за достигане на трите основни публики на турнира 

- състезателите в различните възрастови групи, 

спортните журналисти и широката общественост, 

бе взето решение представителите на медиите да 

бъдат не просто отразяващи събитието, но и 

активни участници. Затова бе организиран 

минитурнир по стрелба за журналисти “Не-

димящи дула”, в който освен реалното 

съпреживяване на състезателния дух, те да усетят 

лично трудните условия,  

 

 

Приз 2016 – ProPR 

Продължава на следващата страница 
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в които се подготвят и състезават българските 

стрелци. Поставената цел беше да бъдат 

записани поне 15 участници от водещи медии.  

Журналистите от здравния, спортен и лайфстай 

ресор се състезаваха по между си, а след това 

имаха възможност да си партнират с звездите по 

спортна стрелба на България - Мария Гроздева и 

Антоанета Бонева. Специални покани 

предизвикваха участниците на дуел с вредния 

начин на живот. 

Един от основните елементи на стратегията 

включваше визуалната комуникация на турнира 

да е в стилистиката на най-големите спортни 

събития - световни първества и олимпийски игри, 

като за тази цел са използвани прецизността на 

стилизираните фигури и "плоският" дизайн. Идеята 

зад това бе от една страна да бъде създадена по-

добра атмосфера за провеждане на 

състезанието в иначе неприятните условия на 

българските стрелбищни комплекси, а от друга - 

при пристигането на журналистите да бъде 

постигнат силен контраст именно с лошите 

условия, при които се създават българските 

шампиони. 

Участие в турнира “Софарма 2015” взеха над 80 

състезатели от 14 стрелкови клуба, а в 

журналистическата надпревара се включиха 18 

представители на водещи български медии. 

Първоначално като предизвикателство пред PRoPR 

в рамките на комуникацията на турнира бе 

идентифицирано наличието на бранд в името на 

самия турнир, но той беше отразен с над 40 

публикации в медиите, като в журналистическите 

материали присъстваха всички основни 

комуникационни послания, включително и 

споменаване на основния спонсор на 

състезанието. Впоследствие стана ясно, че 

“Софарма 2015” е бил турнирът с най-голям 

награден фонд у нас от няколко години насам, 

което бе определено от спортистите като 

незаменима подкрепа за този спорт.  

Приз 2016 – ProPR 
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Категория “CSR – бизнес сектор”  

Проект “Национална инициатива „Приказки без 

край” – #Заедно за по-добра среда за нашите 

деца! 

 

Националната инициатива „Приказки без край“ 

е насочена към подобряване на болничния 

престой на децата и по-бързото им 

възстановяване с помощта на мобилни 

библиотеки с книжки за всяка възраст и 

специално обучени аниматори. Началото на 

тази инициатива бе поставено през месец 

ноември 2012 г. като част от програмата за 

социална отговорност на GSK 

(„ГлаксоСмитКлайн“) и Panadol Baby. Основен 

партньор на инициативата е Българската 

педиатрична асоциация. През 2015 г. дейностите 

в рамките на кампанията бяха насочени към 

облагородяване на дворните пространства и 

създаване на приветлива болнична среда за 

малките пациенти.  

Целта на кампанията е да даде подкрепа и да 

създаде среда, максимално близка до 

домашната, на хоспитализираните деца и 

техните родители, за да могат малчуганите да се 

възстановят възможно най-бързо в стресиращата 

болнична обстановка чрез четене, музика, 

театър и празненства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едновременно с това инициативата позволява да 

се засили емоционалната връзка между децата, 

родителите и лекарите. 

До момента към проекта са присъединени 14 

болници от София, Пловдив, Варна, Плевен и 

Русе, а екипите на „Приказки без край“ върнаха 

усмивките на повече от 9000 малки пациенти. 

Много популярни личности подкрепиха каузата: 

Димитър Рачков, Бате Енчо, Елена Петрова, 

Наталия Симеонова, Десислава Стоянова, Деси 

Бакърджиева, Юлия Юревич, Радост Драганова и 

Христо Шопов. 

 

 

Приз 2016 – PR Play 

Продължава на следващата страница 
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Организаторите на „Приказки без край“ се 

стремят непрекъснато да разширяват 

партньорската си мрежа. През 2015 година към 

кампанията се присъединиха Национална 

мрежа за децата, Национален дворец на 

децата, Национална художествена академия, 

социалната платформа „Ятото” и Киноцентър 

Бояна. Медийни партньори са bTV,  Нова Тв и 

Нетинфо.  

