


PRактики, брой 140, 19 януари 2017 г. 2 

БДВО стартира избора на студент – 

стипендиант „Проф. Тодор Петев“ за 2017 

БДВО започва да събира кандидатури на 

студенти за носител на стипендията „Проф. 

Тодор Петев“ за 2017 г. Стипендията беше 

създадена в края на миналата година в памет 

на учредителя и почетен председател на 

организацията и ще бъде връчвана всяка година 

на български студенти в сферата на 

комуникациите. 

Всички желаещи студенти бакалаври или 

магистри, изучаващи ПР, комуникации или 

маркетинг, ще могат да кандидатстват с есе на 

тема „Промени в обществата, промени в 

общуването“. То трябва да бъде свързано с 

комуникациите, със социалната среда в 

момента и в него да бъдат използвани идеи от 

творчеството на проф. Тодор Петев – книги или 

публикации. Есето трябва да бъде изпратено до 

11 февруари 2017 г. на мейл office@bdvo.org, 

заедно с формата за кандидатстване. 

Стипендиантът за настоящата година ще бъде 

обявен до края на следващия месец. 

Продължава на следващата страница 
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Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще е в размер на 500 лв., а носителят й ще 

има възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от 

БДВО през настоящата година. И още: компанията или институцията, в която работи, ще има 

възможността да кандидатства безплатно в конкурса ПР приз. Стипендиантът ще има ангажимент 

да участва заедно с представители на БДВО в поне три събития или изяви на дружеството, да търси 

собствени възможности за публичност, в които да популяризира постижението си, както и да 

съдейства организационно за поне една от инициативите на БДВО през годината. Носителят също 

така ще спазва и популяризира етичните принципи в ПР и ще работи за утвърждаването на ПР 

професията. 

 

Есетата на студентите ще бъдат оценявани от жури, в които влизат Мануела Дюлгерова-Тотева, 

Председател на БДВО, Тодор Тодоров Петев, изкуствовед и син на проф. Петев и д-р Александър 

Христов, преподавател по ПР и член на УС на БДВО. Критериите за оценка ще бъдат оригиналност 

и личен принос, познаване на комуникациите и социалните процеси и познаване на творчеството 

и научните интереси на проф. Петев. 

 

Формата за кандидатстване може да изтеглите от тук. 

 

За контакти: 

Диляна Йорданова 

Тел. 0885 314109 

office@bdvo.org 

Стипендия 
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Илиана Христева и Петя Лютова – победители в 
конкурса „Като Бернайс“ 

Илиана Христева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какво ти донесе участието в конкурса "Като 

Бернайс"?  

За мен конкурсът беше едно изключително 

интересно и различно преживяване, 

едновременно предизвикателство и забавление. 

Освен много полезен опит и възможността да се 

 

 

 

запозная с много нови хора, "Като Бернайс" ми 

донесе истинско удовлетворение от успеха, 

който постигнахме. 

  

2. Какво е бъдещето на България в ЕС?  

Вярвам, че България ще успее да се отърси от 

недостатъчно добрия имидж, който си е създала 

сред европейците, и ще успее да намери 

своето място сред останалите страни. Защото 

нашата държава е пълна с потенциал и не бива 

да се подценява. Имаме невероятно красива 

природа, изключителна история и богата култура, 

по които не отстъпваме ни най-малко на другите 

европейски страни. Мисля, че много скоро 

всичко това ще бъде оценено подобаващо – 

затова бъдещето на България в Европейския съюз 

е оптимистично. 

 3. А бъдещето на комуникациите?  

Комуникациите ще придобиват все по-голямо 

значение, особено онлайн и дигиталните 

комуникации, заради бързо развиващите се 

технологии. Мисля, че социалните мрежи ще 

набират все по-голяма сила в бъдещето. 

Сигурна съм в това, защото общуването между 

хората просто трябва да бъде лесно.  

  

 
Продължава на следващата страница 

Блиц 



PRактики, брой 140, 19 януари 2017 г. 6 

4. Опит или ентусиазъм?  

Опитът винаги помага, но ентусиазмът е 

задължителен. Защото, когато имаме опит, 

вече сме минали по този път и знаем как да 

свършим работата. Но по-важен е начинът, 

по който сме я свършили, крайният резултат, 

а ентусиазмът винаги ни гарантира много 

нови и свежи идеи, които в сферата на 

комуникациите никога не са излишни. 

Разчитах повече на ентусиазма си по време 

на конкурса и ето че краят беше щастлив! 
 

  

5. Какво послание ще отправиш към 

студентите? 

