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Кой стои зад доброто? Всички гледни точки за 
отразяване на компаниите в електронните медии 

Публична дискусия за споменаването в телевизия и радио на имена на компании и организации, 
които реализират и подкрепят обществено значими каузи 

Събитие 

Продължава на следващата страница 

Кога: 19 юли 2016 г.  
 

Къде: Офис на открито, дворът на ул. Кракра 16 

Програма 
 
17:30 – 17:45. Посрещане и регистрация 

 
17:45 – 17:50. Дискусия за отразяването на 

компаниите: история и гледни точки 
 

Модератор: д-р Александър Христов, Член на 

УС на БДВО 
 

17:50 – 18:00. ПР и компаниите в електронните 

медии: колко е важно да се знаят. Как да 
насърчим практиката за отразяването им?  

Радина Ралчева, Председател на УС на БДВО 

Любомир Аламанов, представител на БАПРА 
 
18:00 – 18:10. Регулаторът. Какво казва ЗРТ и как 

да се тълкува? 

Мария Стоянова, Председател на СЕМ  
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18:10 – 18:25. Неправителствените организации. 

Какви са ползите за обществото от 
споменаването на имена на компании? 

Красимира Величкова, Директор на БДФ 
Иванка Шалапатова, фондация „За нашите 

деца” 
Марина Стефанова, Изпълнителен директор, 

Българска мрежа на Глобалния договор на 

ООН 
 
18:25 – 18:35. Телевизионните и радио 

оператори и продуцентите. Какво спира 

електронните медии да отразяват имената на 

компаниите при социално-отговорни проекти? 
Какви са новините за тях? 
Асен Григоров – MediaMixx 

Анна Танова – Изпълнителен директор на АБРО 

Мария Савова – Изпълнителен директор на АТП 

 

 

 18:35 – 18:55. Компаниите. Каква е 

необходимостта от повече публичност за каузи 
и социално отговорни проекти? 

Росен Мисов, Изпълнителен директор на БАР 

Георги Руйчев, Изпълнителен директор на ББЛФ 
Илияна Захариева, Директор „Корпоративни 

комуникации” на Мтел 

Елена Кръстева, Директор „Реклама и 

Корпоративни комуникации” на  Софарма 

 
18:55 – 19:05. Рекламистите. Кое не е реклама в 

електронните медии? Разликата между 
информационно и рекламно съдържание. 

Ели Герганова, Председател на НСС 

Мариана Брашнарова, Изпълнителен директор 

на БАКА 

 

19:05 – 19:45. Дискусия. Бъдещи действия 
 

 

Събитие 
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 30 юли, събота 

9.00 ч. - тръгване 

  

Рила - Седемте мусленски езера с опция 

покоряване на връх Мусала. 

Сборен пункт за участниците - лифта в Боровец. 

   

31 юли, неделя 

9:30 ч. - тръгване  

  

Рила - Седемте рилски езера 

Сборен пункт за участниците – лифт на х. Рилски 

езера 

  

 

 

Опция за желаещите по-дълга разходка – хижа 

Скакавица и водопада Полска Скакавица 

(удължава общо маршрута със слизането с три 

часа). 

 

6 август, събота 

9:00 ч. - тръгване 

  

Пирин - Бъндеришките езера 

 Сборен пункт за участниците - хижа Вихрен 

 

За желаещите, опция е на 07.08 при добро време, 

изкачване на вр. Вихрен. 

 

 

 

Дати на провеждане: 

 30-31 юли и 6-7 август 

  

Програма: 

 

БДВО Summer Camp 2016 

Всеки може да участва във всяка една от експедициите, като е необходимо да заяви своето участие на 

имейла на БДВО – office@bdvo.org. Семейства, приятели, деца, кучета и дрuги са повече от желани. 

На заявилите интерес за нощувка в Боровец или Банско ще изпратим допълнителна информация за хотел 

и условия. 

 

Участвалите в  една или повече експедиции до езерата ще получат тенсиска и грамота "Покорител на 

езерата" - БДВО Summer Camp 2016 

mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
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Становище на Комисията по професионална 
етика към БДВО  

Относно: Публичното представяне и отразяване на случая с тежкия инцидент с 

г-жа Цветелина Стоянова, спортист по художествена гимнастика  

 

До: Всички специалисти по публични комуникации, журналисти и 

заинтересованите страни  

Уважаеми колеги,  

Като орган, проследяващ етичните и неетични 

практики в областта на публичните комуникации, 

Комисията по етика към Българско дружество за 

връзки с обществеността изразява своето 

категорично несъгласие с начина на медийно 

отразяване на случая с тежкия инцидент със 

спортиста Цветелина Стоянова, която е част от 

националния отбор по художествена гимнастика. 

  

През последните седмици личната трагедия на 

младата жена бе основна тема в печатни 

издания, в уебсайтове, както и зае централно 

време в сутрешни блокове и новинарски емисии 

на редица телевизии – национални и кабелни.  

 

За пореден път сме свидетели на използване 

частен случай с лична драма, който прерасна до 

вторична виктимизация. За периода публичното 

пространство бе наситено от манипулативни 

публикации и материали, част от тях ненужни от 

гледна точка на здравата публична среда и 

опазване на личното достойнство на жертвата и 

нейното семейство. Някои медии използваха и 

редица лица с неподходяща експертност, като по 

този начин доразвиха краха на професионалната 

етика.  

 

Подобно детайлно фокусиране върху личната 

история на засегнатата страна нанася тежки 

щети върху обществото и аудиторията. 

Непоправими поражения има и върху 

потърпевшата и нейните близки. Станахме 

свидетели на моменти, в които преекспонирането 

на темата, можеше да доведе до заключението, 

че чрез тази „история“ част от медиите се опитват 

да променят дневния ред на обществото или да 

отклонят внимание от по-важните теми и 

проблеми, за които има нужда от качествена 

информация.  

Становище 

Продължава на следващата страница 
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Подобно медийно отразяване, включващо 

всички елементи на жълта журналистика, 

накърнява личното достойнство, личното 

пространство и подлага на допълнително 

изпитание емоциите на близките на жертвата. 

Комерсиалният стремеж за обхващане на 

„темата“ отвсякъде, както и състезанието 

електронните медии да са първи в 

предоставяне на информация и „интересни“ 

събеседници, в конкретния случай нанесе 

щети на публичната среда.  

 

Изказваме своето възмущение от факта, че 

личната история на човек, която е прославил 

нашата страна и през последните над 10 

години е работила в името на България и на 

спорта, бе превърната в риалити сериал, в 

който целта е да натрупва напрежение, стрес 

и негативизъм. Недопустимо е да се стига и 

до момент, в който определени медии се 

опитват да издават присъди, още преди 

разследването да е приключило.  

 

Накратко – в казуса по отразяване на 

посочения случай бе потъпкана 

професионалната етика  

 за работа в публичното пространство. За нас 

е недопустимо преекспониране на тема от 

личен характер, независимо от това за кое 

лице става въпрос и независимо от приноса 

му/й към благото на Република България. 

Съпричастността към личната драма, 

изразяването на емпатия  

и призив за помощ, ако случаят го налага, 

според нас, наред с отразяване от дистанция, 

са сред характеристиките на добрата 

публична среда в подобни случаи.  

Становище 

Продължава на следващата страница 
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Убедени сме, че журналистите, както и пиар специалистите, са медиатор към целевите публики и 

обществото и носят отговорност за формирането на общественото мнение по важни и актуални 

теми. Подобни актове като посочения по-горе нарушават професионалните ценности за 

компетентност и ангажираност от Етичния кодекс на пиар специалистите в България, както и 

принципите на професионално поведение за изграждането на доверие в целевите публики и 

обществото, съблюдаването на принципите за поверителност на информацията, както и на 

отговорно поведение като цяло.  

