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Премиера на книгата „ПР практика: взаимоотношения 

с клиенти” 

Да работиш в ПР агенция е вълнуващо и предизвикателно. А дали понякога е неблагодарно? 

Новата книга на Александър Христов „ПР практика: взаимоотношения с клиенти” дава отговори на много 

въпроси, които всеки ПР специалист може би си е задавал. Но по-ценното е, че дава практически идеи 

как работата с клиенти на ПР специалистите в агенциите да бъдат усъвършенствани. Или по-скоро – да 

бъдат правени стратегически. 

Защото не отличната работа води до добри взаимоотношения. Обратното – добрите взаимоотношения 

между агенция и клиент правят работата по-съвършена. 

Елате на премиерата на книгата, издадена от Рой комюникейшън и със съдействието на БДВО, за да: 

-          Бъдете сред първите, които се запознаят с изданието 

-          Поговорите с автора и получите автограф 

-          Поговорите с колеги и приятели и събратя по съдба J 

Кога? 22 ноември, 19:00 ч. 

Къде? The Site, ул. “Камен Андреев” 15-17. 

Премиера 
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Денят на Бернайс 
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11.00 - 13.30 

Студентски конкурс „Като Бернайс” 

Студентите подготвят и представят 

комуникационно предложение на тема „Европа 

се променя. Как България да извлече имиджови 

ползи от това?". Предложението може да бъде 

комуникационна, маркетингова, ПР или 

лобистка кампания и да включва стратегия и 

няколко конкретни тактики или дейности. 

(Кампанията може да се отнася до Българското 

председателство на ЕС през 2018 г., Brexit или 

друга актуална тема по избор на студентите.) 

 

 

 

14.00 - 17.00  

Общо събрание на БДВО 

 

Зала 17,  Факултет по журналистика и масова 

комуникация, СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

10.00 – 13.00 

Академичен омнибус на тема 

"Комуникационен Вавилон”, в памет на проф. д-

р Тодор Петев, осъществява се съвместно с 

Българска академична асоциация по 

комуникации 

Денят на Бернайс 2016 

 

„Комуникационни предизвикателства пред българското председателство на 

Европейския съвет на ЕС“ 

 

27 и 28 ноември 2016 г. 

27.11.2016 г. 

Зала 2028а, УНСС 

Денят на Бернайс 

Продължава на следващата страница 
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9.30 - 10.00  

Регистрация 

 

10.00 – 11.30 

Откриване, конферентен панел на тема: 

„Комуникационни предизвикателства и 

комуникационни рискове пред българското 

председателство на Европейския съвет на 

Европейския съюз“  

 

11.30 – 11.45 

Кафе-пауза 

 

11. 45 – 13.00 

Конферентен панел на тема: 

„Комуникационна карта  на българското 

председателство на Европейския съвет - 

подходи и решения, добри практики, иновации, 

превенция на рискове“ 

 

13.00 – 13.30  

Почивка 

 

13.30 – 15.30 

 Европейските институции - публичност и 

публичен образ 

 

15.30- 17.00 

Връчване на наградите на победителите в 

студентския конкурс „Като Бернайс, обявяване 

на почетни членове на БДВО. 

 

Чаша вино. 

28.11.2016 г. 
Зала „Тържествена“, УНСС 

Събитието се осъществява в партньорство с УНСС, катедра „Медии и обществени комуникации“ на 

УНСС, БААК, КРИБ, Българска консултантска компания, б2б медия, медиите на 21 век, ФЖМК 

Денят на Бернайс 

Продължава на следващата страница 
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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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На 2 ноември 2016 г. председателят на БДВО 

Радина Ралчева беше гост лектор във Факултета по 

журналистика и масова комуникация на 

Софийския университет "Св. Кл. Охридски" по 

покана на проф. Минка Златева, почетен член на 

БДВО. 

 

Срещата със студентите от втори курс на 

специалността "Връзки с обществеността", 

редовно обучение във ФЖМК протече при много 

голям интерес и пълна зала. 