Да вярват в себе си, защото с желание и 

мотивация може да се постигне всичко. Е, 

нужни са и усилия, разбира се. Също така 

да са отворени към новите възможности, 

защото никога не знаят какво могат да им 

донесат. 

В началото, когато започвахме работата по 

презентацията за конкурса, първото 

подобно събитие, в което участвам, всичко 

за мен беше много непознато и различно, 

наистина не знаех какво да очаквам. И 

точно заради това, когато накрая взехме 

първата награда, удовлетворението за мен 
беше двойно по-голямо!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължава на следващата страница 
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Петя Лютова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. Какво ти донесе участието в конкурса "Като 

Бернайс"?  

Първоначално се впуснахме с Илиана и с 

ментора ни в едно приключение, за което не се 

бях замисляла какво ще стане, ако бъде 

спечелено. Безспорно беше трудно, но 

същевременно нещо ново и различно. За 20-

годишни момичета беше изключително 

мотивиращо да спечелят подобен конкурс и да 

 

 

осъзнаят, че ги бива и в нещо друго. Да научиш 

толкова много за толкова кратко, да се срещнеш 

с специалисти в областта и да провокираш себе 

си да бъдеш най-добрия – безценно. Събрано в 

едно (дълго) изречение, мога да кажа ,че 

преживяването ми донесе хъс и стремеж да 

продължавам да се развивам в тази сфера, 

увереност и самочувствие, че може би това е 

професията, която трябва да практикувам и не на 

последно място - прекрасни спомени, даващи 

едно хипотетично ново начало… 

  

2. Какво е бъдещето на България в ЕС?  

С нашето представяне се опитахме да 

комуникираме идеята, че България е малка 

страна, но пълна с таланти. Смятам, че родината 

ни наистина има какво да покаже, знае как да го 

направи и именно ЕС е подиума, на който да го 

докаже. От личен опит мога да кажа, че... даа, 

българинът е много темпераментен и всезнаещ, 

улиците ни не винаги са изчистени и имаме 

проблем с по-дълго задържане на едно и също 

правителство, но имаме и един народ, научен на 

труд и всеотдайност, градове, които продължават 

да се развиват и макар и с подобни политици, 
ние... продължаваме напред!  

Продължава на следващата страница 

Блиц 
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3. А бъдещето на комуникациите?  

Непрестанно младите хора биваме критикувани, че сме 

"зомбирани" от новите технологии. Но не знам дали повечето 

от критикуващите осъзнават, че именно това е бъдещето на 

комуникациите. Смятам,че да можеш да си четеш вестника 

онлайн, да си информиран непрестанно и да можеш да се 

свържеш с всеки един, дори на друг континент, е бъдеще, 

което не е толкова тъмно. Дори и в областта на маркетинга 

и комуникациите – да се откриват нови методи да вникваш в 

съзнанието на потребителя, да се улесняват всички 

проучвания и разбира се, да можеш да комуникираш 

всичко по по-интересен, иновативен и не толкова 

стандартизиран начин, е бъдеще, което трябва да се очаква! 

  

4. Опит или ентусиазъм?  

Ентусиазъм !! Ние с Илиана нямахме опит, но имахме голям 

младежки, даже леко детски, ентусиазъм и показахме, че 

макар без опит също можеш да постигнеш поставената 

цел. Опитът не винаги е гаранция за успех, ако не се 

вълнуваш и нямаш желанието да свършиш започнатото по 

най-кадърния начин и многогодишен опит да имаш, няма да 

се получи така, както си представял! 

  

5. Какво послание ще отправиш към студентите? 

Кратко, точно, ясно и клиширано – правете това, което ви 
кара да се чувствате значими!  

Блиц 
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Д-р Александър Христов – ментор на победителите в 
конкурса „Като Бернайс“ 

Продължава на следващата страница 

Блиц 

1. Ментор сте на екипа – победител в третото 

издание на студентския конкурс "Като 

Бернайс". Какво е да видите как Ваши 

студенти печелят такова отличие? 

 

Гордостта е голяма, спор няма. Чувстваш се 

като треньор на златни медалисти. Още по-

голяма е удовлетвореността, като знаеш, че 

студентите ти са направили не нещо отлично, а 

професионално. Разликата е важна – 

отличното е само академична категория, а 

професионалното е и с практическа 

приложимост. А и мисля, че самият конкурс 

„Като Бернайс“ е направен така, че не само 

да мотивира студентите да дадат най-доброто 

от себе си, а и оценката на журито да е 

максимално обективна. 



PRактики, брой 140, 19 януари 2017 г. 10 

2. Как мотивирахте екипа да даде най-доброто 

от себе си? 