 

Искрено се надяваме повече да не ставаме свидетели на подобни неетични практики.  

 

С уважение,  

 

Комисия по етика към БДВО в състав:  

Милена Атанасова - председател  

Елица Наумова  

Даниел Киряков  

 
София, 24.06.2016 г.  

Становище 
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На 7 юли 2016 г. PR общността отбеляза своя 

първи професионален празник. Датата за 

честване на Деня на PR специалиста е 

символична, тъй като на този ден преди 11 г. е 

подписан Етичният кодекс на PR специалистите 

в България. 

 

Първият Ден на PR специалиста беше 

организиран съвместно от АСКО, Дружеството 

на пиарите към СБЖ, EACD, БАПРА и БДВО и 

представляваше неформален микс от 

формати, дискусии и нетуъркинг. В 

препълнената зала на втория етаж на The Site 

събитието откриха домакинът Любомир 

Аламанов, който е и идеен двигател на 

събитието, както и съответно председателите 

на петте организации - Михаела Малеева, 

Любомир Блатски, Ваня Бабанин, Катя 

Димитрова и Радина Ралчева. 

 

Домакин на събитието беше Community center 

The Site и всяка от петте професионални 

организиации имаше свой час, в който по 

избран от нея начин да отбележи празника. В 

рамките на един следобяд PR общността видя 

шеговита гледна точка към представянето на 

статистически данни, участва в дискусия за 

етиката в PR индустрията, погледна към 

бъдещето през очите на 20-годишните, участва 

във викторина и прави коктейли.  

Първи ден на ПР специалиста 

Празник 

Продължава на следващата страница 
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Представители на различните асоциации въвлякоха 

колегите си в много активни и приятелски диалози, 

занимания и размисли, а домакините от The Site 

осигуриха комфорт и перфектна организация. 

 

Професионалният празник на българските PR 

специалисти приключи с градинско парти, много 

удовлетворителни срещи и нови идеи. 

Първият Ден на PR специалиста поставя началото на 

важна традиция за гилдията, обединява различните 

професионални организации в нея и има намерение да 

се превърне във важен ден от календара на събитията в 

страната в областта на публичните комуникации.  

Празник 
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По повод 20 години от създаването на БДВО, 

PRактики ще публикува 20 интервюта с 

представители на комуникационната общност 

от всички сфери и генерации.  

Започваме с Eмилия Маринова, която е само 

на 20 години, а вече няколко години гради 

кариера в областта на Entertainment PR.  

Тя беше спикър на по време на часът на БДВО, 

в рамките на първото издание на Деня на ПР в 

България, което се проведе на 7 юли. 

Беседата по повод 20 г. на БДВО - lifestyle, 

комуникациите и следващите 20 години така, 

както ги виждат младите беше под надслов 

„Следващите 20 през очите на 20 годишните”. 

Под формата на нестандартно представяне и 

интервю, Емилия разказа своята гледна точка за 

професията, бъдещето й и комуникациите.  

Емилия започва да се занимава в PR още на 17 

години и по-специално с организиране на 

музикални събития като първата банда, която й 

се доверява, е фънк групата SouthWick. След 

това работи около половин година за "Брас 

Асоциация" и по точно в екипа на фестивала за 

духова музика "Brazzobrazzie". По време на 

лятното му издание й поверяват и имиджа и 

организацията на събитията на духовия 

оркестър "Браз Вилидж", който също е под 

шапката на „Брас Асоцация“. Занимава се 

основно с Фейсбук страницата им и 

изграждането на рекламна кампания за тяхно 

ново парче, плюс организация по заснемането 

на видеоклип. 

 

 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Интервю 

През 2015 г. Емилия участва в организационния екип на 

концерта "Орлин Павлов Big Band Concert" и 

успоредно с това стартира работата си по изготвянето 

на ПР и рекламни кампании на латино бандата Манго 

Дуенде, с които и до днес работи. Основните й 

интереси в ПР са свързани с творческитв среди и 

медиите, фен и активен потребител е, разбира се 

наfacebook и Instagram. По отношение на 

музикантските среди има стремеж да намери нов 

метод за постигане на по-добри и по-качествени 

резултати. През есента Еми ще бъде студент втора 

година по ПР в Нов български университет, а зад гърба 

си вече има над  10 големи реализирани проекта. 

Продължава на следващата страница 
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Твоите ПР примери за успех и неуспех? 

- Моите ПР примери за успех са доста по-

малко от неуспешните, но пък последния такъв 

беше много изненадващ и впечатляващ за 

мен. Тъй като няма много спонсори, които да 

подкрепят творците, често пъти се залага на 

стратегията да се свири в клубовете на вход. 

Затова трябва да се измислят оригинални и 

креативни начини за привлизане на интерес 

към даденото събитие, разбира се, с 

мининамлни разходи. И така на последното 

важно за мен събитие успях само с 40лв 

разходи за реклама да създам една успешна 

рекламна и ПР кампания в социалната мрежа 

Facebook, която ни доведе повече от 600 

човека публика в столичен клуб. Що се отнася 

до неуспешни ПР примери, мога дам дам 

отново скорошен мой опит. Често срещана 

практика в музикалния бранш е 

организирането на събития от хората, които 

държат клубове. За съжаление 

 

 

тази стратегия много рядко дава положителни 

резултати, защото въпросните организатори 

почти нямат представа как работи Facebook 

рекламата или смятат, че 2 седмици е 

достатъчно много време за една рекламна 

кампания. 

 

Как социалните медии влияят на работата ти? 

Какво „работи“ и какво не за 20-годишните 

като теб? 

-Както вече стана ясно, социалните мрежи са 

основният начин за разпространяване на 

информация и други материали в моята 

работа. Това, което съм забелязала, че 

“работи” е публикуването на клипове, 

показващи какво се случва по време на 

репетиционния процес, т.нар. backstage 

кадри. Това, което “не работи”, е споделянето 

на събития от личните профили с цел това 

събитие да присъства колкото се може повече 

пъти в News Feed. 

 

 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Как оценяваш образованието по ПР в 

България? 

-Когато взех решението да запиша ПР 

специалността в Нов български университет, 

бях малко скептично настроена. Но в 

момента, в който започна първата ми 

година, мога да кажа, че бях много приятно 

изненадана. Имам голямото удоволствие и 

чест да се уча от страхотни преподаватели, 

които непрекъснато се интересуват от 

настъпващите промени в бранша, 

актуализират материала, който преподават, 

и се стремят да държат студентите си 

заинтригувани от курсовете, които 

посещават. Затова мога да оценя 

образованието по ПР в България с една 

доста добра оценка. 

 

Как виждаш тази професия след 5,10,20 

години? 

-Със сигурност тази професия ще претърпи 

много голямо развитие в положителна 

посока, защото все повече хора осъзнават, 

че ролята на ПР специалистите е много по-

важна, отколкото са смятали до сега. 

 

Как виждаш ролята на професионалните 

организации, като БДВО и другите, които са 

представени тук днес? 

-Моето виждане е, че именно тези 

организации трябва да показват и най-вече 

да обясняват какво означава ПР на хората, 

които не знаят. Но спред мен е важно те да 

дават много примери за това как изглежда 

тази професия в различните среди, защото 

може би там става голямото объркване. 

 

Пожеланието ти към БДВО по повод 

годишнината? 

- Пожелавам ви още повече поводи за 

отбелязване на такива прекрасни празници. 

