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ПР СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ  
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Проф. д-р Минка Златева  

 Доц. д-р Орлин Спасов  

 ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”  

Със съдействието на БДВО 



Европейско изследване „Професионални комуникатори”  

(2008-2010) 

 

 Инициатори и автори на методиката : проф. д-р Роланд 

Буркарт и проф. д-р Юрген Грим (Виенски университет, 

Австрия) 

 Период на реализация : 2008-2010 година с финален доклад 

пред конгреса на EUPRERA на 22 септември 2012 г. в 

Истанбул 

 Реализация : екипи от 6 страни : Австрия, България, 

Германия, Финландия, Турция и Швейцария. 

 Участници в изследването : 4221 професионални 

комуникатори, от които 2935 журналисти и 1286 ПР 

специалисти  

 



Европейско изследване „Професионални комуникатори” - 

продължение  

 Български екип: проф. д-р Минка Златева и доц. д-р Орлин 

Спасов 

 Участници в изследването: 257 професионални комуникатори, 

от които  
– 151 журналисти 

– 106 ПР специалисти  
 



Изследване на БДВО  

„Професионални комуникатори” ( 2016 )  

 Адаптирана методика на проф. Буркарт и проф. Грим  

 Екип: проф. д-р Минка Златева и доц. д-р Орлин Спасов 

 Участници : 299 професионални комуникатори, от които  

– 234 ПР специалисти  

– 65 журналисти  

 



Социодемографски характеристики – пол 

ПР специалисти  

 Запазва се доминацията на жените сред българските ПР 

специалисти, което е в синхрон с тенденцията в европейски мащаб. 
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Социодемографски характеристики – пол 

Журналисти  

 Налице е прогресиращ процес на феминизация на 

журналистическата професия, като броят на журналистките у нас 

според данните от анкетата нараства с 5,7 % през последните шест 

години.  
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Социодемографски характеристики – образование 

ПР специалисти  

 

 Сред високия процент на ПР специалисти с висше образование в 

България расте делът на завършилите образованието си с най-

високата образователно-квалификационна степен „доктор”. 
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Социодемографски характеристики – образование 

 Журналисти  

 

 Налице е увеличение от 4,16 % на журналистите със средно 

образование ,навлизащи в професията, а 4,62 % от висшистите са 

със степен „доктор”. 
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Социодемографски характеристики – месторабота  

ПР специалисти  

 

 Почти двойно нараства броят на ПР експертите, които работят в 

компаниите и държавните институции, а така също на свободна 

практика. 
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Социодемографски характеристики – месторабота  

Журналисти  

 

 В офлайн издания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сред офлайн изданията след 2010 г. с 6,54 % се увеличава делът 

на общественото радио.  
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Социодемографски характеристики – месторабота  

Журналисти – продължение 

 Значително нараства делът на новинарските уебсайтове. 
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Социодемографски характеристики – позиция в  

професията ПР специалисти  

 

 Ако през 2010 година основните позиции на анкетираните са били 

ръководители на ПР отдели и старши съветници, през 2016 г. 

картината е значително променена в положително направление: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Промяната в позициите на ПР специалистите е по посока на 

израстването им в професията. Почти 20 % от анкетираните вече 

ръководят компании, а броят на ръководителите на отдели 

надминава една трета от броя на всички анкетирани.  
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Социодемографски характеристики – сфери на 

професионалните изяви – Журналисти  

 

 Сериозно увеличение - с повече от 12 % - на журналистите с ресор 
„Политика” и с 5,69 % - в ресор „Икономика” и намаляване на 
работещите в сектор „Култура” с 4,39.0 %. Причини : Непрекъснато 
нарастване на ролята на инфотеймънта , постоянно увеличаване 
на развлекателните уебсайтове и блогове в интернет 
пространството. 
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Отвореност на двете професионални групи 

ПР специалисти  

 Продължава и нараства с 4,3 % броят на журналистите, които 
навлизат в ПР професията. 

 Причини: обща професионална подготовка във висшите училища; 
по-високо заплащане на ПР дейността; относително по-голяма 
творческа свобода в реализация на инициативността и 
креативността.   
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Отвореност на двете професионлани групи 

Журналисти  

 

 Едва 11.11 % от журналистите извършват паралелно и ПР 
дейности, но независимо от по-дълготрайната автономност на 
журналистиката като професия преливането на кадри от нея към 
ПР е по-често, отколкото от ПР към журналистиката. 
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Журналистите оценяват значително по-положително и по-
нюансирано дейността на ПР специалистите, и поставят 
акцент върху работата им с медиите и социалните мрежи. 
Журналистите приемат, че създаването на доверие в 
отношенията между организацията и обществеността е 
основна задача на ПР професионалистите.   
 