 

Много е лесно да се мотивират хора, които имат 

пламъче в очите. По-трудно е да овладееш 

тяхната стихия. Ако изобщо е нужно да я 

овладяваш. И всъщност много се радвам, че 

работата ви с Петя и Илиана като ментор беше 

повече да ги приземявам, отколкото да ги 

убеждавам да полетят. Както казах и на 

награждаването, това са изключително способни 

и смели момичета, които по време на приятните 

ни и продуктивни дискусии не се съгласяваха с 

много от нещата, които им давах като насоки. И, 

разбира се, вероятно не по-слаба мотивация 

даде възможността да измислиш нещо свое и да 

го представиш и защитиш успешно. За това 

заслужават поздравления обаче не само Петя и 

Илиана, а и всички останали участници в 

конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Смятате ли, че днешните студентите са 

мотивирани да се доказват като вземат участие 

в различни конкурси и инициативи? 

 

Смятам, че студентите са различни – има 

мотивирани да се доказват, да се обогатяват, да 

се развиват, има и такива, на които не им пука. 

Шарен свят – винаги е бил такъв. Освен това, 

младите хора сега имат възможността да 

избират измежду много повече възможности и 

перспективи за развитие – има много стипендии, 

конкурси инициативи. Но също така смятам, че 

днешните студенти са все по-самостоятелни и 

все по-уверени, че нещата, които постигат в 

живота, зависят от тях. Това е чудесно. И е нещо, 

от което можем да се поучим. 

 

 

Блиц 
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В началото на февруари Българско дружество за 

връзки с обществеността (БДВО), Българска 

асоциация за управление на хора (БАУХ) и 

Фондация BCause ще връчат за трета поредна 

година отличия на компаниите, които развиват 

регулярно дарителство от работното място. 

Годишният знак „Отговорна компания - отговорни 

служители" се връча за трета поредна година, 

конкурсът е отворен до 20 януари. Повече 

подробности можете да намерите тук. 

  

Годишният знак „Отговорна компания - отговорни 

служители" има четири степени, които се 

определят по ясни, измерими и обективни 

критерии: процент на дарителите спрямо общия 

брой служители; финансовото съучастие от 

компанията; системата за привличане на 

дарители сред служителите; система за 

популяризиране на информацията как са 

използвани даренията; ангажирането на 

служителите с доброволчество. 

Предстои връчването на годишния знак “Отговорна компания – 

отговорни служители” 

Продължава на следващата страница 

Отличие 
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През 2016 г. 18 компании бяха отличени за това, че активно подкрепят служителите си да даряват 

ежемесечно. Златен знак бе присъден на КонтурГлобал Марица Изток 3 и на Виваком. Сребърно 

отличие беше връчен на еКомера, Инвестбанк,  Сити България, Теленор България, САП България. С 

бронзов знак бяха отличени: Мобилтел, Eймс Хюмън Кепитал, Монделийз България, Актавис, ОмегаСофт, 

Аурубис България, Ди Ейч Ел Експрес България, Софийска вода, Атос Ай Ти Солушънс енд Сървисис. 

Отбелязан бе и приносът на работещите в Българското национално радио и Бианор Холдинг. 

  

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. Миналия февруари специалната награда бе 

присъдена на екипа на еКомера и на дарителския комитет в Инвестбанк. 

  

Отличие 
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Паолина Желева завършва бакалавър „Журналистика и 

масови комуникации” и магистратура със специалност 

„Продуценство на културните индустрии” в УНСС. 

Работила е в кабинета на Слави Бинев по време, когато 

той е бил евродепутат. Участвала е в организирането на 

негови пресконференции в София и в страната.  

Паолина казва, че работата й при г-н Бинев я е научила 

на отговорност и силен дух. 

 

Работила е като пиар в УМБАЛ „Света Екатерина” и 

организира конференцията „30 години от първата 

сърдечна трансплантация в България”. 

 

Нов член 
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ПР общността в България е на много високо 

професионално ниво 

 

 

Комисия по професионална етика на Българско 

дружество по връзки с обществеността (БДВО) е 

първият и единствен до момента орган за 

саморегулация в сферата на етиката в ПР 

професията в нашата страна. Комисията е 

независим орган към Българско дружество за 

връзки с обществеността, като основна нейна 

функция и база за позициите и решенията й е 

Етичния кодекс на пиар специалистите в България, 

приет от всички професионални организации 

през 2005 г. 

  

През месец декември 2016 г. Общото събрание 

на БДВО избра нов състав на комисията за 

мандат от две години – г-н Даниел Киряков, д-р 

Мария Николова и д-р Евелина Христова. 