Пожелавам ви също така да не спирате да 

проявявате креативност във всяка една 

посока, към която поемате. :) 

Интервю 
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На 30 юни 2106 г. Българското дружество за 

връзки с общестеността (БДВО) и М3 College 

организираха специално издание на познатия 

PR Thursday на тема „Ролята на 

международните PR организации за развитието 

на бизнеса в България”. 

 

Лектор беше г-н Максим Бехар, изпълнителен 

директор и председател на Борда на 

директорите на M3 Communications Group, Inc, 

част от Hill+Knowlton Strategies Partner, президент 

на Световната асоциация на PR агенциите 

(ICCO). 

 

Събитието, което е част от програмата по 

случай 20-годишнината от създаването на БДВО 

събра в сградата на М3 College представители 

на комуникационната гилдия, които чуха 

мнението на г-н Бехар за значението на 

международните PR организации за развитието 

на PR бизнеса и за това как те могат да бъдат 

полезни на нашите специалисти по 

комуникации.  

PR Thursday 

Дискусия 

Продължава на следващата страница 
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Г-н Бехар разказа и лични преживяния от 

работата си на международно ниво и 

коментира работните практики и процесите на 

взимане на решения и сътрудничество в  

международните браншови организации. 

 

Неформалната и приятелска дискусията не се 

ограничи само до обявената тема, а засегна и 

далеч по-широки аспекти на професията. Сред 

тях бяха въпроси, свързани с  процесите на  

 

 

интеграция на различните комуникационни 

практики, кой е бизнесът – реклама, дигитални 

комуникации или PR, който е редно да води тези 

интеграционни тенденции, какви са новите 

предизвикателства пред професионалните 

комуникатори, създаването на съдържанието ли 

е най-важната задача пред PR практиците в 

момента и др.  

Дискусия 
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20 години БДВО 

По повод 20 годишнината на БДВО, в 

следващите броеве PRактики ще 

публикува интересни факти и документи 

от историята на дружеството. Започваме 

със списъка на юридическите учредители 

на БДВО, чиито имена и подписи стоят в 

Учредителния протокол и първия Устав на 

дружеството. Това са и членовете на първия 

Управителен съвет на БДВО с председател 

проф. д-р Тодор Петев. 

Учредители 
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В последните 10 години Катерина Maркова се развива 

професионално в сферата на корпоративните комуникации, в които 

фокусира своите интереси и амбиции. От началото на 2009 година до 

момента заема длъжността Мениджър корпоративни комуникации 

във VP Brands International (Винпром Пещера АД), където отговаря за 

връзките с медии, институции и браншови организации. Допринася за 

стратегическото планиране и поддържането на имидж на компанията 

в сектора, както и за налагането на марките, които произвежда. 

Преди да заеме своята позиция като корпоративен ПР специалист, 

Катерина е работила в ПР агенциите AMI Communications, Veritas PR, 

Active Group. В портфолиото с клиенти и проекти се включват 

компании с лидерски позиции в телекомуникациите, технологиите, 

фармацевтичната индустрия и други, като имената, които се 

открояват са: Vivacom (БТК), Shell, Visa България, LG България, 

Еврофутбол, ПИБ, AstraZeneca, GlaxoSmithKlein и други. 

Нов член 
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b2bmedia.bg –  под този бранд е познатият и вече натрупал популярност информационен сайт за бизнес новини. 

Той обединява целият поток от новини на български език, както и много на английски език в икономическата 

сфера. Дневно на портала се акумулират над 750 новини, което е уникално по обем съдържание. 

Информацията е огромна по отношение на бизнес сферата и предлага на едно място всичко, което се търси и 

намира в интернет пространството. 

Manifesto.bg – специалният проект на медийната група със селектрирани бизнес и корпоративни анализи, 

предприемачество, start–up новини, бизнес събития от България и света.  

b2b newsletter е седмичният електронен бюлетин с подбрани актуални новини и полезна информация, който се 

разпространява до общо 120 000 е-mail абонати ( над 55% open rate - отваряемост).  

b2b Media организира всеки месец информационни събития – дискусии, конференции и конкурси. Събитията на 

медийната група са сред утвърдените бизнес събития в България, като се провеждат ежегодно: Национален 

конкурс „Най – зелените компaнии в България“, конференция „International Conference Smart Buildings, Smart Cities, 

Smart Economy“, Национален конкурс „Годишни награди на b2b Media“, конференция „Cloud  Forum Bulgaria“, 

Благотворителен бизнес турнир за приятели и партньори на b2b Media и др.   

Нов член 

Продължава на следващата страница 
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Надя Маринова – глaвен редактор на b2b Mediа 

Основател на b2b Media, b2b Magazine, biolife.bg, Manifesto.bg, b2b Legal. 

Инициатор на конкурса “Най-зелените компании в България”, международната 

конференция “Индустрия и иновации”, “Smart buildings, Smart cities, Smart 

economy”, наградитеSky Stars и много други национални и международни 

събития. Мениджърският й опит в областта на медиите включва престижни 

позиции, като гл. редактор на Darik Radio Burgas, зам. главен редактор на в-к 

“Пари”, директор икономически предавания на TV Bulgaria On Air и Re: TV, гл. 

редактор на предаването “Оригиналът” по ТВ 7 и др. 

Надя е с юридическо и журналистическо образование, както и диплома от 

London School of PR. Завършила е множество специализации по PR and 

reputation management, Crisis Management, Media Evaluation, Corporate identity, 

Brands and brand management, с диплома по “Investigative Business Reporting”. 

Надя има над 15-годишен опит областта на медии, ПР, комуникации и 

управлението на телевизионни и радио програми, продукции, печатни издания, 

онлайн медии, продажби и маркетинг на национално и регионално ниво. 

Нов член 
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Премина церемонията на годишните 

награди на b2b Media 

Усилията на общо 17 компании и 

организации се увенчаха с "b2b Оскари" във 

второто издание на „Годишните награди на 

b2b Media“, които представят отличните 

примери от бизнеса и социално отговорните 

практики в България. 

Конкурсът продължава да се радва на голям 

интерес от страна на участващите компании 

и организации. Част от журито бе и Радина 

Ралчева – председател на БДВО. 

 

Официалната церемония по награждаването 

се състоя на 13-ти юли в Capital Fort в 

присъствието на официални лица, медии, 

представители на българския бизнес и 

местната власт. 

 

Второто издание на конкурса отличи най-

добрите предприемачи, най-иновативните 

компании, най-креативните корпоративни 

офиси, както и социално отговорни 

кампании, използващи иновативно мислене 

за постигане на значими резултати. 

 

Връчиха се награди и отличия в 17 категории и 

една голяма награда – Иновация на годината. 

В категорията „Бизнес дебют на 

годината“ победител стана Империя Мобайл. 

С второто място си тръгнаха Алфа Кол 

България АД и The Site Media, а на трето се 

нареди Xplora. 

С отличие за „Бизнес идея на годината“ си 

тръгна Топлодом ЕООД, последвана от 

Webcloud Ltd на второ място. Третото място 

отиде при Михалково АД. 

 

Партньорство 

Продължава на следващата страница 
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„Бизнес лидер на годината“ стана Максим 

Бехар, основател на M3 Communications Group. 

Негов подгласник е Хуан Карлос Пералехо, 

изпълнителен директор на Нестле България АД. 

 

Оспорваната категория „Бизнес проект на 

годината“ спечели Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) 

България. Второто място си разделиха Cooolbox и 

Кредисимо АД, а Лейдис Хенд ЕООД грабна 

трето място. 