 

Радина Ралчева представи пред студентите 

дейността на БДВО, активната работа на 

организацията с академичните среди и 

студентите, говори за предимствата и 

възможностите, които членството в 

професионални организации носи, изграждането 

на професионални общности и обхвата и 

динамиката на професията.  

 

Студентите бяха много активни и задаваха въпроси 

както по отношение на конкретни професионални 

казуси, така и свързани с дейността на БДВО, 

изискванията за членство и събитията, които 

дружеството организира. 

 

Председателят на БДВО – Радина Ралчева, се срещна със 

студенти от ФЖМК 

Гост 

Продължава на следващата страница 
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Гост 
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Ана Вълева е студент специалност "Връзки с обществеността" в НБУ. 

Доказала се е като амбициозна относно целите в образованието си и 

инициатор на събирания в приятелския си кръг. Смята, че всеки, имащ 

интерес към пиар професията, трябва да притежава увереност в себе 

си, ясното съзнание за нуждата от ерудираност и смелостта да мине 

през перипетиите на съвременния свят по пътя към осъществяване на 

мечтата си.  

 

 

Нов член 
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Премина обучението “Employer Branding – 

теория и практика” .  

На 05 ноември в новото пространство за събития в 

София -  “The Site” се проведе обучение на тема  

“Employer Branding – теория и практика” .  

Обучението е поредната инициатива на  БДВО, с 

която дружеството  дава възможност да бъдат 

предавани знания от практиката, не само на 

членовете му, но и на студенти и всички  желаещи 

да  научат нещо повече в сферата на връзките с 

обществеността.  

 За лектор бе поканен Любомир Аламанов, който 

е реализирал 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събитието бе открито и закрито от председателя 

на БДВО за 2016 година – Радина Ралчева, която 

благодари на Аламанов, за подкрепата и ценните 

съвети  и на финала раздаде сертификати за 

успешно преминато обучение на всички 

присъстващи.  

Целта на провелия се трейнинг бе 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.  

Обучение 

Продължава на следващата страница 
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Започвайки от теоретичната основа на темата, 

лектора разгледа  и всички нейни практически 

аспекти.  Бяха разгледани темите: Промяна в 

комуникационната парадигма и в начина на 

оценка на ролята на хората в процеса на 

комуникация; Колаборация с HR-специалистите; 

Съюзници в комуникационния процес и др. 

Представени бяха и  тактики за вътрешни и външни 

комуникации и критерии за измерване на 

резултатите – добавената стойност на employer 

branding-а за бизнеса и брандовете.  

В края на обучението Ружа Загорска, която е  

 

партньор на Аламанов,  предсатви  и коментира с 

присъстващите видео презентации, ориентирани 

към различни аудитории , за да покаже  на 

практика как се представят компаниите.  

Желаещите да чуят съветите на Любомир 

Аламанов  бяха над 20 практици и студенти с изявен 

интерес към Employer branding-a. 

Обучение 
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Естествено формираните устойчиви общности са 

позитивен фактор за бъдещето 

 

 Кои общности са устойчиви и как се формират - интервю на Радина Ралчева-Директор Обслужване на 

клиенти, CIVITAS България и председател на БДВО по повод конференцията "Образование и бизнес-

Устойчиви общности", организирана от Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria на 21 ноември 2016 в 

София, на която БДВО е партньор. 

Вашето определение за  устойчива общност? 

 

-Смятам, че устойчивите общности се формират на базата на 

споделени ценности, споделена визия, синергия, избор и доверие. 

Формирането на общности в днешния напрегнат свят става все по-

важен процес, който осигурява социалната кохезия и способността на 

обществата да реализират приемственост и в същото време да 

генерират промяна. Общностите са все по-значим фактор в 

социалната динамика и за мен са източник на много ценни 

предимства. 

 

Как вашата компания създава устойчиви връзки? Как работи за 

общността? 