  

Гл. ас. д-р Евелина Христова е преподавател в 

департамент „Масови комуникации“ и отговаря 

за Връзките с обществеността на Нов български 

университет. 

Гл. Ас. Д-р Евелина Христова е в новия екип на Комисия по професионална етика на Българско 

дружество по връзки с обществеността 

Продължава на следващата страница 

Интервю 
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Българско дружество за връзки с 

обществеността (БДВО) е първата национална 

организация в сферата на Пъблик Рилейшънс 

(PR), която от 1996 година обединява практици, 

преподаватели и студенти в България с интереси 

в сферата на комуникациите. Откога сте част 

от екипа й? 

 

Член съм на БДВО от 2010 г., но историята ми с 

дружеството датира от по-отдавна.  

На ПР ПРИЗ 2004 получих една от специалните 

награди – за студент на годината. Тази награда 

беше наистина неочаквана – тогава 

преподавателите са подавали студенти и техните 

защитени дипломни работи.  

Доц. д-р Десислава Бошнакова подала моята, 

журито я избрало. Аз обаче не подозирах нищо -

  в деня преди награждаването тя ми се обади, че 

трябва да дойда да помагам в организацията. 

Върнах се от почивка, защото ако любим 

преподавател те извика да помагаш за събитие – 

отиваш веднага. Изобщо не съм и подозирала, че 

може да мe награждават.  

Беше изключително вълнуващо, а наградата 

беше страхотна – едногодишен абонамент за 

вестник „Капитал“. 

  

 

 

 

 

 

 

Какво Ви мотивира да се присъедините към 

БДВО? 

 

Винаги съм вярвала в смисъла на 

професионалните общности. Дружеството 

обединява потенциала на специалисти от 

сферата, които работят в най-различни 

браншове, заемат позиции от висши ръководни 

до напълно изпълнителски, имат огромен 

натрупан опит в сферата на ПР. Ако се насочва 

целесъобразно тази енергия, наситена с 

познания, могат да се постигат значими резултати 

с обществено значение. А това се случва – и чрез 

дейността на БДВО и чрез партньорствата с 

другите браншови организации. 

 

Кои всъщност са хората, вдъхващи с дейността 

си смисъл на абревиатурата БДВО?  

 

Всички! Наистина, всеки член на организацията 

има своя уникален принос. Но на мен 

действително ми се иска да отбележа специално 

приноса на всички колеги, които през годините са 

били членове на Управителния съвет и на 

Комисията за професионална етика на БДВО, 

защото голямата част от работата е преминала 

през техните ръце. 

 
Продължава на следващата страница 

Интервю 
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Какво Ви амбицира да продължавате да 

обогатявате с активността си дейността на 

Дружеството? 

 

Дали ще обогатя с нещо дейността тепърва ще 

видим. За сега бих се въздържала от подобна 

амбициозна оценка. 

  

Какви видими промени настъпиха в 

комуникационната среда в България 

благодарение на екипа на БДВО? 

 

Множество, но най-вече се постига повече по 

отношение на това професията да бъде по-

позната на обществото, споделят се добри 

практики, правят се изследвания за развитието 

на бранша. Работата, която са извършили през 

годините колегите е огромна – и като обем и 

като резултати. 

  

Не само сте член на БДВО, но преди три 

седмици бяхте избрана за член на Етичната 

комисия на Дружеството. До какви 

отговорности води това признание? 

 

Работата на Комисията по професионална 

етика на БДВО е най-вече отговорна. В 

предишните мандати членове на тази комисия 

бяха много уважавани колеги, които са познати 

 със своята непреклонност по отношение на 

спазването на етичните и морални норми на 

професията. Работата по отделни казуси, за 

които можем да бъдем сезирани или да се 

самосезираме изисква непрестанно следене 

на сферата и познаване на ПР пазара и на 

колегията. Същото се отнася и до 

популяризирането на Етичния кодекс. 

 

БДВО е сред инициаторите на създаването на 

Етичен кодекс на PR специалистите в България, 

който е подписан от голяма част от 

действащите български PR организации. Какво 

наложи предприемането на такава стъпка? 

 

От повече от 20 години тече дискусия по 

отношението на регулирането или 

саморегулирането в професията. На този етап 

саморегулацията е подходът, който се наложи. 

По мое мнение това е по-добрият път, но той 

изисква и сериозно отношение на общността, 

поддържането на този и подобни органи, които 

да сканират средата, но и да осигуряват една 

възможност за подкрепа на колегията. 

 Продължава на следващата страница 

Интервю 
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Според Вас прилагат ли се на практика 

основните професионални ценности и 

принципи, заложени в Етичния кодекс? 