 

 

 

 

Победителят в категория „Инвестиция за устойчиво 

развитие“ спечели City Center Sofia, последвана 

от Ей Би Джи Пропърти Груп на второ място. 

 

Призьор в категория „Иновативна идея на 

годината“ стана Web Motion. Второто място отиде 

при Сдружение Национална Асоциация по 

Велосипедизъм – ВелоЛоби, а третото при 

Webcloud Ltd. 

 

За „Иновативна сграда на годината“ бяха 

отличени практиките на Сити - Еврогруп ЕООД. 

Призът за „Най-иновативна компания“ се присъди 

на Кредисимо АД. Второто място зае Кеш Кредит. 

Третото място отиде при TBI Bank. 

 

Победителят в категория „Най-иновативна 

стартираща компания“ е Лейдис Хенд ЕООД. 

Второто място беше връчено на Даскал България 

АД, а трето място на Топлодом ЕООД. 

 

The Site Media се отличи с „Най-креативно офис 

пространство“. На близко второ място се нареди 

M3 Communications Group, а третото отиде при 

Cooolbox. 

 

 

Партньорство 

Продължава на следващата страница 
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„Предприемач на годината“ стана Димитринка 

Гринко, изпълнителен директор на Алфа Кол 

България АД. Неин подгласник е Теодора Тонева, 

генерален мениджър на TriplePro Bulgaria. 

 

Победителят в новата категория „Проект с 

образователна насоченост в сферата на 

бизнеса“ е Джуниър Ачийвмънт България. Второто 

място заеха Лидер Академия ООД и Асоциацията 

на софтуерните инженери. На трето място се 

нареди Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) България. 

 

„Социално-отговорната кампания на годината“ е 

изпълнена от BILLA България. Инициативите за 

пример, заели второто място, са на ДМ България 

ЕООД и Телелинк ЕАД. Третото място се присъди на 

Солвей Соди. 

 

Една от най-интересните награди на 

вечерта „Технологична иновация на годината“отиде 

при мобилната апликация на Кредисимо АД - 

platiposle.bg. Второ и трето място в категорията се 

връчиха на Web Motion и Кредисимо АД. 

 

Проявил се като „Инвеститор с визия“ за 

изминалата година е Американската клиника за 

гръбначни заболявания. 

„Иновация в маркетинга и ПР сферата“ се 

присъди на Dentsu Aegis Network България ООД. 

Второ и трето място заеха Xplora и Трипълпро 

България. 

 

В категорията „Образователна идея“ победител 

стана Даскал България АД, последван от 

Сдружение Национална Асоциация по 

Велосипедизъм – ВелоЛоби и Фондация 

"Програмирай успех". 

 

Големият победител на вечерта, който грабна 

отличието Иновация на годината е Кредисимо АД. 

 

Партньорство 
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Участници в категория “CSR проект – 

нестопански сектор” 

 

1. Заедно в час, проект “Будителите днес” 

2. Related PR, Културен фестивал "Нощ/ 

Пловдив" 2015 

3. Фондация "Помощ за благотворителността 

в България" (ФПББ), проект “10 години Готови 

за успех 

4. Българска мрежа на Глобалния договор на 

ООН, проект “Отговорният избор” 

5. HYPE Communication, проект „Усмихни 

се.Карин дом“ 

6. Chapter 4, проект EarlyBaby.info - „Всичко за 

недоносените бебета” 

7. PR Play, проект “ИНФОРМАЦИОННА 

КАМПАНИЯ ЗА БОРБА С РАКА НА ГЪРДАТА 

„ПОГЛЕДНИ МЕ В ОЧИТЕ” 
 

 
 
 
 

 
 

Победители в категория “CSR проект – 

нестопански сектор 

 

1-во място - EarlyBaby.info – „Всичко за 

недоносените бебета” – Chapter 4, реализиран 

за Фондация “”Нашите недоносени деца”" с 

подкрепата на AbbVie 

 

2-ро място -10 години Готови за успех – 

Фондация “Помощ за благотворителността в 

България”, реализиран за Фондация “Помощ за 

благотворителността в България” 

 

3-то - място - Будителите днес – Заедно в час, 

реализиран за Заедно в час 

 

Проекти участници в PR приз 2016 и победители в 

категория “CSR проект – нестопански сектор” 

Приз 2016 – категория “CSR проект – 

нестопански сектор” 
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Категория “CSR проект – нестопански сектор” 

2-ро място, проект “Готови за успех” 

 

Децата, останали без родители, рядко имат 

финансова възможност да завършат висше 

образование – за да оцелеят, са принудени да 

започнат работят отрано. Почти половината от 

приетите студенти без родители отпадат в 

процеса на обучение поради липса на 

финансови възможности.  Вече 10 години 

стипендианската програма „Готови за успех” на 

Фондация „Помощ за благотворителността в 

България” (ФПББ) помага на отличници, загубили 

единия или и двамата си родители, да продължат 

образованието си.  

През академичната 2015/6 година сред 

стипендиантите ни са 30 бъдещи лекари, 10 

бъдещи юристи, 6 програмисти, 4 кандидат- 

учители, 19 икономисти, 4 бъдещи учени, един 

специалист по роботика, един бъдещ режисьор, 

пианист, художник и археолог... общо 121 

отличници без родители. 

Средствата за техните стипендии са изцяло от 

дарения – от хора и компании, които подкрепят 

тези млади хора в усилията им да завършат 

образованието си. Целогодишно Фондация 

„Помощ за благотворителността в България”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ФПББ) набира средства за "Готови за успех". 

Стипендиите са за отличен успех, а кандидатите 

са ученици в 12 клас или студенти в държавните 

университети. Средствата се отпускат за една 

учебна година (десет месеца) , като 

едногодишната студентска стипендия е 2000 

лева, а ученическа – 1000 лева. Досега 

стипендии "Готови за успех" повече от 1000 

момичета и момчета, общата сума за 

последните 10 години е над 1.5 милиона лева. 

Програмата е подкрепена от над 1000 

индивидуални дарители, които отделят от 

заплатата си всеки месец, както и над 45 

компании, които осигуряват средства за 

стипендиите.  

 

 

 

Приз 2016 – Фондация “Помощ за 

благотворителността в България” 

Продължава на следващата страница 
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За 10-та годишнина на „Готови за успех” ФПББ организира информационна и дарителска 

кампания, така че каузата да срещне още съмишленици. Посланиците на добра воля на 

„Готови за успех” - журналистите Христо Калоферов и Мирослава Иванова и актьорите Албена 

Михова и Ненчо Балабанов, както и самите стипендианти участваха в промоционни 

видеоклипове, които бяха разпространени от електронни медии, включително за българи зад 

граница. Видеата можете да видите тук: 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLa3lzQlKVdX7z3YZfDGF9cxqGvFe4x3NS 

 

Радия и телевизии поканиха стипендиантите за участия в своите предавания и разказаха за 

инициативата. В резултат още хора и компании се присъединиха към инициативата „Готови за 

успех”, с която казваме на младите хора без родители, че техните усилия в образованието са 

важни за нас. 

 

Можете да застанете до нас в тази кауза, като подкрепите отличниците без родители с SMS на 

DMS 17 777 с думата USPEH. Или да дарите за тяхното образование онлайн, чрез platformata.bg - 

http://platformata.bg/kauzi/campaign/8.html?layout=single 

Приз 2016 – Фондация “Помощ за 

благотворителността в България” 
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Категория “CSR проект – нестопански сектор” 

Проект “Усмихни се. Карин дом” 
 
“Усмихни се. Карин дом” е събитие, което 

заживя свой живот отвъд предварителните 

очаквания на създателите си. Стартира като 

лична кауза на човек, чиито път съдбовно го 

среща в различни етапи от живота му с хора със 

специални нужди, за да въвлече след себе си 

десетки последователи, обединени в желанието 

да помогнат на Карин дом и неговата мисия – 

подкрепа за децата със специални нужди и 

техните родители в битката им за щастлив живот. 

