


PRактики, брой 137, 7 декември 2016 г. 
2 

Събитие 
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Тази година комуникационната общност 

отбелязва 20-годишнина от създаването на 

първата национална професионална 

организация в сферата на PR в България – 

Българско дружество за връзки с обществеността 

(БДВО). 

 

Каним Ви на представяне на резултатите от 

проучване за развитието на PR професията в 

България на 9 декември (петък), 17.30 ч. В 

литературен клуб „Перото“, НДК 

 

Проучването се провежда от Българско 

дружество за връзки с обществеността (БДВО) и 

дългогодишните преподаватели във ФЖМК на СУ 

„Св. Климент Охридски“ проф. д-р Минка 

Златева и доц. д-р Орлин Спасов. 

 

След това от 19,30 ч. в литературен клуб „Перото“, 

НДК, ще празнуваме. 

 

Ще празнуваме заедно историята на 

българския PR, благодарение на любезното 

 

 

 

 

 

 

 

партньорство на Мтел, Софарма, Пощенска 

банка, Пенсионноосигурително дружество 

Бъдеще и Mentalist. 

 

DJ сет, миксиран с уиски коктейли, ще подготви 

специално за нас уиски 

брандът Monkey Shoulder (дистрибутор: 

Трансимпорт). 

 

За кетъринга ще се погрижат нашият 

колега PR Дарин Стойков и вкусният му бранд 

Даро.  

 

В снимки ще запечата събитието фотографска 

агенция BulFoto. 

 

Благодарим на любезните ни домакини 

литературен клуб „Перото“ и партньори НДК и 

Софтпрес. 

 

Щастливи сме, че творчески партньор и на това 

наше събитие е агенция The Smarts. 

Събитие 

„20 години между комуникирането и отразяването“ 
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Денят на Бернайс 
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По време на редовно отчетно-изборно Общо 

събрание на организацията, което се проведе на 27 

ноември в София бе взето решение Мила Миленова 

да поеме ръководството на Българското дружество 

за връзки с обществеността (БДВО) от януари 2018 г., 

след мандата на Мануела Тотева, която ще бъде 

начело на организацията през следващата 

календарна година.  

 

В рамките на Общото събрание,  членовете на 

Дружеството приеха отчет за дейността на 

организацията за изминаващата календарна година 

и програма за 2017 г., представени съответно от 

Радина Ралчева и Мануела Тотева. 

 

През 2016 г. над 120 души практици са се включили в 

PR регистъра на подписалите Етичния кодекс. 

Сдружението има 90 отчетени членове, от които нови 

индивидуални членове и юридически лица. 

Наблюдава се устойчива тенденция за повишаване 

на числеността на членовете с дългогодишна 

принадлежност към организацията.  

 

 

 

 

 

 

В Отчета на Комисията по етика към БДВО, бяха 

споменати разгледаните казуси, както и 

предстоящото стартиране на самостоятелен сайт. 

 

Проведе се отчетно-изборно Общо събрание 

на БДВО 

Общо събрание 

Продължава на следващата страница 
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В рамките на събитието бе избран новият състав 

на Управителния съвет на БДВО.  

 

На мястото на Асен Асенов, който след 11 

години като член на УС не се кандидатира за 

нов мандат, както и Яна Събева, която в 

продължение на два мандата бе член на УС, 

бяха избрани Елена Стефанова и Доника 

Ризова.   

 

За нов 4 годишен мандат (2017-2020 г.) бяха 

преизбрани д-р Александър Христов, Мила 

Миленова и Илияна Захариева, а действащият 

председател Радина Ралчева и председателят 

за 2017 г. – Мануела Тотева остават в УС по 

право. Така новият УС ще бъде в състав д-р 

Александър Христов, Мила Миленова, Илияна 

Захариева, Радина Ралчева, Мануела 

Дюлгерова-Тотева, Елена Стефанова и Доника 

Ризова.  

 

В състава на Комисията по етика остава Даниел 

Киряков, а нови членове са д-р Евелина Христова 

и д-р Мария Николова. 

 

За първи път бе избран и Контролен съвет, който 

ще бъде с петгодишен мандат и ще бъде в 

състав: Силвия Костова – председател, Росица 

Вартоник и Николай Боев. 

Общо събрание 
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Годишна програма на дейността на БДВО за 2017 г. 

По време на изборно-отчетното Общо събрание 

на БДВО, което се проведе в рамките на „Деня 

на Бернайс“ 2016, председателят за 2017 г. – 

Мануела Дюлгерова-Тотева представи 

годишната програма на дейността на БДВО за 

предстоящата година.  

 

В нея са заложени редица събития като PR Приз, 

PR фестивал, Деня на PR специалиста, БДВО 

Summer Camp, Откриване на библиотека по 

комуникации на името на проф. д-р Тодор 

Петев, „Денят на Бернайс“ и други.  

 

Сред основните аспекти, заложени в 

програмата са и различни тематични обучения, 

дейности по Разширяване на регистъра на ПР 

специалистите в България , Затвърждаване на 

пълноценните партньорства с академични 

институции и Обогатяване на програмата с 

обучения. 

 

Основни приоритети по време на мандата на 

Мануела Дюлгерова-Тотева ще бъдат 

подновяването и развитието на партньорства с 

международни професионални организации, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продължаване на инициативата за споменаване 

на марки в електронните медии, диалог по 

темата за стратегическата роля на професията 

в организационната структура с национално 

представителни организации на бизнеса и 

други. 

 

Пълната програма на дейността на БДВО за 2017 

г. може да откриете на сайта на организацията 

www.bdvo.org. 

Програма 

http://www.bdvo.org/
http://www.bdvo.org/
http://www.bdvo.org/
http://www.bdvo.org/
http://www.bdvo.org/
http://www.bdvo.org/
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Мила Миленова поема ръководството на 

Българското дружество за връзки с обществеността 

(БДВО) от януари 2018 г., след мандата на Мануела 

Тотева, която ще бъде начело на организацията през 

следващата календарна година. Решението бе 

взето по време на редовно отчетно-изборно Общо 

събрание на организацията, което се проведе на 27 

ноември в София. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миленова е член на Управителния съвет на БДВО от 

2012 г., а преди това, между 2010 и 2012 г., е била 

член на Комисията по етика на същата организация. 