 

Да, прилагат се, при това от множество колеги. 

Преди близо 12 години представителите на шест 

организации в сферата на пъблик рилейшънс 

приеха и официално подписаха Етичния кодекс. 

Имайте предвид, че ПР общността в България е 

на много високо професионално ниво, колегите 

са активни и в обществения живот. Имаме 

няколко професионални организации - 

Асоциация на специалистите по комуникации в 

общините (АСКО), Българска асоциация на ПР 

агенциите (БАПРА), Българско дружество за 

връзки с обществеността (БДВО), Асоциация 

ИМАГИНЕС, ИПРА България,  Дружеството на 

пиарите към СБЖ и Българската академична 

асоциация за комуникации (БААК). Всичките 

развиват дейност и са в прекрасни отношения 

помежду си. Това подпомага много процесите 

по поддържане на високи професионални 

стандарти. 

Разбира се, има и изключения, ние знаем за тях. 

 

Как успявате да съчетавате многобройните 

 

 

ангажименти, характерни за дейността на PR 

експерта? 

 

Никак. Непрекъснато доуточнявам, размествам, 

бързам. Типично е и за професията и за моя 

собствен темперамент. 

  

Благоприятна ли е средата в България за 

професионално развитие в сферата на 

Връзките с обществеността? 

 

О, да. И академичното образование е на високо 

ниво, и професионалните организации. 

Клиентите също са много наясно какво могат да 

очакват като услуги. 

 

Професията има сравнително кратка история, 

но се радва на засилен интерес. Разбира ли 

обаче обществото в България нейната същност, 

за която и до днес съществуват противоречиви 

представи в публичното пространство? 

 

В доста случаи представата за ПР професията 

се различава от нейната същност, но това до 

голяма степен се отнася до хора, които не са 

преки участници в процесите на работа. 

 Продължава на следващата страница 

Интервю 
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 Какво е съотношението между талант и учение в професията на успешния PR специалист? 

 

Както във всичко останало – 1% талант и 99% учене и работа. На това учим и студентите – работата е 

динамична, те трябва не само да научат това, която им преподаваме, но и да се научат непрекъснато да 

търсят нова информация, да повишават квалификацията си през годините. Тази работа не търпи застой! 

  

Малко след Рождество Христово и Нова година – няма как да не Ви попитам – има ли PR специалистът 

почивни дни? 

 

Има, ако избяга презглава, изключи си телефона, не си отваря мейла или фейсбука. Иначе казано – не, 

няма. 

 

 Какви са очакванията Ви относно развитието на Връзките с обществеността в България през 2017 

година? 

 

Това ще зависи много от международното положение. Ако обстановката продължи да се влошава, това 

неизменно ще се отрази на регионалните и държавни икономики и ще рефлектира и към нашия сектор. 

Той е обичайно пръв при орязването на средства. Така че това е един от възможните сценарии. Възможно 

е да има и повече случаи в сферата на кризисните комуникации. Със сигурност и в политическите 

комуникации има поле  за работа, това е нормално, идват парламентарни избори. Това, което се 

забелязва в последните години е увеличаване на работата в НПО сектора – все повече активни 

граждански организации се заемат с работа в различни сфери на живота, много от тях в областта на 

градската култура, това също ще доведе до малки по финансов обем, но важни за обществото ни ПР 

дейности. 

 

Автор на интервюто: Аксения Янева 

Отдел „Информационна дейност“, НБУ 

 

 

 

Интервю 
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„Здрави“ и „Био игри“ започват ателиета за деца 

в „Музейко“ 

Тази събота и неделя, 21 и 22 януари, мобилното приложение „Здрави“ поставя началото на поредица 

офлайн ателиета за деца на тема "Човешкото тяло" с водещ Камелия Митева от Био игри. Партньор и 

локация е „Музейко“ , като събитията ще се проведат от 11:30 до 12:30 ч. в учебния корпус – 

лаборатория, на ул. „Проф. Боян Каменов 3“ в София.  

 

Участието в ателиетата е напълно безплатно, благодарение на „Здрави“ и Музейко. Необходимо е 

единствено предварително записване на сайта на Музейко.  

 

Първата тема от цикъла е "Защо клетки и ДНК?", като децата ще разберат защо е толкова важна за 

здравето ни ДНК и дори ще участват сами в извличане на ДНК от киви. Препоръчителната възраст за 

участие на децата е между 8-11 и 12-16 години. 
Продължава на следващата страница 

Инициатива 
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Темите през следващите месеци ще са „Какво 

има в храната?“ и "Кървави“ експерименти. 