 

-Част от нашата работа като професионални комуникатори е именно 

тази – да успяваме да вдъхновяваме общности. Това е източник на 

лоялност, развитие и подкрепа за компаниите и организациите, с които 

работим. Да „създаваш” общности звучи арогантно. Ние не правим 

това. 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Просто търсим пресечните точки между интересите 

и ценностите на различни групи от хора, за да им 

дадем възможност да се открият взаимно. И 

евентуално да се развият сами като устойчива 

общност. 

 

Най-важното за общностите е, че те работят на 

доброволен принцип, на базата на личен избор и 

решение. А това е едно много важно условие за 

техния успех и ефективност. 

 

Затова ние просто се опитваме да вдъхновяваме 

такъв избор и да убеждаваме в ползата от 

създаването на общности. Но това наистина би 

трябвало да е естествен процес, който ние само 

подпомагаме, а не да бъде резултат от принуда. 

Смятам, че само естествено родените общности 

могат да бъдат устойчиви и да имат положителен 

ефект за участници в тях и обществото. 

 

Какви конкретни планове имате за развитието на 

общността, в която работи вашата организация 

според сферата ви на дейност? 

 

-Мисля, че конкретно в комуникационния бизнес, 

който аз представлявам, сме постигнали много. 

Нашата общност тази година отбелязва 20 години 

 

 

 от създаването си. Говоря за БДВО – първата и най-

авторитетна професионална организация на ПР 

практиците в страната. 

 

От години съм в УС на БДВО, а тази година имам 

честта да съм председател на организацията и 

имам доста задълбочен поглед върху 

професионалната ни общност. Смятам, че 

организации като нашата са огромен плюс в 

изграждането на тази общност, но не само това. 

 

БДВО работи усилено за налагането на високи 

професионални стандарти, за обмяната на опит и 

знания, за създаването на етични практики, за 

развитие на академичното образование в 

комуникационните специалности и за успеха и 

развитието на своите членове. Това е начинът да 

„използваме” професионалните си умения, за да 

носим добавена стойност на цялото общество. 

 

Горда съм, че имаме силна професионална 

общност, която не само е устойчива, но и расте 

всяка година и постоянно развива своите 

компетенции, представата си за обществената 

отговорност на нашата професия и способността 

си за промяна и подкрепа. 

 

 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Какви са проблемите, които срещате при 

изпълнението й? 

 

-Пречките са естествена част от растежа. Нашата 

професия е много млада в България и често има 

неразбиране относно нейното естество. Едната 

пречка е да преодоляваме това неразбиране. 

 

Другата пречка е, разбира се, свързана с 

доверието. Когато се градят общности, е 

необходимо хората да бъдат убедени в смисъла 

да се включат в тях. 

 

И третата трудност е да поддържаме мотивацията 

на хората в общността. Това изисква постоянни 

усилия, креативност, промени, диалогичност и 

много работа. Но резултатите си струват. 

 

Смятате ли, че изкуството, спортът, младежките 

инициативи допринасят за създаването на 

устойчиви общности? 

 

-Разбира се. Това са, ако мога да ги нарека така, 

универсални обединители. Още повече, че 

високите достижения на отделни хора или групи от 

хора в тези сфери са постоянен източник на 

вдъхновение, възхищение и модели за 

подражание. Изкуството и спортът са удивителни, 

защото показват най-доброто от нас, хората, 

показват силата на човека, неговата огромност и 

величие. 

 

Науката е също толкова прекрасна, показвайки 

ни нашите възможности да подобряваме света. 

 

А младите хора се онези, които първи и най-често 

са отворени към този тип вдъхновения и 

менторство. Те са толкова важни заради 

естественото си любопитство към света, широко 

отворените си очи, необременеността си, 

откровеността си и умението си да виждат отвъд 

очевидното. Ако успеем да вдъхновим младите 

хора, да им дадем ценности и морална посока, 

утре ще имаме свят, с който да се гордеем. 

 

  

 

 

 

Интервю 
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Какви според вас са бъдещите предизвикателства, които ще срещаме в тази област? 

