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На 27 ноември ще се проведе Общото събрание на БДВО, което през тази година е отчетно 

изборно. То ще е и първото общо събрание, което ще се състои съгласно изискванията, на 

променения през миналата година Устав на дружеството. Това означава, че УС, който ще бъде 

избран ще има четиригодишен мандат, а за първи път ще бъде избран и Контролен съвет, който е с 

пет годишен мандат. 

 

По традиция, Общото събрание ще бъде част от програмата на Денят на Бернайс, който и през 

тази година ще се проведе в рамките на два дни - 27 и 28 ноември. 

 

Темата на събитието е "Комуникационни предизвикателства пред българското председателство на 

Съвета на Европейския съюз", като програмата, която ще бъде оповестена, след като бъдат 

уточнени всички детайли по нея, ще бъдат включени студентския конкурс "Като Бернайс", 

Академичен омнибус на тема "Комуникационен Вавилон", Общо събрание на БДВО, Практико-

приложна конференция по темата на събитието. 

 

Домакин на тазгодишното издание на "Денят на Бернайс" ще бъде Университета за национално и 

световно стопанство с любезното съдействие на катедра Катедра "Медии и обществени 

комуникации" - УНСС 

Предстоящи събития 

https://www.facebook.com/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81-1514781415466217/
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Покана за общо събрание 

На основание член 18-ти от Устава на Българско 

дружество за връзки с обществеността (БДВО), 

Управителният съвет на БДВО свиква Годишно 

общо отчетно-изборно събрание, което ще се 

проведе на 27 ноември, неделя, от 13.30 часа в 

зала   2032А на Университета за национално и 

световно стопанство (УНСС). 

 

Общото отчетно-изборно събрание ще премине 

при следния дневен ред: 

 

1. Отчет на дейността на Управителния съвет на 

БДВО за 2016 г. 

2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2016 

г. 

3. Избор на Управителен съвет с мандат 2017 – 

2020 г. 

4. Избор на председател за 2018 г. 

5. Определяне на броя на членовете на 

Комисията по етика 

6. Избор на редовни и резервни членове на 

Комисията по етика 

7. Избор на Контролен съвет 

8. Избор на председател на Контролния съвет 

5. Прием на програма за дейността на 

Дружеството за 2017 г. 

6. Разни 

 

На Общото събрание по всички точки от дневния 

ред могат да гласуват редовни членовете на 

БДВО, които имат платен членски внос за 2016 

г.  Членският внос за членове на БДВО, физически 

лица е 100 лв., за юридически лица - 300 лв., а за 

студенти - 10 лв. 

 

Плащането на членския внос може да бъде 

направено по банков път или на място, 

непосредствено преди началото на Общото 

събрание. Членовете, които желаят, могат да 

заплатят членския си внос за 2017 г. 

 

Напомняме, че онези членове, които нямат 

възможност да присъстват физически на 

събранието, могат да дадат своя глас като 

упълномощят свой колега – пълноправен член 

БДВО. Така вторият може да гласува от името на 

други свои колеги след представянето на 

упълномощаващ документ. Един член на БДВО не 

може да гласува от името на повече от трима, 

упълномощили го членове. 

Покана 
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Employer Branding - теория и практика 

Обучението има за цел да въведе аудиторията в 

актуалната тема и в практическото приложение 

на employer branding-а и да покаже значението 

му в контекста на съвременните бизнес и 

комуникационни приложения. 

То ще премине през теоретичната основа на 

темата, ще разгледа всички нейни практически 

аспекти и ще я постави в развитие.  

 

Обучението ще се проведе на 5 ноември 2016 г. 

в The Site (ул. Камен Андреев 15-17, София) 

 

ПРОГРАМА 

  

Пристигане и посрещане: 13.30 – 14.00 часа 

  

Начало на обучението и първа част – теория и 

планиране: 14.00 часа 

 

1. Въведение. Промяна в комуникационната 

парадигма и в начина на оценка на ролята на 

хората в процеса на комуникация.  