През последните години отговаря за връзките с 

членовете на организацията и социалните мрежи. 

Заема длъжността PR & Advertising Manager в 

мобилния телекомуникационен оператор Макс 

телеком, където отговаря за корпоративните и 

маркетинговите комуникации на компанията. Преди 

това е била управляващ директор в All Channels | 

PR, афилиирана агенция на FleishmanHillard в 

България. Има 10 години опит в сферата на 

корпоративните комуникации, маркетинговите 

комуникации, маркетинга и медиите. Била е 

преподавател по Маркетинг и Маркетингово 

планиране в Университета за национално и 

световно стопанство от 2012 до 2014 г. Водила е 

редица медийни обучения, както и обучения по 

публично говорене и по кризисни комуникации за 

различни организации. Завършила е специалност 

Връзки с обществеността в СУ „Св. Климент 

Охридски“. Има магистърска степен по Бизнес 

администрация – Стратегическо управление от СУ 

„Св. Климент Охридски“ и по Маркетинг от УНСС. 

Мила Миленова бе избрана за председател на 

БДВО за 2018 г. 

Нов председател 

Продължава на следващата страница 
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„Щастлива съм, че ми бе гласувано доверие да оглавя една от най-престижните 

професионални организации в сферата на комуникациите в България. Като председател 

на БДВО ще работя за издигането на престижа на PR професията, налагането на добри 

стандарти на работа и сплотяването на PR общността у нас“, коментира Мила Миленова 

по повод избора й за председател. 

Нов председател 
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XIV Академичен омнибус „Комуникационен 
Вавилон“ 

В първия ден от Третия фестивал „Денят на 

Бернайс“ се състоя XIV aкадемичен омнибус на 

тема „Комуникационен Вавилон“. Негов 

организатор бе Българската академична 

асоциация по комуникации (БААК). 

Преподаватели и докторанти представиха свои 

разработки по основната тема на фестивала 

„Комуникационни предизвикателства пред 

българското председателство на Съвета на ЕС“. 

 

Омнибусът започна с встъпителни думи от проф. 

дфн Милко Петров, председател на БААК и 

съпредседател на Българската конфедерация 

за връзки с обществеността и с кратко 

приветствено слово от Мила Миленова, член на 

Управителния съвет на БДВО. 

 

Проф. дфн Иванка Мавродиева представи 

първата презентация, като направи обзор на 

българското публично присъствие в контекста на 

ЕС – от времето на връчването на молбата на 

България за присъединяване към ЕС през зимата 

на 1995 г., през присъединяването на България 

към ЕС на 1 януари 2007 г. до наши дни, когато 

предстои България поеме председателството на 

 

 

 

 

 

 

Съвета на ЕС. Темата й предизвика оживена 

половинчасова дискусия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последва презентация на доц. д-р Стефан 

Серезлиев. Програмата на омнибуса продължи 

до следобед с поредица от презентации на 

докторанти.  

 

Събитието се организира с медийното 

партньорство на електронните научни списания 

„Медиите на 21 век” (newmedia21.eu) и 

„Реторика и комуникации” (http://rhetoric.bg/). 

 

Академичен омнибус 
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Комуникационни специалисти дискутираха какви са 

комуникационните предизвикателства пред 

българското председателство на Съвета на ЕС 

БДВО учредява ежегодна стипендия на името на проф. Тодор Петев 

Доц. д-р Соня Алексиева и Ирина Йорданова станаха почетни членове на БДВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция на тема „Комуникационни 

предизвикателства пред българското 

председателство на Съвета на ЕС“ събра 

комуникационни специалисти, представители на 

държавни и европейски институции и журналисти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Събитието беше част от програмата на Третия 

фестивал „Денят на Бернайс“, организиран от 

браншовата организация на PR специалистите – 

Българско дружество за връзки с обществеността 

(БДВО). Конференцията беше открита с 

приветствие на ректора на УНСС проф. д. ик. н. 

Стати Статев и доц. д-р Стела Ангова – 

ръководител катедра „Медии и обществени 

комуникации“ на УНСС, партньор на събитието и  

Асен Асенов, член на Управителния съвет на БДВО, 

който  очерта основните аспекти на темата.  

Конференция 

Продължава на следващата страница 



PRактики, брой 137, 7 декември 2016 г. 12 

В първия конферентен панел, който бе на тема 

„Комуникационни предизвикателства и 

комуникационни рискове пред българското 

председателство на Съвета на ЕС“, участие взеха  

Н. Пр. г-н Томас ван Орсхот, Посланик на Холандия 

в България, Бойко Благоев, ръководител отдел 

“Информация и комуникация” в 

Представителството на Европейската комисия в 

България, Марияна Хамънова, съпредседател на 

Cleantech Bulgaria, Асен Асенов, член на УС на 

БДВО и Емилия Хубавенска, специалист 

„Комуникации и публикации“ към DG Connect 

(Directorate General) на Европейската комисия, 

Брюксел. Модератор на откриващия панел бе 

Доника Ризова - експерт „Връзки с 

обществеността“ на медийна група Bulgaria ON AIR 

и водещ на предаването „Медиите ON AIR“ 

 

Към по-широка дискусия за изграждането на 

национален образ призова Емилия Хубавенска, 

Специалист „Комуникации и публикации“ към DG 

Connect (Directorate General) на Европейската 

комисия, Брюксел, която смята, че сега 

комуникационна стратегия, която се очаква да трае 

6 месеца, колкото трае председателството, е 

хубаво да е по-разширена и да предвижда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

действия, които да започнат да комуникират теми, 

свързани с темата за председателството, поне 

година преди това. Тя отбеляза, че е от съществено 

значение как работата на Европейските институции 

се разяснява  

на обществото. Доброто обяснение на политики и 

инициативи на ЕС би довело до по-добрата 

приемственост от 

страна на гражданите към европейската идея и 

ценности, по-информиран избор и възможност за 

критическо мислене за действията на европейските 

институции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция 

Продължава на следващата страница 
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Н. Пр. г-н Томас ван Орсхот, Посланик на Холандия 

в България сподели за опита на Холандия, която 12 

пъти е поемала председателството на Съвета на 

ЕС, като последният й мандат беше през първата 

половина на настоящата година. Неговата 

препоръка е да се обяснява на хората достъпно 

какво е ЕС, защото не осъзнават какви са ползите 

от председателството. 