 

-Част от предизвикателствата са такива, каквито са били и преди. Работата с хора изисква отдаване, 

търпение, умения за пълноценен разговор, убедителни тези и каузи и т.н. Иначе няма как да ги 

ангажираш. 

 

Но ще има и нови предизвикателства, свързани с обществената атомизация, сложността на 

глобалните процеси, нарастващата нужда от лична ангажираност в контраст с все по-трудната среда 

за това, опосредстването на комуникациите и т.н. 

 

Обаче, както винаги се опитвам да мисля, всяка пречка може да бъде превърната в предимство и 

точно това би трябвало да търсим начини да правим. При всяко положение за мен естествено 

формираните и устойчиви общности са един от факторите към подобряване на обществата и живота 

ни в бъдеще. 

 
 

Интервю 
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Конференция „Медии и избори“ се проведе в горещото 

време между двата тура на президентските избори 

Национална научна конференция „Медиите на 

21.век” се проведе за втора поредна година във 

Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 

Методий“. Темата на поредното издание, 

предвидено за 10 и 11 ноември 2016 г., бе  „Медии 

и избори“. Организатор на форума е катедра 

„Журналистика и връзки с обществеността“ към 

Филологическия факултет на старопрестолната  

Алма Матер. 

 

Да представят свои научни разработки, резултати 

от изследвания, да споделят мисли и наблюдения, 

свързани с различни аспекти на темата, дойдаха 

както учени от различни университети, така и хора 

с богат практически опит. Сред тях бе и д-р 

Александър Христов, член на УС на БДВО. Сред 

докладите на участниците бяха както теми, 

свързани с българските избори и медийна 

проблематика, така и разработки, фокусирани 

върху изборите в САЩ и други международни 

теми. 

Академичният форум протече в три основни 

панела – „Медии, журналистика и избори“,  

„Медии и политика“, „Маркетинг, реклама, пиар и 

избори“.  

Продължава на следващата страница 

Конференция 



PRактики, брой 134, 11 ноември 2016 г. 17 

Успоредно с конференцията, на 11 ноември, домакините организираха и два студентски уъркшопа. 

Модератор на уъркшопа за студентите от специалност журналистика  беше Драгомир Иванов, 

дългогодишен редактор във вестник „Дневник”. Бъдещите журналисти изготвиха разширена 

информация или аналитична статия въз основа на своите наблюдения от първия ден на Националната 

научна конференция „Медии и избори”. Разработките на студентите бяха обект на анализ и дискусия 

по време на първата част от уъркшопа, в която се разгледаха различни техники на писане, а през 

втората част участниците навлязоха в определен проблем от журналистическата практика.  

 

В две части протече и уъркшопът със студенти от специалност „Връзки с обществеността”. Негов 

модератор бе Радина Ралчева, председател на БДВО. По време на първата част бяха презентирани  

конкретни казуси на медийни участия от кампаниите за президентските избори и за референдум 

през 2016 г. През втората част студентите дебатираха върху представените казуси, за да направят 

своите изводи за тенденциите в развитието на политическия процес и съвременното общество.  

  

 

Конференция 
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Облекчен режим за “умни сгради” поискаха участниците в 

Годишната конференция “Споделена икономика и умни 

градове” 

БДВО бе партньор на конференцията, а 

председателят на Дружеството - Радина Ралчева, 

беше модератор на четвъртата сесия от 

програмата. Сесията на тема „Най-иновативните 

модели, най-добрите практики. Стартъп проекти.” 

представи два такива български проекта, и двата 

в сферата на cleantech и устойчивостта. 

 

Следвайки тенденциите в световен мащаб 

организаторите от b2b Media насочиха 

вниманието към споделената икономика и 

изграждането на „умни градове“. За втора 

поредна година конференцията събра 

официални лица, представители на най-

успешните компании в сферата на технологиите, 

архитектурата, строителството и други сектори, 

медии, стартъп предприемачи и гости. 