В края на приключението, „Усмихни се“ се 

превърна в събитие, което обедини цялата 

общност на град Варна – зароди приятелства и 

партньорства, зарадва, намигна, обедини и 

замисли, създаде култура на усмивката и 

нейната сила. И ако тези постижения на 

„Усмихни се.Карин дом“ са трудни за оценяване 

и още по-трудни за самооценка, то нека 

оставим числата да говорят. Средствата, 

събрани по време на трите фестивални дни 

послужиха за финансирането на две нови групи 

в Карин дом; група за ранна интервенция и група 

за ранна терапия за деца с церебрална  

парализа, двигателни проблеми и сходни  

 

 

 

състояния – с други думи; 20 деца ще имат 

своето място на нормалността, подкрепата и 

усмивките, благодарение на „Усмихни се. Карин 

дом“, благодарение на всички варненци, които 

ни подкрепиха.  

„Усмихни се. Карин дом“ е благотворителен 

фестивал, чиято основна цел е набирането на 

средства за предварително определени цели. 

Подсигуряването на ангажираност от страна на 

участниците чрез тяхното присъствие и дейно 

участие беше от определящо значение за успеха 

на самото събитие.  

 

Приз 2016 – Hype Communication 

Продължава на следващата страница 
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Основна роля за това изигра цялостният формат 

на събитието – тридневен фестивал със 

забавления за цялото семейство, през целия ден. 

Изборът на участници и партньори беше подчинен 

на едно единствено условие – добавена стойност 

за гостите. „Усмихни се“ се стреми не просто да 

събере вход на присъстващите, но срещу тях да 

им предложи прекрасно изживяване и забавления 

за всяка част от деня – детски кът и ателиета за 

децата, фермерски пазар за майките, барбекю 

с бира за татковците и сцена с музика на живо в 

късните часове за по-младата аудитория. Като 

успех определяме факта, че повечето от посетили 

от първия ден се върнаха и през следващите два. 

„Усмихни се“ се превърна в наистина уникален 

за град Варна фестивал, семейно забавление от 

нов тип, което до сега не се е провеждало. Всеки 

детайл на събитието – от ключовата рекламна 

визия, до посланията комуникирани към медиите, 

сценария, декорацията и цялостното изпълнения 

могат да бъдат обобщени с израза – забавление 

с кауза. 

Фестивалът „Усмихни се. Карин дом“ се отличава 

основно със своя формат и мащабите на 

организация и координация, които изисква. Както 

вече споменахме, събитието имаше за свой 

основен акцент идеята – забавление с кауза. Тази 

идея изискваше събирането на едно място на 

различен тип забавления и пространства, които да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 отговорят на нуждите на различна публика. През 

трите фестивални дни на разположение на 

гостите бяха занаятчийски и фермерски пазар с 

над 30 участници, 15 работилници, сред които 

такива по роботика и конна езда, барбекю зона, 

детски кът с надуваеми съоръжения, циркови 

артисти, музиканти от варненската сцена и гости 

от столицата като Casual Threesome и Brazz 

Association Combo. Тези мащаби позволиха 

гостите да прекарат целия ден на локацията. 

Майките и бащите да имат време за себе си, за 

своите деца, както и такова, което да прекарат с 

приятели. Сцената с жива музика беше отредена 

за по-късните часове, когато да привлече по-

млада публика. 

 

Приз 2016 – Hype Communication 

Продължава на следващата страница 
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ПР кампанията имаше една основна цел – да 

излъчи ясни и конкретни послания, да информира 

за всички елементи на събитието и за каузата и да 

привлече максимален брой посетители. Основен 

фокус беше поставен на изграждането на медиа 

партньорства с регионални медии. „Усмихни се. 

Карин дом“ е събитие, което касае общността на 

град Варна и като такова желаехме да привлечем 

като наши партньори регионалните медии. 

Практически всички големи регионални медии 

приеха каузата и станаха партньори, 

предоставяйки безплатни рекламни площи и 

време и отразявайки цялата кампания. Сред 

партньорите бяха сайтовете Moreto.net, 

 

 Varnautre.bg, Petel.bg, NovaVarna, вестник 

Народно дело и регионалните редакции на Дарик 

радио и радио Fresh. От своя страна екипът на 

„Усмихни се“ се постара да осигури ексклузивно 

съдържание за всеки, да подготви различни теми и 

събеседници за всяка медия, с цел да бъдем 

максимално интересни на техните аудитории и да 

изградим максимално ефективен контакт с 

журналистите. Тъй като варненци не са изолирани 

от националната медийна среда, успяхме да 

привлечем и подкрепата на редица национални 

медии сред които Btv, Bg-mamma, списание 

Grazia, вестник Монитор, Webcafe и др.  

В началото на кампанията беше създаден ПР план, 

който включваше предстоящите прессъобщения, 

материалите, които сме планирали с медиите, 

интервютата и всичко това планирано по дни 

спрямо най-подходящия ден за подаване на 

дадено послание и информация към аудиторията. 

Цялостната кампания беше изградена спрямо 

спецификата на медиите, времевия период и 

конкретния ефект, който искаме да постигнем. 

Равносметката е над 60 публикации в регионални 

и национални медии и много журналисти, които се 

превърнаха в приятели на Карин дом и посетиха 

„Усмихни се“ със семействата си през 

фестивалните дни. 

 

Приз 2016 – Hype Communication 
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Фестивалът спомогна събирането на 

29 000лв., които послужиха за откриването на 

две нови групи за терапия. Първата група е за 

така наречените Малки + (за деца, с 

проблеми от 0 до 4г, като добавена услуга 

към програмата Ранна интервенция). 

Професионалистите подкрепят родителите в 

осигуряване на ресурси, идеи и 

информация за нужди, специфични за 

техните приоритети. Това им помага да 

бъдат по- мотивирани и по-уверени да 

вземат самостоятелни решения за детето си  

и  за своя собствен живот. 

Втората група е за терапия на деца с 

комплексни нужди (деца с двигателни 

проблеми, церебрална парализа и 

съпътстващи състояния). В нея се обхващат 

10 деца. С други думи – благодарение на 

„Усмихни се. Карин дом“ и по-конкретно на 

всички, които го подкрепиха, дарявайки от 

личните си средства- 20 деца намериха 

своето място на нормалността, подкрепата 

и усмивките, а хиляди варненци научиха за 

каузата на Карин дом и станаха нейни 

поддръжници и приятели. 

Приз 2016 – Hype Communication 
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Проекти участници в PR приз 2016 и победители 
в категория ”PR проект в публичния сектор 

Участници в категория “PR проект в публичния 

сектор” 

 

1. НАП, проект “Касова бележка” 

2. United Partners, проект “EE Music” 

3. Invictus, проект “Реформа за сигурност” 

4. Британски съвет България, проект “5-ти 

Софийски фестивал на науката” 

5. PR Play, проект Национална инициатива 

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

среда за нашите деца! 