 

Според Бойко Благоев, Ръководител отдел 

“Информация и комуникация” в 

Представителството на Европейската комисия в 

България, именно високото доверие на българина в 

европейските институции трябва да бъде основата 

на комуникационната стратегия на българското 

председателство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По време на втория дискусионен панел,  който 

беше посветен на темата “Комуникационна 

карта  на българското председателство на 

Съвета на ЕС - подходи и решения, добри 

практики, иновации, превенция на рискове”, 

участие взеха Даниела Симеонова, Ръководител 

„Публични комуникации“, Национален център за 

подготовката и провеждането на Българското 

председателство на Съвета на ЕС, Ева Паунова, 

евродепутат, ГЕРБ/ЕНП (видеообръщение), Златка 

Димитрова, координатор на „Образование 

България 2030“, Кирил Вълчев, автор на обзорното 

политическо предаване „Седмицата“ на 

Българското национално Дарик радио и Мила 

Миленова, член на УС на БДВО, а негов модератор 

бе Мануела Дюлгерова-Тотева, член на УС на БДВО 

 

Продължава на следващата страница 

Конференция 
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Същия призив, като Н. Пр. г-н Томас ван Орсхот, 

отправи и Мила Миленова, член на Управителния 

съвет на БДВО: „Често в желанието си да покажат 

мащабите на дейността си институциите допускат 

грешката да покажат с какво българският гражданин 

е „ощетен“ от държавата, а не какво ще „спечели“ 

от нея. Например, ние не знаем какво ще донесе 

българското председателството на българина, но 

вече сме информирани, че това ще ни струва към 

50 млн. лв. засега. Препоръката ми е ключовите 

послания да се формулират на основата на ползите 

за българския гражданин, за да се изгради 

положителна нагласа към българското 

председателство на Съвета на ЕС“. 

Комуникационната рамка на предстоящото 

българско председателство беше представена от 

 

 

 

Даниела Симеонова, Ръководител „Публични 

комуникации“ на Националния център за 

подготовката и провеждането на Българското 

председателство на Съвета на ЕС. Участниците в 

дискусията приветстваха решението на Центъра да 

се консултира с комуникационни експерти по повод 

организирането на конкурс за лого на 

председателството, който тече в момента. По повод 

необходимостта от изграждането на нов образ на 

България, г-жа Симеонова сподели, че 

32% от българите смятат, че България трябва да бъде 

представена с природата си, а 27% – с историята си. 

В същото време, обаче, изследванията показват 

високо доверие на българина в европейските 

институции – 49%, в сравнение със средно 33% за ЕС. 

 

Продължава на следващата страница 

Конференция 
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В третия дискусионен панел, който обхвана темата „ Европейските институции – публичност и публичен 

образ” с модератор д-р Мария Николова, участваха представители на академичната общност – доц. 

д-р Светла Бонева, доц. д-р Светла Цанкова, гл. ас. д-р Мартин Осиковски, гл. ас. д-р Бойко Вълчев, д-р 

Дeсислава Манова – Георгиева, гл. ас. д-р Моника Моралийска, както и главният редактор на Портал 

„Европа“ Мария Николова.  

 

Тезите на проф. дфн Иванка Мавродиева, доц. д-р Светла Цанкова и гл.ас. д-р Мартин Осиковски 

бяха широко дискутирани. 

Конференция 

Продължава на следващата страница 
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Продължава на следващата страница 

Конференция 
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Конференция 
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Българското дружество за връзки с обществеността обяви по време на третото издание на „Деня 

на Бернайс“ учредяването на ежегодна стипендия от дружеството в памет на проф. Тодор Петев, 

почетен председател на БДВО. Тя ще бъде връчвана на изявени български студенти в сферата на 

комуникациите.  

 

Желаещите да кандидатстват за стипендия за 2017 г. трябва да напишат есе на тема „Промени в 

обществата, промени в общуването“.  

 

Условията на конкурса ще бъдат допълнително обявени на сайта на БДВО. 

Проф. Тодор Петев бе доктор по социология, 

професор във ФЖМК, СУ “Св. Климент Охридски”. 

Специализирал в Полша и САЩ. Има публикации у нас 

и чужбина по проблеми на социология на медиите и на 

масовата комуникация. 

Основател и ръководител на катедрата на UNESCO 

“Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК, 

СУ “Св. Климент Охридски”. 

Проф. д-р Тодор Петев е един от основателите на 

организацията и първият избран председател на БДВО. 

Стипендия 
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Почетен член 

Продължава на следващата страница 

Асен Асенов - член на УС на БДВО, връчи 

грамота за почетно членство на д-р Соня 

Алексиева – един от учредителите на 

Българското дружество за връзки с 

обществеността (БДВО) през 1996 г., както и 

негов председател два мандата.  

 

Другият почетен член обявен в рамките на 

събитието е Ирина Йорданова - Директор 

Публични комуникации и програми в 

Конфедерацията на работодателите и 

индустриалците в България – КРИБ. 
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Соня Алексиева е доцент в Нов български университет, департамент „Икономика и бизнес 
администрация”, магистър по журналистика и доктор на социологическите науки. 
Автор е на стотици публикации в областта на връзките с обществеността и туризма. 
Професионален издател, редактор и консултант на много книги за PR, 
бизнескомуникации, туризъм и културно-историческо наследство и др. Водещ на различни 
авторски рубрики в областта на туризма, културния туризъм и бизнескомуникациите. 