 

Иновациите са движещата сила за развитието на 

„споделената икономика“, а реализирането на 

проекти в сферата на „умните сгради и градове“ 

зависи не само от желанието на инвеститорите, 

но и от регулаторната среда, в която те са 

поставени. 

Председателят на камарата на архитектетите в 

България арх. Борислав Игнатов заяви, че докато в 

Германия се изискват 19 документа преди да се 

започне изграждането на подобна сграда, 

включително проектите се подават и одобряват 

онлайн, у нас необходимият набор е 178 

документа и изискванията за строителство на 

една сграда са същите като за цяло летище, 

например. 

 

 

Продължава на следващата страница 
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Относно сроковете – в България се чака минимум 

60 дни, докато в Германия са едва 17, а в Англия 

може да се получи разрешение само в рамките 

на 2 дни. 

 

Участниците в събитието се обединиха около 

искането да се облекчи режима и да се 

регламентират стимули за инвеститорите в „умни 

сгради“. 

 

„Представете си, че сутрин не отивате в офиса. 

Представете си, че офисът идва при вас. 

Концепцията за "мобилен офис" се променя 

много бързо с идването на "умните градове"“, 

разказа арх. Ангел Захариев в своята 

презентация на събитието. 

 

“Сега говорим за глобализация. Градовете обаче 

все повече ще играят основна роля. В момента 20 

мегаполиса в световен план имат над 10 млн. 

души население, а в следващите години те ще 

станат поне 40. Тези градове са самостоятелни 

икономически играчи и след време ще започнем 

да говорим за регионализация и за градовете, 

носещи иновации”, коментира Стамен Янем, 

изпълнителен директор на Българската агенция за 

инвестиции. 

 

Лекторите и презентаторите на конференцията 

обсъдиха и теми като: Интелигентни машини и 

умни хора - бъдещето на бизнеса, съвместно 

потребление и споделена икономика, 

преминаване към дигиталната реалност, 

цифровизация в ежедневието. 

 

Партньорство 
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С очаквано голям интерес премина поредното 

#MidWeekPRmeetUp събитие "Event Management - 

бъдеще и тенденции".  

Събитието се състоя в community & event 

center The Site, в сряда, 26-и октомври. 

 

Срещата беше посветена на събитийния 

мениджмънт и по-скоро на това как 

изглежда и как би трябвало да изглежда 

събитието на бъдещето. Обсъждаха се 

какви са тенденциите от последните 

месеци, как се променя индустрията и на 

къде отива, както и се разказаха много 

интересни и дори екстремални примери. 

Форматът беше стандартен – трима или 

четирима основни спийкъри, въпроси и 

отговори, широка дискусия, бири и други 

напитки. 

 

Като ключови говорители в събитието взеха 

участие: 

1. Ася Моллова, старши ПР експерт, 

Interimage, която говори за комуникацията 

покрай едно събитие и свързаните 

дейности преди и след него по 

различните канали 

 

 

Продължава на следващата страница 
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2. Александър Христов, Account Director, CIVITAS 

Bulgaria, член на УС на БДВО, който пък обърна 

внимание на тенденциите в събитията откъм 

ценност и съдържание – кое прави вече събитията 

интересни и привличащи повече хора 

 

3. Милен Райков, CEO, Quadriga-services, който 

разказа как се организират екстремни събития и 

за това какво е да изградиш град в пустинята и 

какво да бюджетираш събитие в Азия 

 

4. Ружа Загорска, CEO, SiteMedia Consultancy, член 

на УС на БАПРА, която даде полезни съвети и идеи 

не само за организацията, а и за новите 

възможности, предоставяни ни от технологиите за 

създаване на успешни събития 

 

Срещата беше предназначено за 

комуникационни специалисти, изкушени в 

събитийния мениджмънт; студенти, които искат да 

попият добри практики; както и приятели на 

комуникацията. 

 

Събитието се организира с подкрепата на БАПРА 

и БДВО. 

Събитие 
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