6. Министерство на труда и социалната 

политика, проект “Открито за пенсиите” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители в категория “CSR проект – бизнес 

сектор” 

 

1-во място - “5-ти Софийски фестивал на 

науката”, Британски съвет България 

 

2-ро място - “Открито за пенсиите”, 

Министерство на труда и социалната политика 

 

3-то място - “Касова бележка”, НАП 

 

 

 

Приз 2016 – категория “PR проект в 

публичния сектор” 
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Категория “PR проект в публичния сектор”  

Проект “EE Music”  

 

EE MUSIC Енергийно ефективна музикална култура 

е най-големият проект в областта на енергийната 

ефективност и устойчивaта околната среда в 

историята на европейската музикална индустрия и 

включва повече от 150 събития в 30 европейски 

страни. Проектът е 3-годишен, като събира 

експерти от музикалната сфера, енергийната 

ефективност и агенции за комуникации, за да 

помогне за спестяването на енергия при 

музикални събития и намаляването на 

въглеродните им емисии. 

 

EE MUSIC има за цел да се създаде диалог между 

лидерите на индустрията за това как да се създаде 

енергийно ефективна и устойчива музикална 

култура в Европа. На уъркшопите и обученията, 

организирани от EE MUSIC, се споделят умения за 

управление на енергията за много засегнати 

групи: организатори на музикални събития, 

специалисти в продукцията на събития, 

консултанти по консумацията на енергия, 

оператори и собственици на места за събития. 

Уеб платформата на EE MUSIC предоставя 

информация за международни добри практики и 

конкретни препоръки за мерки за енергийна  

 

 

 

ефективност. Проектът се подпомага финансово 

по Програма „Интелигентна енергия за Европа“ на 

Европейската комисия. 

 

 

Приз 2016 – United Partners 
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Той предоставя практически решения и подкрепя 

екологизирането на музикалната индустрия с 

акцент върху използването на енергия. Изкуствата 

и творческата индустрия в действителност имат 

значително голям отпечатък върху консумацията 

на енергия, а оттам и върху устойчивото развитие. 

Предвид, че точно тези индустрии достигат до 

сърцата и емоциите на хора от всички възрасти, 

подобен проект има възможност да промени 

сравнително лесно нагласите на хората. 

Музиката, музикантите, клубовете, музикалните 

събития винаги са били сила - обединяваща и 

влиятелна. 

Проектът EE MUSIC е създаден да помогне за 

решаването на проблем, който стои пред всички 

нас – климатичните промени и човешкият принос 

за управлението на този процес. EE MUSIC 

обхваща почти всички европейски страни и целта 

му е да свърже по нетрадиционен и иновативен 

начин музикалната култура и зелените политики, 

да образова, да стимулира и да привлича 

последователи от целия континент. 

 

Приз 2016 – United Partners 
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Категория “PR проект в публичния сектор”  

2-ро място, проект “Открито за пенсиите” 

 

В социалната политика 2015 г. мина под знака на 

дългоочакваната и същинска пенсионна 

реформа. Целите й бяха да даде ясен отговор на 

въпроса как и кога ще се пенсионират бъдещите 

поколения и паралелно с това да гарантира по-

високи пенсии и финансовата устойчивост на 

осигурителната система в следващите 

десетилетия. Заради огромната си обществена 

значимост предложените от Министерството на 

труда и социалната политика промени в 

пенсионното законодателство бяха сред най-

дискутираните теми през 2015 г. Идеите бяха 

обсъждани от всички заинтересовани страни 

повече от 6 месеца и присъстваха неизменно във 

фокуса на медийното внимание. 

Информационното затъмнение при предишните 

неуспешни реформи, предварителните 

негативни настроения в част от медиите и 

обществото, както и необходимостта от широка 

подкрепа за приемането на пенсионната 

реформа от Народното събрание са само част 

от предпоставките за организиране и 

осъществяване на масирана, прозрачна и 

максимално ясна медийна кампания по тази 

тема. 

 

 

 

 

Задачи и тяхното изпълнение 

 В рамките на кампанията бяха организирани 

близо 20 регулярни ежеседмични брифинга, 

семинар за журналисти – с цел разкриване на 

детайли, свързани с промените в Кодекса за 

социално осигуряване, активни участия на 

министъра и експерти в медиите, работни срещи 

в различни формати – включително с 

представители на Европейската комисия и 

посланици на държавите-членки на ЕС в България. 

В рамките на процеса по комуникация бяха 

представени мненията на всички участници, 

макар и някои от тях да не съвпадаха с идеите на 

МТСП.  
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Това беше изключително важно, за да се 

подчертае диалогичния формат на реформата, 

както и прозрачността и истинността при 

комуникирането на този процес.  В кампанията 

заложихме на открояващи се послания, сред 

които “предвидимост“, „устойчивост“,  

„справедливост на осигурителната система”, 

„прозрачност“. С проблема активно ангажирахме 

и водещи лица от обществения и политическия 

живот, които са авторитети по социалната 

тематика и ги превърнахме в „посланици“ на 

идеята за необходимостта от пенсионна 

реформа – вкл. бивши министри на труда и 

социалната политика, посланици на страните-

членки на ЕС в България, представители на 

синдикалните и работодателските организации у 

нас, медиите. 

За да достигнем до определените целеви публики, 

организирахме две мащабни разяснителни 

кампании. Първата -  „Питай министъра за 

пенсиите“ бе реализирана съвместно в три 

успоредни канала, с помощта на един от 

водещите всекидневници в. 24 часа. В рамките на 

кампанията министърът отговори на над 100 от 

най-важните въпроси на читатели на вестника, 

свързани с промените в пенсионната система.  

Отговорите бяха публикувани едновременно във  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в. „24 часа“ – с най-широка национална 

аудитория, в. „Клуб 100“ – най-продаваният вестник 

за аудитория над 50 г. и онлайн изданието 

www.24chasa.bg – където аудиторията е 

разнообразна, но включваща по-ниска възрастова 

граница (потенциалните реципиенти на 

реформата). 

Втората кампания беше насочена към 

специфична група, над 50 г., живееща в най-

отдалечените кътчета на България. Тя се осъществи 

съвместно с вестник „Земя“, който се 

разпространява на абонаментен принцип във 

всички Кооперативни съюзи в цялата страна и 

достига и до хора, които нямат навици да купуват 

вестници. 
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Масираната разяснителна кампания завърши и 

с разработването на специален наръчник за 

пенсиониране, в който по максимално 

разбираем и достъпен за широката аудитория 

начин са представени всички елементи от 

пенсионната реформа и създаден „в помощ“ и 

за улеснение на всички, на които им предстои 

пенсиониране. 

 

Интензивно захранвахме социалните канали на 

МТСП – Facebook и Twitter с информация, както 

за процеса по промяна на пенсионната 

система, така и на моделите – кой, кога и при 

какви условия ще се пенсионира. Предвид 

спецификите на аудиторията там, основното 

послание беше концентрирано около 

прозрачността и предвидимостта на 

пенсионната система, която е своеобразна 

спестовна книжка – внасяш днес, за да получиш 

пенсия утре. Използвани са всички форми на 

комуникация в социалните канали, включително 

инфографики, споделяния, картинки и 

 

 видеообръщения на министъра. 

На 20 май 2015 социалните партньори и 

министерският съвет обявиха подкрепата си за 

предложението на МТСП за пенсионната 

реформа. През юли депутатите приеха с 

убедително мнозинство на първо четене 

предложението на МТСП за промяна в 

пенсионната система.  

Рейтингът на министър Калфин през януари 2015 

е 41%, което го нарежда на пето място по 

одобрение в Кабинета, а през юни 2015 той 

нараства на 43% и го покачва на трето място 

(Екзакта). През юли 2015 г. българското издание 

на The Economist – LIFE, го слага на корицата си 

със заглавие „КОАЛИЦИЯ=ДИАЛОГ“. 