Лектор и тренер по комуникации, връзки с обществеността, кризисни комуникации, 
фирмени комуникации, връзки с медиите и др. на десетки бизнес организации и 
компании. Автор на първата монография у нас „Връзки с обществеността на културния д-
туризъм”. 
Доц. Д-р Соня Алексиева е сред учредителите е на Българското дружество за връзки с 
обществеността (БДВО) през 1996 г., негов председател два мандата (1998-2001 г.), член на 
УС на БДВО до 2006 г. Сред учредителите е на IPRA – България. Издател е на първата 
история на Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникации и връзки с обществеността” на СУ „Св. 

Кл. Охридски” – „Първото десетилетие. Връзки с обществеността (1995-2005). Член е на 
работната група, изработила Етичния кодекс на ПР специалистите в България. Член е и на 
редица други професионални организации.  

Почетен член 

Продължава на следващата страница 
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Почетен член 

Ирина Йорданова е завършила Факултета по журналистика на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ (1980-1985). 

Специализирала e в Европейския медиен институт; университета в Мериленд; 

„Кенеди Скул“ в университета Харвард; центъра „Джордж Маршал“; института 

„Адам Смит“.  

Oт 1990 до 1997 г. е съосновател, завеждащ отдел и зам.-главен редактор на в. 

„Демокрация“. Междувременно от 1994 г. до 1997 г. е Генерален секретар на 

българската секция на Асоциацията на Европейските Журналисти. След това, до 

2001 г. е Ръководител на Пресцентъра и Секретар на Президента на Република 

България. От 2006 г. до момента заема поста Директор Публични комуникации и 

програми в Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България – 

КРИБ. 
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Илиана Христева и Петя Лютова, второкурснички в 

направление „Икономика с чуждоезиково 

обучение“ в УНСС, спечелиха тазгодишния 

престижен студентски конкурс „Като Бернайс“, 

който се организира от Българското дружество за 

връзки с обществеността (БДВО), тази година със 

съдействието на катедра „Медии и обществени 

комуникации“, и е в рамките на Деня на Бернайс 

2016. 

Ментор на спечелилите студенти беше гл. ас. д-р 

Александър Христов от катедра „МИО и бизнес“ 

на УНСС, който получава грамота за подготовката 

на екипа победител. 

 

Илиана и Петя впечатлиха журито със създадената 

от тях комуникационна стратегия You choose, чиято 

идея е да популяризира страната ни като място, 

където младите хора ще могат да се запознават с 

възможностите и перспективите в различните 

професии и ще си избират път в живота.  

 

Победителите и техният ментор бяха наградени на 

специална церемония на 28 ноември в УНСС. 

Момичетата ще си поделят и парична награда в 

размер на 500 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илиана Христева и Петя Лютова са победителите в 

студентския конкурс „Като Бернайс“ 

Конкурс 

Продължава на следващата страница 
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Специална награда за презентация получи 

Исидор Карадимов, който представи проекта си 

със специално изработено от него видео. Негов 

ментор беше проф. д-р Боян Дуранкев от 

катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” 

на УНСС. 

 

Студентският конкурс „Като Бернайс” цели да 

стимулира креативността и активността на 

студентите, изучаващи маркетинг и комуникации 

в страната ни. 

 

 

 

В конкурса за тази година рекорден брой 

екипи от студенти подготвиха и представиха 

комуникационни предложения по темата 

„Европа се променя. Как България да извлече 

имиджови ползи от това?“ Предложенията 

можеха да бъдат свързани с комуникационна, 

маркетингова, ПР или лобистка кампания и да 

включват стратегия и няколко конкретни тактики 

или дейности.  

 

 

Конкурс 

Продължава на следващата страница 
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Участниците, които се включиха в тазгодишното 

издание на студентския конкурс „Като Бернайс“ 

бяха от пет висши учебни заведения. 

Най-много бяха представителите от домакина на 

събитието – Университет за национално и световно 

стопанство - 5 отбора - Теодора Илиева, Стефан 

Грънчаров, Александрина Гочева, с ментор проф. 

Боян Дуранкев; Ани Велинова, Валентин Гатев, с 

ментор проф. Боян Дуранкев, Илиана Христева, 

Петя Лютова, с ментор д-р Александър Христов, 

Александрина Димитрова Желязкова, Ивелин 

Теодоров Иванов, Валерия Валентинова Кутева, с 

ментор д-р Борислава Стоименова и Росана 

Ангелова Манева, Ангелина Ангелова, Ралица 

Мишева, с ментор д-р Мария Николова. 

Нов български университет се включи в 

студентската надпревара с 3 отбора - Божидара 

Пенчева, Елия Златарева, Симеон Димов, с ментор 

д-р Евелина Христова, Виктория Арабаджиева, 

Илиян Гайтански, с ментор д-р Александър Христов 

и Калина Павлова, Йоанна Петрова, Антоанета 

Ирикова, с ментор също д-р Александър Христов.  

Софийски университет «Св. Климент Охридски» бе 

представен от отбора на проф. Д-р Минка Златева, 

почетен член на БДВО, в състав Валя Гальова, Бетина 

Василева , Франк Воща.  

Исидор Карадимов пък беше представителят на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висше училище по застрховане и финанси, с 

ментор проф. Боян Дуранкев, който спечели 

специална награда, а Военна академия «Г. С. 

Раковски»  бе представена от миналогодишния 

победител в конкурса - Станислав Вангелов, заедно 

с Ваня Пенева и Петя Кастрева, ръководени от 

ментора гл. ас. подп. д-р Сашо Воденичарски. 

Отборите, включили се в студентския конкурс, 

защитихи своите проекти пред жури в състав: 

Радина Ралчева – председател на БДВО, Емилия 

Хубавенска и всички ментори на отбори – гл. ас. 

подп. д-р Сашо Воденичарски, д-р Александър 

Христов, д-р Борислава Стоименова, д-р Евелина 

Христова, д-р Мария Николова, проф. Боян 

Дуранкев и проф. Минка Златева.  