2. Малко теория. Дефиниция. За какво говорим.  

3. Колаборация с HR-специалистите. Съюзници в 

комуникационния процес  

4. Корпоративна култура и стратегически подход 

– подходи при изграждането на отношения 

5. Пътна карта и целеви групи  

 

Кафе пауза: 15.30 – 15.45 часа 

 

Втора част на обучението – практически фокус 

и упражнение: 15.45 – 17.30 часа 

 

1. Тактики за вътрешни и външни комуникации  

2. Поставяне на критерии и измерване на 

резултатите – добавената стойност на 

employer branding-а за бизнеса и брандовете 

3. Примери  

4. Практическо упражнение  

5. Обобщаване и заключителни думи 

 

Цената на обучението е 70 лв. 

За членове на БДВО и БАПРА таксата за 

участие е 5 0 лв.  

Участието на студенти в обучението е 

безплатно. 

Своето участие в обучението може да заявите 

тук. 

 
Продължава на следващата страница 

Обучение 

http://bdvo.org/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-employer-branding-%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
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За лектора 

 

Любомир Аламанов е магистър по Информатика. Бил е две 

години асистент по Теория на информацията във Факултета 

по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св.Климент 

Охридски“. Занимава се с комуникации повече от 20г. 

Изнасял е лекции по ПР във Факултета по журналистика и 

масови комуникации (ФЖМК) към СУ „Св.Климент 

Охридски“, Нов български университет (НБУ) и други учебни 

заведения.  Реализирал е комуникационни кампании за 

Coca-Cola, Microsoft, HP, Telenor, Nestle, Beiersdorf, National 

Geographic, ELLE, LG, Finlandia и много други. Проектите, 

реализирани под негово ръководство са спечелили близо 

сто международни награди. В момента е управител на 

SiteMedia Consultancy, агенция за класически и иновативни 

комуникационни услуги. Създател и един от мениджърите на 

TheSite, първия communication community & event center. 

Един от създателите на Българската асоциация на ПР-

агенциите (БАПРА) и нейн пръв председател. Член на 

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). 

Обучение 
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Над 200 души събра церемонията Mtel 

Media Masters 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над 200 души събра награждаващата церемония 

в журналистическия конкурс за иновации, 

технологии и наука Mtel Media Masters 2016. 

Специален гост на събитието тази година беше 

световноизвестният фотограф Ървин Олаф, който 

говори пред гостите снощи в София Тех Парк в 

София за това какво е повлияло най-силно 

емблематичните му работи, както и какво го 

вдъхновява в настоящите му проекти във времето 

на новите технологии. 

 

 

 

 

Фотографът представи част от свои късометражни 

филми и съпътстващите фотосесии, вдъхновени от 

връзката между човека и технологиите. „Идеята за 

тях се роди през 2014-а година на едно летище. 

Наблюдавах останалите пътници и видях как всички 

са втренчили поглед в екраните на смартфоните 

си. Мисля, че новите технологии до голяма степен 

лишиха съвременния човек от способността да 

чака, да бъде търпелив“, каза Олаф и допълни, че 

за него като творец най-интересна продължава да 

бъде човешката личност и нейните емоции зад 

устройствата и извън социалните мрежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събитие 

Продължава на следващата страница 
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Общо 141 журналистически работи в 

областта на иновациите, технологиите и 

науката се бориха за отличието Mtel Media 

Masters 2016. Конкурсът отличи шест 

материала – за кратки и за дълги форми – в 

категориите „Интернет медии“, „Печатни 

медии“ и „Електронни медии“. Изборът на 

победителите беше поверен на жури, 

съставено от журналистите Светослав Иванов, 

Константин Павлов- Комитата, Веселина 

Седларска, Емил Спахийски и Начо 

Стригулев. 