Всяка следваща информация, свързана с 

пенсионните промени, включително 

възможностите за Коледни и Великденски 

добавки към най-малките пенсии, е обект на 

комуникация от страна на комуникационното 

звено на МТСП, чрез всички канали – класически 

и социални.  
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Категория “PR проект в публичния сектор”  

Проект “Реформа за сигурност” 

 

„Реформа за сигурност“ е съвместна инициатива 

на Синдикална федерация на служителите в МВР, 

Фондация „Общество и сигурност“, Сдружение 

„Просперитас“ и пресцентъра на МВР, 

осъществена с медийното партньорство на 

Българска национална телевизия. Агенция Invictus 

бе избрана да осъществи цялостната 

комуникационна кампания. 

Основната цел на проекта бе да постави темата за 

необходимостта от реформи в МВР като основна 

точка в публичния дневен ред. Политическата 

нестабилност в страната и негативното отношение 

към служителите в Министерството затрудниха 

изпълнението на поставената задача. За да бъдат 

преодолени тези проблеми, агенцията акцентира 

върху активна кампания търсеща диалога с 

аудиторията. В кампанията са комбинирани 

класическите техники в ПР-а с маркетинг на 

съдържанието, който по органичен път да достигне 

до по-широка аудитория онлайн. За целите на 

кампанията бяха проведени 4 специални събития, 

бяха създадени 7 видео материала, над 30 

инфографики и публикации за социални мрежи и 

15 прессъобщения. 8 човека поддържаха  

 

 

 

обратната връзка с аудиторията през различните 

канали. Целта на кампанията бе успешно 

постигната благодарение на медийни 

публикации/репортажи и достигане до близо 

300 000 човека органична аудитория в социалните 

мрежи в активната част от кампанията. 
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COMMUNICATION MULTI SOURCING и въпроса 

с доверието 

Развитието на  технологиите доведе до промяна в 

начина на комуникиране, което намести всички 

участници в обществените комуникации спрямо 

актуалната им значимост за хората. 

Същевременно създаде илюзия за  промяна в 

основите на комуникацията, но те си остават все 

същите и това важи с особена сила за доверието. 

То е единственото достатъчно и необходимо 

условие за успешна комуникация и обвързва 

всички страни в процеса, от съобщаващите, през 

инструментите за това, до получателите и обратно. 

Това, което промениха технологиите драматично, 

са посоките на комуникация и все по-малката 

значимост на посредниците, защото днес всеки е 

медия. 

 

Стъпвайки върху това, компаниите директно 

общуват с клиентите си по начин, различен от 

маркетинга и за тази нова роля разчитат все повече 

на своите партньори в областта на комуникациите. 

Вече говорим не за възлагане на отделни, 

неприсъщи за компанията дейности, на външни 

подизпълнители, а за ползването на няколко такива 

едновременно и за съвместно оформяне на 

цялостната комуникационна стратегия на 

фирмата. Конкурентни комуникационни агенции 

днес работят заедно за създаването на качествен 

краен продукт за общия си клиент, който има ясна 

и конкретна визия за него и очаква партньорство. 

Мulti sourcing-ът преоформя взаимоотношенията 

между участниците и е тенденция, достатъчно 

добра за бизнеса и в съзвучие с промените в 

обществените взаимоотношения в световен 

мащаб, за да може вече да се говори и за 

crowdsourcing като потенциална посока на 

развитие на  комуникациите.  
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COMMUNICATION MULTI SOURCING-ът е и темата на 

юбилейния 10-ти PR фестивал на Българското 

дружество за връзки с обществеността, което 

обичайно провежда фестивалите си, фокусирани 

върху нови тенденции, променящи релефа на 

комуникациите. В панела “CОMMUNICATION MULTI 

SOURCING LANDSCAPE” се дискутираха 

тенденциите и трудностите в процеса, 

предимството и недостатъците при ползването на 

различни външни доставчици и изключително 

ключовия въпрос за доверието.  

 

Според Катрин Иванова, Мениджър „Събития”, 

Инвестор, се наблюдават както пренасочване на 

повечето важни процеси навън, така и поемане на 

огромна част от работата от самите компании, 

дори да не е присъща за дейността й, с цел 

спестяване на бюджет. Ефективният избор 

обикновено е някъде по средата, като компаниите 

трябва да са наясно каква е целта им, коя е таргет 

групата им и какво като съдържание би било 

интересно за аудиторията. Без значение от 

подхода, именно съдържанието е водещо, то е 

това, което създава значимостта за потребителя. 

За да се постигне максимално добър резултат 

обаче, клиентите и компаниите трябва да са в 

непрекъсната връзка помежду си и да работят в 

синхрон, което е въпрос и на доверие.  

 

Наблюдава се разминаване между начина, по 

който агенциите и компаниите възприемат както 

себе си и качеството на своята работа, така и 

партньора си. Според проучване, представено от 

Ани Маринкова, Мениджър Маркетинг, Леново 

България, 90% от агенциите твърдят, че разбират 

бизнеса на клиентите си, докато едва 65% от 

компаниите са съгласни с това. Подобно е и 

разминаването в убеждението на агенциите, че 

знаят как да повишат продажбите и мнението на 

клиентите им, както и в качеството на представяне 

на възвращаемостта на инвестициите.  
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Повече от половината от компаниите, участващи в 

проучването смятат, че агенциите са по-

заинтересовани от продаването на собствената 

си работа, отколкото от решаването на 

поставените им проблеми. Над 90% не вярват 

напълно на подизпълнителите, с които работят и 

над 80% проверяват сами извършената работа, за 

да са сигурни в крайния резултат. Същевременно 

около 90% от агенциите смятат, че компаниите по-

скоро се доверяват или имат пълно доверие на 

решенията, които им предлагат. 

 

В подобна обстановка на подценяване на 

компетентността на отсрещната страна и 

надценяване на собствената си експертност в 

неприсъщи дейности, компаниите и агенциите 

целят да създадат продукт, който е достатъчно 

убедителен за крайния получател, потребителя. 

Въпреки, че звучи като “Мисията невъзможна”, сме 

свидетели на промяна в бизнес отношенията 

между страните и увеличаващ се брой добри 

проекти. Над 70% от компаниите вече възприемат 

агенциите, с които работят повече като свои 

партньори, отколкото като подизпълнители, като 

над 50% от агенциите споделят това мнение. И 

двете страни инвестират в развитие на 

комуникацията помежду си и дефинират общи 

критерии, спрямо които да измерват развитието 

на проектите.  

 

Интересна е промяната в поведението както на 

компаниите, така и на подизпълнителите. 

Компаниите самостоятелно определят не само 

визията си, но и комуникационната си стратегия и 

развиват собствени комуникационни звена, които 

са активни не само към вътрешните публики, но и 

навън.  
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Тяхна отговорност са репутационния имидж, 

прилагането на комуникационната стратегия, 

разработването на собствени комуникационни 

канали и тяхното адекватно използване, 

създаването на съдържание, избор на 

инструменти, с които посланията да постигнат 

целта си. Корпоративните профили в социалните 

мрежи също са “запазени” за комуникационните 

звена. В най-добрия случай, извън “политическите” 

договори, техен е избора на партньори, с които 

да реализират конкретни кампании. Избирането 

на само един или двама подизпълнители, е по-

скоро изключение, “правилото” е съвместна 

работа на няколко подизпълнителя по един и същи 

проект на компанията, с активно участие от нейна 

страна.  