 

 

Конкурс 
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Партньори 

С благодарност за подкрепата на: 
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- Госпожо Захариева, кои ваши качества имат 

ключова роля за успешната ви кариера? Коя е 

повратната ситуация, в която сте осъзнали 

силата на мениджърския си характер? 

Все повече започвам да се замислям доколко 

добрият мениджър се учи или се ражда да бъде 

такъв. Подходяща аналогия би била тази със 

спорта - кое е по-важно: талантът или трудът? Ще 

чуете много диаметрално противоположни 

мнения, но аз вярвам, че печелившата формула 

е в добрия баланс от двете, плюс правилния 

момент, подходящата ситуация и хората, които 

срещате в живота си. 

За мен има ключови черти в характера на един 

човек, които могат да го превърнат в добър 

мениджър: амбиция, постоянство, дисциплина, 

отстояване на принципи и позиции, много труд, 

желание да се учиш непрекъснато. Силата на 

характера се проявява в тежки моменти. Всеки 

може да понесе успехите, но това как понасяш 

загубите, те дефинира като мениджър. Тук, 

разбира се, знанието и опитът, обученията и 

менторстването помагат много. В моята 

кариера най-голямо значение са оказали 

именно трудните ситуации в професията – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервю 

Продължава на следващата страница 

Илияна Захариева. Директор „Корпоративни 

комуникации“, Мтел, за сп. „Жената е“ 
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управление на кризи, които са внезапни, 

стресиращи и с неясен край. В такива ситуации 

правиш най-доброто на база на знанията и 

опита, но това невинаги е гаранция за отличен 

резултат. Разбираш, че и от най-големия гаф 

има някакъв изход, и си вземаш поуките за в 

бъдеще. Тези ситуации те учат на бързи и 

адекватни реакции, но най-вече на устойчивост. 

А за мениджъра устойчивостта е ключова. Той не 

може да се колебае и да показва слабост в 

трудни ситуации, защото екипът гледа и го 

следва. 

 

- Имате ли лична история, която илюстрира 

предизвикателствата пред жените в 

достигането им до ръководна позиция в 

бизнеса? Какво всъщност е вашето отношение 

по темата за равенството на половете? 

Личните истории се случват всеки ден, както и 

предизвикателствата. Но аз съм твърдо убедена, 

че за всяка работа водещи трябва да са 

качествата на конкретния човек, а не полът, цветът 

на кожата или религията. Всичко останало е 

дискриминация и тя може да бъде и такава за 

мъжете в определени професии. 

Дискриминацията не трябва да се разбира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

само като формално ограничение, а и като 

обществено неразбиране или догма. Ето защо 

например трудно ще видите мъж в ролята на 

медицинска сестра в България. Дори нямаме 

дума на български език, докато в английския е 

вече доста популярна и често срещана 

професията male nurse. 

Има безброй примери, които опровергават 

клишето за "женска" и "мъжка" работа. В 

момента жени са в управлението на едни от 

водещите технологични компании в света. И 

обратно, все повече мъже поемат 

традиционната "женска" роля, свързана с 

отглеждането на деца, когато жената има по-

добра кариера и перспективи. 

Всъщност силно влияние по темата за 

равенството на жените и мъжете в бизнеса на 

мен лично ми оказа книгата "Реши се" на Шерил 

Сандбърг, главен оперативен директор на 

Facebook. От позицията на жена с изключително 

успешна кариера тя разказва за несигурността 

на първото си работно място, за трудността да 

извоюваш доверието на колегите мъже и да 

имаш самочувствието да седнеш на масата за 

преговори заедно с останалите висши 

мениджъри.  

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Особено място тя отделя на значението на 

избора на ментор в кариерата на една жена и 

после възможността самата тя да бъде ментор 

на по-младите си колеги, както и на подкрепата, 

която трябва да съществува между жените в една 

организация или пък индустрия. В последното 

сме изключително изостанали от практиките на 

бизнес на жените в САЩ. Бих искала да срещам 

много повече жени, които се подкрепят в 

присъствието на топмениджъри мъже, а не 

такива, които си подливат вода, за да не 

застрашат статуквото си. 

 

- Кои са новите бизнес пиар тенденции, които 

може да направят един харесван лидер още по-

харесван? Каква днес е връзката между пиара 

и успешното лидерство? Кои са любимите ви 

примери за добре комуникиращи лидери? 

Тенденциите са за все по-голяма доминация на 

интернет медиите и създаване на собствени 

канали, чрез които всяка публична личност или 

бизнес достига до клиентите си и общува с тях. 

Но публицистът или пиарът не е магьосник, който 

създава лидери. Пиарът 

съветва/критикува/помага на лидерите да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 разгърнат потенциала си публично, да добият 

популярност, да получат поддръжници и 

последователи. Да смяташ, че един посредствен 

човек може да се превърне в лидер само с 

пиар, е несериозно. 

Успешният лидер се нуждае от много повече от 

добра комуникация, това е само една от 

предпоставките. Истинският лидер вдъхновява 

хората да го последват. Всеки човек или 

организация трябва да мотивира други да 

действат по една или друга причина. Компаниите 

целят да мотивират покупка, политиците искат 

глас в своя полза - това често се постига с 

финансови или други стимули, понякога и със 

заплахи. Но истинските лидери не мотивират, а 

вдъхновяват хората за действие. Те им дават 

усещане за смисъл или принадлежност, които 

не са свързани с тези стимули или ползи. Когато 

си вдъхновен от идея, мотивацията за действие е 

много лична. Затова истинските лидери създават 

група от последователи - поддръжници, 

гласоподаватели, клиенти, служители, които 

действат в името на каузата не защото трябва, а 

защото вярват и искат. 