Събитие 

Продължава на следващата страница 
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ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

 

В категория „Интернет медии/Кратки форми“ 

победител стана Борис Казаков от Dnevnik.bg 

за материала му „Какво се случва със старите 

телефони?“, a в „Интернет медии/Дълги 

форми“ наградата отиде при Калоян 

Константинов от Offnews.bg за текста 

му „Забравеният паметник“. При „Печатни 

медии/Кратки форми“ беше отличена Елица 

Николова от списание „Мениджър“ за нейния 

материал „Преброяване на добрите 

консуматори“ (вижте прикачения файл), а Илия 

Темелков от списание HiComm спечели в 

„Печатни медии/Дълги форми“ за „5G в новата 

ера на мобилните технологии“ (в прикачен 

файл). 

Габриела Наплатанова от Би Ти Ви стана 

носител на наградата Mtel Media Masters 2016 в 

категорията за „Електронните медии/Кратки 

форми“ за „Български фирми се оказват в 

плен на хакери“. Мария Милкова от Нова 

телевизия спечели с „Последен кадър“ в 

категория „Електронни медии/Дълги форми“. 

Събитие 

Продължава на следващата страница 
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Събитие 
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Възможна мисия ли е споделената 
икономика? 

Сред презентаторите на Годишната конференция на b2b Media на 3 ноември 2016 г, посветена на 

“Иновации, споделена икономика и умни градове” ще са Д-р Ана-Мари Виламоска – секретар на 

президента по иновации, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев, 

председателят на камарата на архитектите у нас арх. Борислав Игнатов и представители на бизнеса. 

 

Споделената икономика променя начина, по който живеем, но готова ли е България за нея? След 

прецедента у нас с Uber се очерта ясен дисбаланс между общественото отношение и готовността на 

законодателството да посрещне един от добрите световни модели на споделена икономика. Форумът 

има за цел да очертае реалните възможности за появата и развитието на български смарт градове.  

Събитието ще се фокусира и върху изкуствения интелект, големите бази данни, Интернет на нещата, 

бъдещето на новото поколение сгради и градове, иновативните модели за финансиране, Crowd 

базираните модели, реформите в градското управление с акцент върху бързия напредък към електронно 

управление и онлайн доставка на услуги. 

 

БДВО е партньор на събитието, като членовете на организацията могат да се възползват от 20% отстъпка 

от редовната цена на регистрация.  

Партньорство 

Продължава на следващата страница 
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Сред презентаторите в Годишната конференция са: 

Д-р Анна-Мари Виламовска - Секретар по 

здравеопазване, образование и наука на Президента 

на Република България Росен Плевнелиев. Ръководител 

на президентските награди "Джон Атанасов" за 

талантливи млади ИТ учени и предприемачи 

Стамен Янев - Изпълнителен директор на Българската 

агенция за инвестиции 

Арх. Борислав Игнатов – Председател на Камара на 

Архитектите в България 

Пелагия Виячева - Директор на отдел „Връзки с 

инвеститорите” в Софарма АД и член на УС на АДВИБ  

Горан Миланов - Председател на Българската 

фасилити мениджмънт асоциация 

Арх. Ангел Захариев - съдружник и управител в 

архитектурно бюро А и А Архитекти 

Светлин Наков – основател на Софтуерен университет 

Илия Кръстев - Platform Solutions Executive SAP 

Емил Парашкевов - Управител и собственик на Инсес 

ООД 

Бисера Иванова – заместник-изпълнителен директор на 

Mundus services 

Галин Бородинов - ПР практик, управител на агенция PR 

Point и други. 

Партньорство 
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Платформа за геймификация осигурява 

видимост на добрите идеи в Мтел 

Решението, разработено от екипа на 11235 Ltd., насърчава даването на идеи – за нови продукти и 

услуги, за подобряване на съществуващите, за оптимизиране на вътрешни процеси, за подобряване на 

работната среда и т.н. 