В резултат на промените, настъпили в българската 
журналистика през последните години, повече от половината 
анкетирани ПР специалисти поставят на първо място интереса 
на журналистите към скандалите и към потребностите на 
медийната аудитория. Развлекателната функция за съжаление 
доминира над критичната функция на медиите.  

Представа за собствената група и имидж на другата  
професия 



Помислете най-общо за Вашата професия като ПР специалист: Коя теза описва 

Вашата професионална дейност добре и коя - по-малко добре? (Подредете 

тезите по важност. На първо място е тезата, която описва най-добре дейността 

Ви като ПР; на второ място е онова, което оценявате като второ по важност и 

т.н.  

 

Процентно 
разпределение на 
тезите, посочени на 
първо място.  



Участниците, посочили 
този отговор в 
първите четири ранга, 
формират общо 
76.53%!  
 
 
 



Същностният аспект на ПР дейността засяга стратегическото боравене с информация. Кое 
от следните твърдения е вярно според Вас? Моля оценете в 6-степенна скала с кое от 
следните изказвания сте съгласен/на или до каква степен не приемате твърденията. (1= 
напълно отричам; 6 = изцяло приемам).  

Само чрез последователна и пълна прозрачност една 
организация може да има траен успех.  

Легитимно е когато една организация специално 
подчертава положителните аспекти на своята дейност при 
самопредставянето си в обществото.  

Легитимно е когато една организация омаловажава 
негативните аспекти на своята дейност при 
самопредставянето си в обществото (изцяло приемам -- 
2.99%).  

За да се предотврати вреда за една организация, в 
изключителни случаи може да бъде дадена и 
незначителна информация на обществеността (изцяло 
приемам - 3.01%).  

За да се предотврати вреда за една организация, в 
изключителни случаи може да бъде дадена невярна 
информация на обществеността (изцяло приемам - 
0.57%).  

За да се предотврати вреда за една организация, по 
изключение може да има задържане на информация, 
която иначе може да бъде от значение за 
обществеността (изцяло приемам - 5.22%). 



Колко достоверни според Вас са изявленията и материалите 
 на журналистите? 
(1 = изобщо не са достоверни; 6 = много достоверни) 



Ако разглеждате само своите ПР колеги и изключите самия  
себе си: колко достоверни са според Вас изказванията на  
други ПР експерти? (1 = изобщо не са достоверни; 6 = много 
достоверни) 



Смятате ли, че членството в професионални организации в  
сферата на ПР допринася за развитието на професионалната 
общност?  



Смятате ли, че членството в професионални организации 
в сферата на ПР допринася за личното Ви развитие? 



Кои са ползите от членството в професионални ПР организации  
според Вас? Подредете тезите по важност. На първо място е това,  
което смятате за най-голяма полза от членството в професионални 
организации; на второ място е онова, което оценявате като второ  
по важност и т.н.  

Развитие на професионалната общност и защита на 
общи за професията интереси. 

Достъп до професионална информация, новини и 
събития.  

Преценка на професионални възможности.  

Отстъпки за участие / безплатен достъп.  

Възможност за изграждане на отношения с колеги.  

Създаване на контакти.  

Обучения.  

Лично развитие и ползи за професионалното ми 

израстване и кариера.  



На въпроса за професионалните ПР организации, които познават, 
анкетираните ПР специалисти посочват най-често БДВО, 
следвано от БАПРА, Дружеството на ПР специалистите при СБЖ, 
Европейската асоциация на комуникационните директори и IPRA.  
 
 
 
На въпроса в кои професионални ПР организации членуват, ПР 
специалистите най-често посочват БДВО, следвано от БАПРА, 
Дружеството на ПР специалистите при СБЖ, Европейската 
асоциация на комуникационните директори и БААК.  

Организации, които познавате?  
  
Организации, в които членувате?  



ПР призове, които познавате?  
  
Конкурси за ПР награди, в които участвате?  

На въпроса какви ПР награди познават, ПР специалистите 
най-често споменават ПР приза на БДВО, следван от 
наградата на БАПРА, наградите SABRE, Златните награди на 
IPRA, наградите на MTel Challenge.  
 
 
 
На въпроса в кои конкурси за ПР награди участват, ПР 
специалистите подреждат отговорите си по честота така: ПР 
приз на БДВО, наградите на БАПРА, наградите SABRE и 
Златните награди на IPRA.   



Благодарим за вниманието! 

Контакти: 

 

 Проф. д-р Минка Златева  e-mail :  minkazlateva@gmail.com  

 Доц. д-р Орлин Спасов      e-mail:   orlinspassov@yahoo.com 

 