 

Интервю 
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И тук идва едно от ключовите качества на истинските 

лидери - силата им да комуникират и да препредават и 

мултиплицират своите идеи. Разбира се, днес със силата 

на интернет и медиите това е много по-лесно и се 

използват професионалисти в сферата на пиара. Но 

помислете само за Мартин Лутър Кинг, който изнася 

своята прословута реч "Имам една мечта" пред четвърт 

милион американци във Вашингтон, събрали се, без да 

бъдат подканени от реклама или интернет събитие. 

Примерите за вдъхновяващи говорители са много, но сред 

личните ми фаворити са Обама, Шерил Сандбърг, Тони 

Робинс, Илон Мъск. 

 

- Каква е вашата кауза в бранша? Какви промени искате 

да видите в комуникациите? 

От няколко години аз и моите колеги - специалисти в 

областта на комуникациите, имаме една много важна 

кауза: споменаването на марките в електронните медии. 

Това е тема, с която аз лично няма да престана да се 

занимавам. Защото поради неразбиране на правилата 

на СЕМ, излишна автоцензура и амбиция от страна на 

търговските отдели на електронните медии в България се 

случва едно безпрецедентно неспоменаване на брандове 

по какъвто и да е повод. Аз не говоря за продуктово  

позициониране, което е много ясно описано в 

методическите правила на СЕМ.  

Интервю 
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Компаниите са наясно, че не може да се прави 

"скрита реклама", и затова си имат рекламни 

бюджети за своите продукти и услуги. Става 

въпрос за абсурдни ситуации, когато важна 

новина за определена индустрия се пропуска или 

не се казва коя компания е в центъра на тази 

новина. Така е и при социални и дарителски 

кампании, в които разбираме за доброто, но не и 

за неговия автор. Това е абсурдна ситуация, която 

не съществува никъде по света, и аз няма да се 

примиря, докато не намерим разрешение. Освен 

тази промяна бих искала като комуникатор и 

човек, неразривно свързан с медиите, да чета, 

гледам и слушам повече информация по 

същество и по-малко еднодневен "шум". Да има 

повече почтеност, смислени инициативи, които 

защитават имиджа на професията и показват 

ползата от нея. Все още много хора не знаят какво 

точно е пиар, често го бъркат с рекламата и 

смятат, че всеки може да се занимава с това. 

Пиарът не заплаща, за да публикува своите 

послания, той използва различни средства, за да 

промени нагласи в полза на личността, каузата 

или компанията, за която работи. И колкото повече 

това стане ясно, толкова по-рядко ще виждаме 

тарифи за "платен пиар" и "платено интервю". 

Интервю 
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- Как обичате да прекарвате свободното си 

време? 

Като повечето хора обичам да прекарвам 

свободното си време с близки и приятели в приятни 

занимания. Това може да са просто разходки, 

кафета, вечери, защото обичам и ценя 

общуването, може да е споделен хубав филм. 

Обичам да чета, но за съжаление, не успявам 

колкото бих искала - времето не стига, а четенето е 

трудно за споделяне занимание. Разбира се, 

обичам много да пътувам, защото вярвам, че 

пътешествията разширяват кръгозора и мирогледа 

на човека, отделят го от малкия ни всекидневен свят - 

личен и професионален, дават ни "голямата 

картина" на необятното. 

Илияна Захариева е директор на дирекция 

"Корпоративни комуникации" в Мтел. Отговаря за 

всички комуникационни дейности на компанията, 

насочени към обществото и служителите. Дирекция 

"Корпоративни комуникации" обединява публичните 

комуникации, управлението на спонсорства и 

събития, програмите за корпоративна социална 

отговорност и вътрешните комуникации на Мтел. 

 Оригиналният текст на интервюто може да откриете 

в сп. „Жената е“, 25.11.2016 

Стр. 110, 111, 112 

Интервю 
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Състоя се премиерата на книгата „ПР практика: 

взаимоотношения с клиенти” 

Премиера 

 

 

 

 

 

Точно на 22 ноември, рождената дата на Едуард 

Бернайс, БДВО и издателството Рой 

комюникейшън направиха премиера на новата 

книга на д-р Александър Христов „ПР практика: 

взаимоотношения с клиенти“. Представянето 

събра много комуникационни специалисти и 

студенти по ПР в The Site и протече в изключително 

топла и забавна атмосфера. 

  

Председателят на БДВО Радина Ралчева каза, че 

подобни издания, свързани с взаимоотношенията 

между клиент и агенция е важно да има, тъй като 

това ще подобри комуникационната среда, а 

това е една от посоките, в която БДВО работи. 

Десислава Бошнакова от издателството 

спомена, че в книгата Александър Христов 

споделя важни извлечени поуки от опита си във 

вътрешен ПР отдел и в ПР агенция. И в тази книга 

определено практикът е надделял над 

преподавателя – дава факти от кухнята на 

управлението на ПР такива каквито са, а не 

такива, каквито би трябвало да бъдат.  
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Александър Христов започна с една мисъл, която е трябвало да влезе в книгата – „Ако клиентът ти 

винаги е прав, то чудно защо още ти е клиент“. Именно това е най-важното при изграждане на 

взаимоотношенията на ПР специалистите в агенции с клиентите – да бъдат смели, уверени и да 

бъдат добри консултанти. А консултантството означава да имаш собствено мнение и да умееш да 

го аргументираш по най-добрия начин. Тогава всички сладникави приказки за взаимоотношения, 

доверие и други придобиват ясна форма. 

Премиера 
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Като съдържание книгата „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, а обратното 

– добрите взаимоотношения 

между агенция и клиент правят 

работата по-съвършена.  

  

Премиера 
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Преди да раздаде автографи, Александър Христов отправи специални благодарности и връчи 

сертификати за принос във взаимоотношенията на представители на компаниите, подкрепили книгата: 

Аурубис, Банка ДСК, Булстрад, Даниела Теофанова (Геотехмин), Евроинс, Екопак, Мтел, Пощенска 

банка и ЧЕЗ. Сертификати получиха и Гергана Иванова от криейтив партньора от The Smarts и Любомир 

Аламанов от The Site. 