Биляна Дражева, мениджър „Вътрешни 

комуникации“, Мобилтел ЕАД(Мтел) 

В Мтел непрекъснато търсим нови начини да мотивираме 

служителите, да повишим ангажираността им и да им дадем 

възможност да споделят свободно мнението и идеите си. За тази 

цел през годините сме използвали различни подходи и канали, 

организирали сме множество инициативи, но възможностите за 

двупосочна онлайн комуникация и проследяване на резултатите от 

споделените идеи на служителите бяха ограничени. Трябваше ни 

място, където хората не само да могат да дават идеи, но и да 

виждат какво се случва с тях – одобрени ли са или не, ще бъдат ли 

реализирани или не, и съответно – защо. И всичко това трябваше 

да бъде добре структурирано и видимо за всички – т.е. за повече от 

3 000 служители, за да има прозрачност. Искахме да покажем на 

хората, че те са двигателят на промените в компанията, че тяхното 

мнение е важно и се взима предвид. 

Същевременно искахме да ангажираме в процеса повече 

мениджъри – те сами да дават обратна връзка за идеите в тяхната 

област, да станат по-видими за служителите. И не на последно 

място, искахме процесът да се автоматизира максимално – 

идеите да се насочват автоматично към „правилния“ мениджър за 

одобрение и решение, а той да може бързо и лесно да даде 

отговор и да придвижи идеята. 

Проект 

Продължава на следващата страница 
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Като средство за постигането на тези цели, се 

спряхме на платформа за геймификация - тя 

отговаря на всички изброени изисквания, като 

същевременно е по-интересна и забавна за 

използване, което ни гарантира, че служителите 

няма да приемат платформата за досадно 

задължение, а ще я ползват с желание. Освен 

това възможностите за надграждане с 

допълнителни функционалности, които да са 

полезни за служителите и работния процес, са 

на практика неограничени. 

 

Реализацията на проекта 

Заедно с PR агенцията, с която работим – All 

Channels Communications, потърсихме различни 

варианти за реализацията на проекта. Спряхме 

се на решението, което ни предложи екипът на 

11235 Ltd., защото беше изцяло съобразено с 

нашите изисквания и включваше множество 

допълнителни функционалности, за които дори 

не бяхме помислили, но сега са ни 

изключително полезни. Освен това 

специалистите от 11235 Ltd. вече имаха опит в 

създаването на геймификация за друга голяма  

 

 

 

 

компания в България, което за нас също беше 

важно.Започнахме с изясняване на структурата 

на платформата – какви функционалности да 

има и как да бъдат разработени във времето. 

След като създадохме рамката и определихме 

сроковете, се заехме с детайлите - какъв да 

бъде дизайнът на платформата, как да се 

структурира и автоматизира процесът зад всяка 

от функционалностите, какво да печелят 

потребителите за всяка своя активност, каква да 

бъде валутата, какви да бъдат правата на 

различните типове потребители и т.н. 

Само няколко месеца след като започнахме 

работа по проекта бяхме готови с тестовата 

версия, в която бяха включени основните 

функционалности. Поканихме колегите да се 

регистрират и да ни дават обратна връзка за 

работата на портала, докато го използват. 

Поетапно въведохме всички планирани 

функционалности, като същевременно 

коригирахме и допълвахме платформата на 

база обратната връзка на колегите. Целият 

проект – от идеята до финалната реализация, 

бе осъществен за около година. 

 

 

Проект 

Продължава на следващата страница 
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Възможностите на платформата 

Основната функционалност е даването на идеи 

– за нови продукти и услуги, за подобряване на 

съществуващите, за оптимизиране на вътрешни 

процеси, за подобряване на работната среда и 

т.н.  

Изобщо, за всичко, свързано с работата в 

компанията. Всеки служител може да даде идея, 

като посочи в коя област от дейността на 

компанията е. За да стигне идеята до 

мениджърите, отговорни за съответната област, 

тя трябва да получи подкрепата на поне 20 

служители. Те могат да гласуват за нея и да я 

коментират. Щом получат идея, мениджърите 

могат да дадат обратна връзка и да сменят 

статуса й – така всички потребители в 

платформата виждат какво се случва в нея. 