През 2015 г. бяха реализирани следните ПР 

активности в рамките на инициативата „Приказки 

без край“: 

•Специално събитие „Имало една пролет” в 

УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив по повод 

настъпването на пролетта (март 2015). Актьорите 

Димитър Рачков и Бате Енчо засадиха цветя във 

формата на слънце в УМБАЛ „Св. Георги“- 

Пловдив заедно с малките пациенти на Клиниката 

по педиатрия и генетични заболявания. Събитието 

протече под формата на детски празник, на 

който актьорите се забавляваха заедно с децата 

и разиграха приказката „Сливи за смет“. Накрая 

всички гости получиха като подарък семена от 

детелина, символ на новото начало, късмета и 

щастието, както и тениски с автограф и щампи 

на лично сътворени от Рачков и Бате Енчо рисунки. 

•Доброволческа кампания с над 130 българи, 

които се включиха в почистването и освежаването 

на болничните пространства около детските 

клиники на четири болници в страната: Втора 

МБАЛ в София, УМБАЛ „Св. Марина“-Варна, 

МБАЛ „Св. Анна“-Варна и УМБАЛ „Г. Странски“ - 

Плевен. Акцията бе организирана в подкрепа на 

кампанията на bTV „Да изчистим България 

заедно“. Тя се проведе под мотото “#Заедно за 

по-добра среда за нашите деца!” през м. юни 

2015 г.  

Приз 2016 – PR Play 
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•През октомври 2015 г. студенти от Националната художествена академия изрисуваха част от стените 

на педиатричната клиника на УМБАЛ „Александровска“. Ръководителят на екипа доц. Арсен Минков, 

заедно със свои колеги, разкраси и Педиатричната клиника на Националната кардиологична 

болница. Благодарение на проекта, коридорът и болничните стаи на клиниката вече са декорирани с 

красиви рисунки. Тяхната цел е да помогнат на децата да преодолеят чувството на страх, което 

обикновено съпровожда престоя им в болницата.  

•През декември в Специализираната болница за активно лечение по детски болести в София се 

проведе акция „Коледен дух“. Целта на събитието бе да се създаде празнично настроение сред 

болните деца, техните родители и служителите на лечебното заведение. Актьорът Христо Шопов, 

колегите му от театър "Сириус" и Бате Енчо се погрижиха за доброто настроение на малките 

пациенти. Накрая те получиха и подаръци от Дядо Коледа. 

Приз 2016 – PR Play 
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Категория “CSR – бизнес сектор”  

1-во място, проект “ Кампания за профилактика на 

детското зрение 

 

„Кампанията за профилактика на детското 

зрение” на българската марка очила KWIAT, 

реализирана от Консултантска къща „От игла до 

конец”, е насочена към решаването на проблема 

с липсата на ранна диагностика на детското 

зрение в България.  

Кампанията обединява усилията на оптичния бранш 

и държавните институции за създаване на условия 

за ефективна профилактика на детското зрение на 

ниво първично здравеопазване в национален 

мащаб. Основните цели на кампанията са: 

популяризиране на необходимостта от редовна 

профилактика на детското зрение; акцентиране на 

важната връзка и допринасяне за сътрудничеството 

между трите вида ключови специалисти в грижата 

за очното здраве: офталмолози, оптометристи и 

оптици; максимален брой деца и младежи на 

възраст от 6 до 18 г. да преминат безплатен 

скрининг на очите в оптики и медицински центрове 

в цялата страна, така че да бъдат навреме открити 

деца с потенциални зрителни проблеми и те да 

бъдат насочени към офталмолог.  

Кампанията се реализира в рамките на осем 

месеца от май до декември 2015 с официалната  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подкрепа на Министерство на здравеопазването и 

Министерство на образованието и науката, в 

партньорство с над 150 оптики и медицински 

центрове в страната. „Кампанията за 

профилактика на детското зрение” даде 

възможност за безплатен очен скрининг на деца и 

младежи от 6 до 18 години в 28 областни града в 

страната през месеците септември и октомври.  
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Със съдействието на Министерство на 

образованието и науката и Българска асоциация 

на частните училища бяха разпространени 

информационни материали (плакати и флаери) 

до над 2000 училища в цялата страна. Основни 

медийни партньори на кампанията бяха: 

Българска национална телевизия, Българско 

национално радио,  социалната мрежа за здраве 

CredoWeb, както и още 25 медии, в т.ч. 

регионални. 

Като посланици на кампанията, заедно със 

своите деца, се ангажираха 20 известни личности 

от различни сфери – музика, спорт, медицина, 

мода, медии, сред които бяха  големите имена в 

българския спорт – олимпийските и световни 

шампиони: Мария Гроздева, Тереза Маринова и 

Йордан Йовчев. Посланиците на кампанията 

демонстрираха отговорно отношение към 

здравето на детските очи, като участваха заедно 

със своите деца в ревю с очила KWIAT, което се 

състоя на 29 септември в City Center Sofia. На 

събитието присъстваха над 100 човека, сред които 

представители на повечето медийни партньори, 

други медии и гости.  