Премиера 
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Премиера 
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Премиера 
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Списание „Мениджър” Ви кани на петия национален форум 

БЪЛГАРИЯ И СВЕТЪТ В РАЗВИТИЕ 

Новите възможности пред 2017 

 

На прага на двете години искаме да дадем една вярна перспектива за това, което ще се случи през 2017 г. 

Специален гост на събитието е Александър Чернев, проф. по маркетинг в Kellogg School of Management, 

Northwestern University, САЩ 

Дата: 9 декември 2016 г. 

Регистрация: 10:00 ч. 

Начало: 10:30 ч. 

Място: RADISSON BLU, София, пл. Народно събрание 4 

Допълнителна информация за събитието може да следите на event.manager.bg 

Събитието е с предварителна регистрация, която може да направите на events@manager.bg или 

на events.manager.bg 

 

Форум 
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 Наближават наградите SKY STARS 2016 

 На 15 декември ще бъдат връчени  Годишните Оскари за авиационния бранш 

За втора поредна година b2b Media организира 

“Годишни награди SКY STARS 2016”, които бяха 

учредени през 2015 година съвместо с 

международни организации като IATA, WATA, 

APG Network. БДВО е партньор на събитието тази 

година. 

  

В рамките на кампанията се провежда и 

национално допитване свързано с нагласите на 

българския пътуващ потребител, като се взема 

мнението му в сферата на авиацията, травъл и 

туристическия сектори.   

  

До 3 декември компаниите от сектора могат да 

изпращат и своите кандидатури с описание на 

своите проекти в над 10 различни категории.  

  

Новите категории във второто издание са свързани 

с иновациите, инвестициите, нови работни места 

и start up предприемачеството, като целят 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитието на сектора. Учредителите имат за цел 

да стимулират сектора за по-високи резултати, 

икономически показатели, нови инвестиции, нови 

работни места и въвеждане на иновативни 

технологии и подходи.  

  

Официална церемония: 

  

На 15 декември в хотел BW Premier Sofia Airport , 

зала Хийтроу ще се проведе официалната 

церемония по награждаване на най-добрите 

компании в авио сектора. Церемонията ще 

премине в присъствието на официални лица, 

бизнес и медии. 

  

Участието е с предварителна регистрация на 

адрес →  http://skystars.b2bmedia.bg/reservation 

  

За членовете на БДВО се прилага допълнителна 

отстъпка от 10% с код SKYBDVO! 

  

Събитие 

Продължава на следващата страница 

http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/
http://skystars.b2bmedia.bg/category
http://skystars.b2bmedia.bg/category
http://skystars.b2bmedia.bg/category
http://skystars.b2bmedia.bg/category
http://skystars.b2bmedia.bg/category
http://skystars.b2bmedia.bg/reservation
http://skystars.b2bmedia.bg/reservation
http://skystars.b2bmedia.bg/reservation
http://skystars.b2bmedia.bg/reservation
http://skystars.b2bmedia.bg/reservation
http://skystars.b2bmedia.bg/reservation
http://skystars.b2bmedia.bg/reservation
http://skystars.b2bmedia.bg/reservation
http://skystars.b2bmedia.bg/reservation


PRактики, брой 137, 7 декември 2016 г. 40 

Експертното жури, което обобщава резултатите и пресява номинациите тази година, е в състав: 

Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции 

Надя Маринова, гл. редактор на b2b Mediа 

Марина Стефанова, изпълнителен директор на „Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН” 

Проф. д-р Добрин Тодоров Сейзински, Технически университет,  ръководител катедра “Транспортна 

и авиационна техника и технологии” 

Филип Филипов, директор B2B/Sofia Office Lead в Skyscanner 

 

За организаторите: 

 Още от първото издание през 2015 година организаторите и инициаторите b2b Media си поставиха 

амбициозната задача то да се превърне в ежегодна инициатива, която да събира и обединява 

държавните институции, авио и туристическия бизнес. 

  

Авиокомпаниите по света продължават да се развиват и модернизират все повече и повече, а много 

бизнеси, свързани с авиационния бранш, представят все по-иновативни решения, с които да улеснят 

пътуването и транспортирането по целия свят. Туристическите агенти в страната са важна част от 

тази индустрия и техните усилия също ще бъдат отличени със специална награда. 

  

Кои заемат първите места на българския пазар, ще стане известно в средата на месец декември 

2016 година. 

  

Участието за медии е безплатно. Моля, заявете своето присъствие на: ilangurova@b2bmedia.bg 

  

Събитие 

mailto:ilangurova@b2bmedia.bg
mailto:ilangurova@b2bmedia.bg
mailto:ilangurova@b2bmedia.bg
mailto:ilangurova@b2bmedia.bg
mailto:ilangurova@b2bmedia.bg


PRактики, брой 137, 7 декември 2016 г. 41 

Фондация BCause обяви начало на 

номинирането за Годишен знак „Отговорна 

компания – отговорни служители” 2017 

Фондация BCause приема номинации на 

компании за носител на Годишен знак за 

дарителство от работното място „Отговорна 

компания – отговорни служители”. 

 

„Годишен знак за дарителство от работно място” 

е ежегодно отличие за компаниите, насърчаващи 

ангажирането на служителите към обществено 

значими каузи, като част от политиката на 

компаниите за корпоративна социална 

отговорност. 

 

То се връчва за трета поредна година от 

Фондация BCause (до скоро Фондация „Помощ 

за благотворителността в България”), Българска 

асоциация за управление на хора (БАУХ) и 

Българско дружество за връзки с обществеността 

(БДВО) и за него кандидатстват компании, 

развиващи дарителство по ведомост или друга 

форма на регулярно, ежемесечно дарителство 

от работното място като част от цялостните 

програми за ангажиране на работното място 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годишният знак има четири нива на отличие: 

• Знак за дарителство от работното място 

• Бронзов знак за дарителство от работното 

място 

• Сребърен знак за дарителство от работното 

място 

• Златен знак за дарителство от работното 

 

Продължава на следващата страница 

Номинации 
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Видът отличие се определя от критерии, свързани с обема служители, участващи в инициативата (като 

% от общия брой служители), от механизимите, с които компанията популяризира, насърчава и 

развива програмите за регулярно дарителство и възможностите, които дава за даряване на труд на 

служителите в работно време. 