 

От страна на агенциите се наблюдава 

фокусиране върху крайния резултат и 

сътрудничество с конкуренти, за постигане на 

поставената от компанията цел. “Продаването” 

на креативната идея е заменено с 

разработването на идея, идеална за конкретния 

партньор. Търсят се и се предлагат проекти, които 

са отнесени не само към продажбите, но и към 

социалния отпечатък, който компаниите оставят в 

обществото. Подобни партньорски  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимоотношения са възможни само при 

взаимно доверие и съзнание, че са една и съща 

страна от гледна точка на все по-изискващия 

потребител.  

 

Някъде в тези взаимодействия с крайния 

потребител, медиите като значимо звено от 

обществените комуникации не успяват винаги да 

реагират адекватно на променените изисквания и 

повишената активност на другите страни. 

Промяната в начина на мислене на аудиториите, 

динамичното развитие на технологиите, 

превръщането на мобилните устройства в 24 

часов отворен канал за комуникиране, промени 

статуквото им до “един от многото” варианти за 

осведомяване.  
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От гледна точка на комуникаторите, днес те са 

един от инструментите за работа, не единствения 

такъв. Изгубени между търсенето на сензации и 

търсенето на печалби, голяма част от медиите 

подмениха една от основните си функции, а 

именно да информират за значими събития, 

гарантирайки достоверността на информацията. 

Към момента в повечето от традиционните медии 

новинарския поток не е новинарски. Днес медиа 

мониторинг-ът е списък от заглавия, които 

създават враждебна среда, според Eлена 

Кръстева, Директор „Комуникационни стратегии 

и КСО“, Софарма АД. За да комуникират 

проектите си, компаниите вече използват 

собствените си комуникационни канали и 

потенциала на социалните медии. Съвместно с 

няколко подизпълнители, специализирани в 

различни аспекти, компаниите достигат до 

аудиториите си без да се налага да преговарят 

за рекламни бюджети с медиите. Постига се и 

отразяване извън очaкваното, в световни медии 

като Washington post. Когато предоставяш 

значимо съдържание, като научното 

потвърждение, че българския продукт Табекс® е 

най-добрия за отказване от цигарите в световен 

мащаб и историята, която разказваш е добра, 

медиите извън България нямат проблеми с 

ретранслирането на историята ти, нито със 

споменаването на брандове и имена на 

компании. Не очакват и заплащане за реклама. 

Това е част от работата им, да информират. 

 

По същя начин стои и въпроса с отразяването на 

КСО проекти и разликата в поведението на  

световните медии и тези у нас. Бизнесът е един от 

основните създатели на новини и значими 

събития, поради самото си естество на дейност. 

Инвестициите, които прави не само за развитието 

си, но и по социално значими проекти оставят 

отпечатък в общественото развитие както заради 

икономическото, така и заради социалното си 

въздействие.  

Обзор 
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Тази информация обаче не се “разпознава” като 

новина или се съобщава без да информира реално. 

Това вече е разрушило доверието в медиите от страна 

на компаниите и двустранния диалог все по-малко се 

търси. Пейзажът се доизкривява и от сринатата 

репутация на повечето от традиционните медии и 

политическите им обвързаности. Така компаниите се 

обръщат към новите технологии, чрез които достигат до 

аудиториите си и общуват в естествена и за двете 

страни среда. Има вероятност, някои от участниците в 

communication multi sourcing-a да участва все по-малко.  

  

Обзор 
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Дигитален маркетинг: учене през целия живот 

Конференция по проект JEMSS, София, 14 септември 2016 г. 

Конференцията ще помогне да разберете най-

новите начини как дигиталният маркетинг 

помага да развиете себе си и да изведете 

организацията си на ново равнище – на база 

постигнатото от международния проект JEMSS. 

От три години насам екипът на проекта JEMSS 

(Общи европейски магистърски програми по 

дигитален маркетинг и социални медии), в 

който участват България, Гърция, Литва, Полша, 

Великобритания, изследва недостига и 

необходимостта от развитие на уменията и 

професионализма в областта на дигиталния 

маркетинг. Резултатите от изследването 

помогнаха да се разработи отворен онлайн 

MOOC (Massive Open Online Course), учебник по 

дигитален маркетинг, а също и обща 

европейска магистърска програма, която 

предстои да стартира в близките години. 

Конференцията ще ви срещне с влиятелни 

специалисти и с екипа на проекта, ще 

дискутираме различни въпроси и ще добиете 

представа какво може да предложи една 

съвместната магистърска програма. Ако 

имате желание да се развивате 

професионално в тази динамична и вълнуваща 

област, включете конференцията в графика си. 

 

Конференция 
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Защо участието е важно? 

•Ще научите повече за актуалните тенденции в 

разработването на дигитална маркетингова 

стратегия; 

•Ще усъвършенствате стратегическото 

използване на социалните медии, което да 

подпомогне постигането на целите на 

организацията; 

•Ще научите повече за потребителите онлайн, 

мобилните услуги и възможностите, които дават 

те 

•Да разберете как можете да спечелите от 

проекта JEMSS, от МООС курса и как да се 

присъедините към нарастващата  #passion4digital 

общност. 

 

Програма 

  

09:30 – 10:00 

Регистрация, кафе 

 

10:00 – 10:15 

Приветстване от екипа на JEMSS 

Откриване на конференцията: Проф. д.ик.н. 

Стати Статев – Ректор на УНСС; 

Христо Христов – председател на IAB България и 

главен изпълнителен директор на  Netinfo 

 

 

 

 

10:15 – 10:45 

Проектът JEMSS: изготвяне на магистърска 

програма по дигитален маркетинг и социални 

медии и резултати от изследването – Алексей 

Хайнце, ръководител на проекта, Университет 

Салфорд, Великобритания 

 

10:45 - 11:30 

Използване на социалните медии в 

маркетинговия си микс: истории на успеха – 

Олга Андриенко, директор на „Social Media 

SEMRush“ - @olgasemrush 

 

11:30 –12:30 

Дискусия: Дигиталният маркетинг – тенденции, 

оказващи влияние върху формирането на умения 

Модератор: Георги Малчев - Xplora 

Панелисти: 

Александър Григоров – Продуктов и интернет-

маркетинг мениджър в Toyota Balkans 

Мария Шишкова – Управляващ директор, AIMS 

Human Capital 

Юлиана Борисова – Маркетинг директор, Девин 

АД 

Софи Иридейл – Изпълнителен директор на 

SEMTA.EU  

Невена Котарова – Студент. Практика: mkt360.eu 

 

  

.  

  

Конференция 
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12:30 – 13:30 

Обяд  

  

13:30 – 14:15 

Презентация: Как видео съдържанието променя дигиталния маркетинг 

Христо Христов председател на IAB България и главен изпълнителен директор на  Netinfo 

Мария Атанасова, програмен директор на Vbox7 

  

14:15 – 15:15 

Дискусия: Дигитални канали, създаване и управление на съдържанието 

Модератор: Александър Христов - УНСС 

Панелисти: 

Гергана Иванова/ Радослав Бимбалов – The Smarts 

Иван Ралчев – Мениджър дигитални проекти, NextDC 

Елена Маринова – Президент, Мусала Софт 

Алекс Фентън – ED Interactive (TBC) 

Тоня Зафирова – Студент. Практика: Accelia Digital 

15:15 – 15:45 

Кафе пауза 

  

15:45-17:00 

Интерактивна панелна дискусия: Ползи от общността #passion4digital  

Панелисти: Адриан Соломон, Алексей Хайнце, Колин Телфорд, Бартек Калиновски – от екипа по 

проекта JEMSS. 

 

17:00 

 Закриване на конференцията 
  

Конференция 
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