Целта е идеята да стигне в раздел „Изпълнени“, 

което носи точки и на автора на идеята, и на 

подкрепилите я служители. 

В геймификацията имаме още възможност за 

преминаване на обучения, публикуване на 

новини, публикуване на рецензии за интересни 

книги и статии с професионална насоченост, 

участие в конкурси за идеи, анкети и тестове, и 

много други. Служителите могат да споделят  

 

 

реклами, обяви за работа в Мтел и друго 

предварително зададено съдържание във 

Facebook профилите си – колкото повече техни 

приятели видят това съдържание, толкова повече 

точки печелят служителите в платформата. 

В профила си всеки служител има и т.нар. стена 

на благодарността – място, на което колегите 

могат да дадат обратна връзка за работата с 

конкретния служител (фиг 1). Това става на база 

предварително зададени поведения, които пък 

са свързани с ценностите на компанията. 

Всички активности в платформата са 

оформени като мисии, като те могат да бъдат 

индивидуални или отборни – служителите играят 

за себе си, но и за отбор, в който са 

разпределени на случаен принцип. При 

успешно завършена мисия получават бадж. 

Точките, спечелени от активност в платформата, 

могат да се разменят за материални награди в 

онлайн магазина на геймификацията. 

Платформата е отворена за всички служители в 

компанията. Към момента, по-малко от година 

след старта й, регистрирани и активни 

участници в нея са около 30% от служителите. 

Има представители на всички звена. 

 

Проект 

Продължава на следващата страница 
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Основни ползи от реализацията на проекта 

Повече от 1 000 човека ползват платформата 

ежедневно, включително и извън работно време. 

До момента в нея има публикувани над 350 

идеи, от които повече от 100 вече са придвижени. 

Платформата дава възможност на колегите да 

споделят свободно идеите си, да ги обсъждат, да 

получават отговор на въпроси, за които не знаят 

към кого да се обърнат, да се запознават 

виртуално с хора от различни краища на 

страната, с които иначе нямат пресечни точки в 

ежедневната си работа, и да участват във 

вземането на решения по важни въпроси. 

За Мтел като работодател пък платформата е 

възможност да получаваме изчерпателна 

обратна връзка и полезни идеи ежедневно. 

Наглед досадни неща, като участие в поредната 

анкета, за служителите е много по-забавно и 

привлича много повече участници, когато се 

геймифицира. Освен това чрез нея достигаме 

до всички служители в цялата страна и 

скъсяваме дистанцията между хората – между 

различните нива, между различните екипи, 

между различните градове. 

Проект 

Продължава на следващата страница 
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Специфични моменти 

Най-голямото предизвикателство е да се убеди мениджмънта, а и служителите, че геймификацията 

има място в работата и то ежедневно. За нас, като голяма компания с дълга история, беше ключово 

да покажем предимствата на геймификацията пред всички останали инициативи, системи и 

платформи за вътрешна комуникация, които сме имали през годините и които ползваме и в момента. 

Платформата на пръв поглед изглежда сложна за употреба, но всъщност колегите се ориентират 

изключително бързо в нея, затова в един момент стана предизвикателство да предвидим и 

предотвратим евентуални опити за манипулации. 

За мен, като човек, който няма афинитет към математиката и програмирането, беше 

предизвикателство да се ориентирам в сложните алгоритми и взаимовръзки, които стоят зад всеки 

модул и всяко действие на платформата. За щастие екипът на 11235 Ltd. се справя отлично с 

„превода“ :) 

 

Перспективи 

За момента развитието на платформата е в посока на усъвършенстване на съществуващите модули 

и функционалности. В платформата има много идеи, свързани със самата геймификация, и за 

момента работим по тях. След това ще се фокусираме върху привличането на повече участници в 

нея. Щом успеем да ангажираме повече колеги, ще помислим отново има ли нужда от развитие и в 

каква посока. 