 

Решението се взима въз основа на посочените по-горе критерии, спрямо попълнените от компаниите 

информационни въпросници. 

 

От 2015 година Фондация BCause, Българска асоциация за управление на хора (БАУХ) и Българско 

дружество за връзки с обществеността (БДВО) връчват и специална награда за професионалисти, 

развиващи дарителството от работното място в компаниите, в които работят по креативен, 

професионален и ефективен начин. 

 

Срокът за попълване и изпращане на информационите въпросници е 20 януари 2017г. 

Изтеглете Въпросник/Информционна форма. 

 

Попълнените въпросници се изпращат по електронна поща на адрес: yana@bcause.bg 

 

За допълнителна информация: 

Яна Рупева – Директор „Дарителски програми”; 02 981 19 01; 0884 296 290 

http://bcaf.bg/images/docs/znak-informacionna-forma-2017.docx
http://bcaf.bg/images/docs/znak-informacionna-forma-2017.docx
http://bcaf.bg/images/docs/znak-informacionna-forma-2017.docx
http://bcaf.bg/images/docs/znak-informacionna-forma-2017.docx
http://bcaf.bg/images/docs/znak-informacionna-forma-2017.docx
http://bcaf.bg/images/docs/znak-informacionna-forma-2017.docx
mailto:yana@bcause.bg
mailto:yana@bcause.bg
mailto:yana@bcause.bg
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Какво означава да си корпоративен гражданин днес? 

Каква е еволюцията на това понятие във времето? Какви 

принципи следва да възприеме и на какви стандарти 

трябва да отговаря една компания, за да бъде считана 

за корпоративен гражданин? Какво печели тя от 

възприемането и следването на неговите ценности и 

изисквания? Това са някои от основните въпроси, 

отговор на които читателят ще намери на страницата 

на тази книга. 

"ДНК на корпоративния гражданин" представя 

социалната отговорност в биографията на бизнеса и 

предлага решения на ключовия за всеки комуникатор 

въпрос: как да сме ефективни в общуването с 

целевите аудитории. И още: защо компанията, 

изповядваща ценностите на корпоративното 

гражданство, е убедителна, когато говори? В 

парадигмата на социалната отговорност книгата 

представя креативни практики, стратегически подходи и 

ПР тактики за преодоляване на кризата на доверие към 

бизнеса и публичното му позициониране като лидер в 

устойчивото развитие и благоденствието на 

обществото. 

Книга 

Автор: д-р Вилиана-Мария Николова 
Издателство: Болид инс 

Д-р Вилиана-Мария Николова с нова книга 



PRактики, брой 137, 7 декември 2016 г. 44 

All Channels | Interaction с най-много 
награди от IABB MIXX Awards 2016 

Дигиталната агенция All Channels | Interaction, част 

от All Channels Communication Group, спечели най-

много награди от престижния конкурс за дигитален 

маркетинг IABB Mix Awards 2016. Кампаниите на 

агенцията получиха и най-много номинации в 

различните категории – осем от общо 21 

финалисти, селектирани от 97 кандидатури. 

 

All Channels | Interaction спечели първото място в 

категория Direct Response and Lead Generation с 

кампанията Крадени новини, осъществена за 

„Загорка“АД. Популярната марка спечели приза и 

в категория Social с активацията си Социалният 

крадец, където и другите два проекта, 

осъществени за “Загорка“ АД и Discovery Channel, 

бяха дело на All Channels. Социалният крадец 

триумфира и в една от най-предизвикателните 

категории - Brave, целяща да отличи иновативния и 

провокативен подход към дигиталния маркетинг. 

 

„Наградата е признание за целия екип на All 

Channels | Interaction. В последната година 

положихме много усилия да предлагаме все по-

иновативни интегрирани кампании на партньорите 

си и признанието от IABB MIXX Awards е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доказателство, че вървим в правилната посока“, 

коментира Ангел Искрев, Digital Creative Director 

на агенцията.  

 

„Благодарим на „Загорка“ за вдъхновението и 

доверието да осъществим заедно тези кампaнии. 

Поздравяваме другите финалисти - Discovery 

Channel и предаването „Гараж“ по радио Z Rock. 

Tези награди показват ясно, че инвестиците ни в 

дигиталното развитие на агенцията дават своите 

категорични резултати“, каза Марин Костов- Мъро, 

Creative Director на All Channels Communication 

Group.  

 

 

Награда 

http://www.all-channels-interaction.com/thief-stolen-news/
http://www.all-channels-interaction.com/thief-stolen-news/
http://www.all-channels-interaction.com/thief-stolen-news/
http://www.all-channels-interaction.com/thief-social/
http://www.all-channels-interaction.com/thief-social/
http://www.all-channels-interaction.com/thief-social/
http://www.all-channels-interaction.com/thief-social/
http://www.all-channels-interaction.com/thief-social/
http://www.all-channels-interaction.com/thief-social/
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Редакционен екип на броя:  
  

 

Асен Асенов 

Диляна Йорданова         

Десислава Василева   

 

Вашите мнения, коментари и предложения 

за материали на координатите на редакцията: 

 

Очакваме  

Българско дружество за връзки с обществеността     

         

София, 1229, бул. “Ломско шосе “167 

Тел: 0885 314 109 

Ел.поща: office@bdvo.org 

                  www.bdvo.org  

 

С любезното съдействие на:  

редактори 
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mailto:office@bdvo.org
http://www.bdvo.org/
http://www.dea-solutions.com/
http://www.slideshare.net/BPRS
https://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Public-Relations-Society/356879349795
https://www.linkedin.com/groups/Bulgarian-Public-Relations-Society-2172146?trk=hb_side_g&gid=2172146
https://www.postbank.bg/
http://www.idea-agency.bg/
http://ngobg.info/
http://www.bcnl.org/