 

Целта на ателиетата е децата да научат повече 

за тялото си, за да могат да взимат 

информирани решения за здравето си и да го 

уважават. Поредицата развива не само 

практическите умения и креативното мислене 

чрез игра и директен опит,  но и логическото 

мислене и желанието за откриване и 

усъвършенстване на личностните качества на 

децата.  

Инициатива 
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Елена Тошева е новият маркетинг мениджър 

на „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“ 

Елена Тошева е новият маркетинг мениджър на 

картовия и платежен оператор „БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“. 

На тази позиция тя ще отговаря за развитието на 

основния бранд на компанията, както и налагането и 

позиционирането на отделните й продуктови линии. 

Една от приоритетните маркетинг задачи е 

ребрандирането на компанията и продуктите й, което е 

част от новата бизнес стратегия на „БОРИКА-

БАНКСЕРВИЗ“. Елена ще управлява корпоративните 

комуникации, рекламната политика, както и 

корпоративната социална отговорност на оператора.  

Елена Tошева има 17 години опит в сферата на 

комуникациите. Преди да се присъедини към екипа на 

„БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ“, в продължение на 2 години, е 

Маркетинг мениджър на „Хюлет-Пакард“ за региона на 

Югоизточна Европа. От 2009 до 2015 заема позицията 

мениджър „Маркетинг и комуникации“ в „Хюлет-Пакард 

България“ (НР). В периода 2006 – 2009 е старши съветник 

„Връзки с обществеността“ в БТК и vivatel, а 2003 до 2006 

година - експерт „Връзки с обществеността“ в 

„Нилана“ ООД. В продължение на три години работи в 

телевизионния и кабелен оператор Евроком.    
 

Economy.bg 

Кариери 
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Благотворителността през обектива и субективното 
възприятие на доброто 

Пътуващата изложба Благотворителността през 

обектива „стартира” пътешествието си за 2017 година 

със „Среща – разговор за добротото” в газовото 

дружество Овергаз с участието на Елица Баракова от 

Фондация Bcause, Ангелина Иванчева от Българския 

дарителски форум и Сашо Дончев от Овергаз. 

Успоредно с откриването на изложбата беше 

представен пред по-широка публика новия слоган на 

газовото дружество “Всеки има нужда от добра 

компания”.  

Очаквано, „Срещата - разговор за доброто” излезе 

извън рамките на благотворителността и добрата 

компания в посока развитието на обществото и 

неговите ценности, несъстоялия се обществен разговор 

за доброто и лошото и липсата на концепция за 

бъдещото ни съвместно развитие. Според Сашо 

Дончев, обществото няма шанс без да се възроди като 

общност, която да знае какво иска за себе си и да има 

общи критерии и ценностна система. Вече в тези 

рамки бихме имали възможност да мечтаем за себе 

си и обществото.  

Продължава на следващата страница 

Събитие 
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Устойчиво развитие означава една общност да 

живее и да се развива по начин, който й позволява 

да остане цяла и съвкупна. Компаниите са една 

такава общност. „Професията е най-прекият път 

да си полезен в този свят и когато работиш цял ден 

в добра компания, дори когато в края на деня не е 

постигнат добрият резултат, тръгвайки си, просто 

си вземаш тайм аут и в следващото полувреме 

ще се справиш.”, според Дончев. „Ако аз мечтая 

за нещо, то е около тези общности непрекъснато 

да се увеличават хората, които споделят нашите 

принципи и не се уморяват да мечтаят, че техният 

живот, този на децата им и на другите българи, 

може да е по-добър отколкото е сега.” Тези 

убеждения обясняват новия слоган на Овергаз 

„Всеки има нужда от добра компания”. Според 

Елица Баракова, добра компания е тази, която е 

намерила в дневния си ред място за размисли за 

по-широкия си отпечатък върху обществото, както 

и на отделната личност и как може да бъде 

подобряван този отпечатък върху общността. 

Нормалното съществуване на хората е в общност, 

в която да сме винаги там, където някой може да 

има нужда от нас, но целта на живота не е да сме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 благодетели, това по-скоро е дълга ни, който 

възниква като ангажимент към останалите, по 

думите на Сашо Дончев. Когато говорим за 

благотворителност, говорим за обществото и 

хората, не за държавата, която е институция. В този 

смисъл индексът на дарителството показва 

отношението на страната и на общността към 

проблемите на другите. България е на 129 място в 

Световния дарителски индекс и на 9 място сред 

десет страни от Източна Европа, включени в 

индекса.  