В рамките на кампанията над 15 000 деца в 

цялата страна са преминали безплатен скрининг 

на очите. Освен реално установените проблеми 

със зрението при конкретни деца, в голяма степен 

се повиши информираността на родители, 

учители и широката общественост относно 

здравето на детските очи. Тъй като в част от 

оптиките и медицинските центрове, където се 

извършваше скрининг, работят офталмолози и е 

налична повече апаратура – бяха извършвани и 

по-задълбочени прегледи.  
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Само в Очна болница и клиника „Академик 

Пашев”, партньор на кампанията, са прегледани 

над 2000 деца. През месец октомври се състоя и 

доброволческа скринингова акция – група 

студенти, последен курс „Оптометрия” в СУ, 

проведоха скрининг на място в училище в гр. 

Девня по покана на общината. Това е град без 

офталмолог и без оптика. За два дни 335 деца 

преминаха всяко през 4 скринингови теста. В 

резултат при около 30% от децата бяха открити 

потенциални проблеми и е препоръчан преглед. 

Като естествено продължение на кампанията на 

KWIAT, потребители на CredoWeb имаха 

възможност да спечелят 40 ваучера за безплатен 

очен преглед, като за целта бяха ангажирани 

водещи детски офталмолози, които в 

продължение на един месец – от 30 октомври до 

30 ноември извършваха прегледи на спечелилите 

ваучер.  

В част от оптиките-партньори на кампанията беше 

разпространена анкетна карта (съгласувана със 

специалисти – офталмолог, оптометрист и оптик), 

която се попълваше (доброволно) от родителите 

за всяко дете преминало скрининга. Анкетата 

беше достъпна и онлайн в сайта www.kwiat.bg. 

Попълнените анкети дават информация за 1227 

деца, като резултатите показват, че повече от 

половината от тях  никога не са били на очен 

преглед при специалист (56.7% или 686 деца). В 

резултат от проведените скринингови тестове се 

установи, че 35% (или 213 от общо 610, деца 

обхванати от проучването на място в оптиките) 

имат потенциални проблеми със зрението 

(късогледство, далекогледство или астигматизъм) 

и за тях е препоръчано посещение при 

офталмолог. Кампанията даде възможност и 

допринесе за активизиране на сътрудничеството 

между трите вида ключови специалисти в грижата 

за очното здраве: офталмолози, оптометристи и 

оптици. 

Според Мила Драгомирова, главен консултант на 

кампанията в качеството си на експерт от 

сферата на първичното здравеопазване – 

председател на Българския съюз на 

оптометристите и преподавател по оптометрия в 

СУ „Климент Охридски”:  „Резултатите от 

кампанията потвърждават необходимостта от 

провеждане на обхватни скринингови програми 

за детско зрение, което съвпада и с резултатите 

от публикувани проучвания на български 

офталмолози през последните години.”  
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Курсове Юли 

1. “Маркетинг мастърклас: Fix the Bugs” 

 

Кога: 8 юли 2016 г. 

Лектори: Владислав Георгиев - съдружник в маркетинговата консултанска фирма „Ремарк Консултинг“.  

От 1998-а се занимава професионално с реклама като криейтив, като е бил част от екипа на рекламни 

агенции като Агора, Saatchi & Saatchi и Leo Burnett. През 2010-а става маркетинг мениджър на Престиж 96, 

като се грижи и за разработването на новите продукти на компанията.   

Работил е за компаниите Philip Morris, Proctеr & Gamble, Microsoft, Ideal Standard, Флорина, Nexcom, 

Престиж, Овъргаз, БТА, BBB, Allianz, Vivacom, Bacardi, Fujitsu-Siemens, Interlease и др. 

 

Огнян Бекяров - съдружник в маркетинговата консултантска фирма „Ремарк Консултинг“.  

След завършване на образованието си в Атинския университет започва работа в екипа, облужващ Глобул в 

рекламна агенция MAG Advertising.  

През следващите 7 години е част от Client Service отдела на DDB Sofia, работейки по проекти на Piraeus 

Bank, McDonald' Bulgaria, Audi, Seat и други, а по-късно е стратегически планьор в Euro RSCG Sofia за 
Volkswagen.  
 

Повече за програмата може да намерите на този линк. 

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=208
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=228
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=206
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Вашите мнения, коментари и предложения 
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Очакваме  

Българско дружество за връзки с обществеността     
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Ел.поща: office@bdvo.org 

                  www.bdvo.org  
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