Текстът е препечатан от cio.bg 

Проект 
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Храна за размисъл или как емоците се превръщат в 

статистика, която се превръща в храна, която се превръща 

в статистика 

Между 13 октомри и 6 ноември в София се 

провежда първото издание на проекта Храна за 

размисъл.  Пет събития показват различна и 

нестандартна интерпретация чрез храната на 

случващото се около нас и на статистическите 

данни, които го описват. 

Проектът стартира с изложбата "Голям праз или 

как се готви със статистически данни" на българо-

австрийския колектив на PrazLab Весела 

Михайлова и Вероника Крен. В нея са представени 

три теми, значими, оказва се, за повечето 

общества: корупцията, равенството между 

половете и фертилността. "Корумпирана 

наденица" представя данните от световна 

класация за нивата на корупция в различните 

държави чрез съдържанието на наденичките по 

традиционни за страните рецепти. Колкото по-

корумпирана е държавата, толкова повече са 

подменени съставкте в крайния продукт. Така 

данните за България са разбираемо онагледени с 

тоалетна хартия в наденицата, за Италия - с високо 

съдържание на червено вино и на относително 

малка подмяна на оригиналните продукти с 

морска храна за Австралия, която е сред най-

малко корумпираните държави.  

Събитие 

Продължава на следващата страница 
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Равенството между половете е представено чрез 

съдържанието на традиционния австрийски 

сладкиш и различното количество продукти в 

него. Конфитюрът в сладкиша символизира 

 

безработицата в обратна пропорционалност, 

бадемите са брой на жените в Линц, жените с 

чуждестранно гражданство са представени чрез 

екзотични подправки и така получения сладкиш е 

по-малко традиционен. 

"Резачка за данни" онагледява човешката 

плодовитост чрез ябълката и банана, 

символизиращи двата пола и интерпретира 

статистиката, вкарвайки я в ежедневното 

приготвяне на храна. 

Сред  представянето  на тревожни статистики, 

макар и по нестандартен начин, посетителите на 

изложбата имат възможност за глътка романтика 

със стихове, посветени на чая, от различни 

класици. Така, четейки поезия, можеш буквално 

да "изпиеш думите". 

На изложбата е представена и чувствителната 

тема за бежанците чрез една от най-

традиционните български рецепти таратора. Три 

вида таратор с подправки, типични за  страните, 

от които са най-големия брой бежанци у нас. 

Новите вкусове показват, че смесицата на 

култури не е задължително нещо лошо, според 

Весела Михайлова. 

БГ Тараторът беше представен и на Фермерски 

пазар на „Римска стена” на 19ти октомври. 

 

Събитие 

Продължава на следващата страница 
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Другите събития от проекта са вечеря приготвена изцяло със спасени продукти, "Апетитът идва с 

рекламата" и закриващото „Тенджера под налягане”. „Спасената” храна е предоставена от 

Българската хранителна банка и приготвена е  „Столова” на Roobar. Тя е опит за диалог между 

представители на хранителни вериги, производители и публични линости за изхвърлянето на годна за 

консумация храна, което е сериозен проблем на т.нар. „развити общества”. 

„Апетитът идва с рекламата” представя телевизионни реклами на храна от цял свят, кометирани от 

български творчески директори, а любимите им гозби ще бъдат претворени в ордьоври с продуктите 

на FoodFolie. 

Закриващото събитие „Тенджера под налягане” ще се проведе на 5 ноември, от 13:00ч. в столичния 

бар „Спутник”. На полудневен форум ще се обсъжда етиката в рекламите на храна, традициите в 

готвенето, функционирането на хранителните банки и регулациите в ЕС. 

Всички отворени събития от „Храна за размисъл” са с вход свободен. Парнтьори на проекта са  БАКБ, 

Здрави, БХБ, Roobar, Хармоника, Жива градина, Blue Birds, Спутник, Cosmos coworking, Good Food, 

JCDecaux, Бакхус 

Събитие 

https://www.facebook.com/FoodFolie/
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