Продължава на следващата страница 
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Според Елица Баракова 129то място на 

българския дарителски индекс може да се 

промени, когато създаваме и разширяваме 

полета, в които добрите хора и добрите 

компании работят, за да може всеки да се 

чувства добре, да бъде щастлив и да помага на 

общността. Тя сподели, че е доказана много по-

силна връзка между големината на дарителския 

индекс и отговора на въпроса: колко щастливи 

са хората. По-щастливите даряват повече от по-

богатите. Затова добрите примери трябва да се 

показват.  

Това е и причината да бъде направена 

изложбата, защото историите за 

благотворителност често не са разказани добре, 

а невинаги се въртят около трагедии и тъга, 

„почувствахме необходимостта да се въоръжим 

с окото на фотообектива, за да покажем 

 

 

 

 

 

 

 

 разнообразните лица на благотворителността". 

"Смисълът на изложбата е да пътува, защото е 

важно да се разпространява дарителската 

култура. Всеки човек може да го направи, било 

чрез разговори, чрез споделяне на идея, 

фотография, която запечатва благотворителен 

жест, или като говори на децата си за различни 

добротворчески инициативи и истории”, каза 

Ангелина Иванчева от Българския дарителски 

форум. Това е шестото издание на 

Благотворителността през обектива. Според 

организаторите и Български дарителски форум 

и Фондация BCause, към момента тя е 

единствената в България грантова програма за 

фотография, която си поставя за цел да покаже 

различните лица на благотворителността със 

средствата на фотожурналистиката. 

 

Продължава на следващата страница 

Събитие 
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50те фотографии показват различни 

обществени места, в които държавата 

отсъства, но присъстват дарителите и 

доброволците, които са част от 

решението на проблемите. Трите 

спечелили проекта са "Доброто и 

църквите" на Денислав Стойчев, 

"Фермата" - за приюта за кучета от 

Денис Бучел и разказ на Мирослава 

Мирчева с фотографии от комуна за 

терапия на наркозависими. Снимките 

са направени през лятото на 2016г. и 

показват с много емпатия истории, 

които са значими и водят до промяна, 

но са останали скрити от обществото.  

Изложбата може да бъде разгледана в 

централната сграда на Овергаз  до 

20.01.2017. След това изложбата ще 

бъде показана и в други компании и 

институции в повече от 10 града в 

България. 

 
Снимки: Овергаз 

Събитие 
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Удължават срока за кандидатстване за 

Инвеститор на годината 2016  

За единадесети път Българската агенция за 

инвестиции организира годишните награди 

„Инвеститор на годината”. Конкурсът цели да 

отличи най-значимите инвестиционни проекти, 

реализирани през 2016 г. в България. 

Чрез „Инвеститор на годината” БАИ желае да 

поощри както нови проекти, реализирани „на 

зелено”, така и добре развиващи се бизнеси. 

Проектите ще бъдат оценявани от авторитетно 

жури по следните критерии: 

обем на инвестицията; 

брой на разкрити нови работни места; 

инвестиция в регион с нисък икономически 

растеж и висока безработица; 

инвестиция в обучение на кадри; 

инвестиции в мерки за опазване на околната 

среда. 

Номинациите ще бъдат в следните категории:  

1. Инвеститор на 2016 г. (комплексна оценка); 

2. Инвестиция на зелено на годината; 

3. Инвестиция в разширяване на бизнес; 

4. Инвестиция в иновативен бизнес; 

5. Инвестиция в човешки капитал; 

  

 

 

 

Почетни награди - плакети на Българската 

агенция за инвестиции, ще бъдат раздадени в 

категориите: 

1. Инвестиция в сливане/придобиване; 

2. Успешен стартъп; 

3. Община в България с най – много инвестиции; 

Можете да направите своята номинация до 15 

януари 2017 г. като попълните формата, която 

можете да изтеглите от тук. 

Изпратете попълнената форма 

на: m.lozanova@investbg.government.bg. 

Срокът за кандидатстване е 31 януари.  

Награди 

http://www.investbg.government.bg/files/useruploads/files/nom_inv2016_bg.doc
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Вече е готово логото за българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз 

през 2018 г. То бе представено от вицепремиера 

Меглена Кунева. 

Логото съчетава три български символа – 

националният флаг, кирилицата и шевицата. 

Неговият автор е Тодор Ангелиев, който е събрал 

76 от 90 възможните точки. Победителят е избран 

след конкурс, в който са участвали над 170 

предложения. 

Със свои творби в конкурса са участвали много 

студенти, художници, дизайнери, включително 10 

чужденци. Българската шевица присъства в 29 от 

проектите, кирилицата в 21. 

Като символи са използвани също роза, хоро, 

слънце, планина, паметникът Шипка, 

минералните ни извори. По време на 

българското председателство в продължение на 

 

 

шест месеца, избраното лого ще бъде символът 

на България в ЕС. 

Авторът ще получи награда в размер на 10 000 лв. 

Конкурсът за лого се организира от Националния 

център по подготовката и провеждането на 

Българското председателство на Съвета на ЕС и 

стартира в Деня на народните будители - 1 

ноември 2016 г. Крайният срок за подаването на 

документите бе 30 декември 2016 г. 

"Пожелавам на българското лого на добър час. 

Символът е ключ към въображението. 6 месеца 

по света това лого ще е символът на България, 

както е било при всички председателства досега. 

180 творци изпратиха проектите си за 

председателството. Ще обясним защо се 

гордеем с нацията си и с това, което може да 

дадем на ЕС”, заяви Кунева.  

Изборът на логото предизвика много коментари, 

както беше предвидено и в рамките на Деня на 

Бернайс, чието последно издание се проведе 

през ноември 2016 г. и бе посветено именно на 

темата „Комуникационни предизвикателства 

пред българското председателство на Съвета на 

ЕС“. Тези коментари са предопределени от 

нивото на прозрачност на конкурса, което носи 

изненада и крайни реакции дори при добър 

резултат, споделят специалитите. 

Новина 

Избраха логото на българското 
председателство на ЕС  
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Готови ли са компаниите за нефинансовото 
отчитане и какво ще промени то 

Нефинансовото отчитане  (на КСО проекти, 

социални и екологични инициативи), не е новост за 

много от отговорните и прозрачни компании по 

света.  От следващата година обаче отчитането 

вече ще е задължително за някои предприятия в ЕС 

и ще се извършва съгласно Директивата за 

2014/95/EС: оповестяване на нефинансова 

информация и на информация за 

многообразието. Директивата бе приета на 5 

декември 2014 г., а до 6 декември 2016 г. 

държавите от ЕС трябваше да я транспонират в 

своето национално законодателство.  За повечето 

държави и компании изискването за нефинансова 

информация ще е валидно от 1 януари 2017г. като 

първите такива доклади ще очакваме в началото 

на 2018г. 

В своите мотиви за въвеждането на Директивата 

Европейският парламент признава значението на 

оповестяването на информация, свързана с 

устойчивостта, като социални и екологични 

фактори, от страна на предприятията. Целта е да 

се определят рисковете за устойчивостта и да се 

увеличи доверието на инвеститори и потребители. 

В действителност оповестяването на нефинансова 

информация е жизненоважно за управлението на 

прехода към устойчива глобална икономика. 

 

Какво представлява Директивата и за кого се 

отнася ? 

Директивата се прилага за големи предприятия и 

групи с над 500 служители. 

От тези предприятия се изисква да предоставят 

информация относно съществуващи политики, 

основни рискове и резултати, включително по: 

въпроси, свързани с околната среда; въпроси, 

свързани със служителите и социални въпроси; 

зачитането на правата на човека; борбата с 

корупцията и подкупите; многообразието на 

съветите на директорите. 

  

 

Продължава на следващата страница 

Промени 
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Предприятията получават свобода да разкриват 

информация по начин, който намират за 

полезен, или в отделен отчет. При изготвянето на 

своите отчети предприятията могат да използват 

национални, европейски или международни  

 

 

 

 

 

 

насоки, като например Глобалния договор на 

Организацията на обединените нации. 

На 14 декември в Мехелен, Белгия се проведе 

семинар, организиран от най-голямата 

европейска мрежа за корпоративна социална 

отговорност CSR Europe,  на тема The EU Directive 

on non-financial information. Are you read for the 

race?  

Семинарът направи преглед  на това как 

правителствата транспонират Европейската 

директива за нефинансово отчитане с фокус 

върху обхвата и модела и оценка на 

осведомеността и готовността на компаниите, 

които ще бъдат пряко или косвено засегнати. 

(Вижте графиката, изготвена от CSR Europe.) 

Като добър пример за въвеждане на Директивата 

бяха дадени проведените публични консултации в 

Белгия, Великобритания, Италия, Франция. 

Интерес представлява и казусът, в който Дания, 

Исландия и Швеция сами са разширили обхвата 

на Директивата, като изискват и компании с над 

250 служители са предоставят нефинансова 

информация. 

 

 
Продължава на следващата страница 

Промени 
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Как е транспонирана в България? 

В Закона за счетоводството е предвидено, че 

големите предприятия, които са предприятия от 

обществен интерес и които към 31 декември на 

отчетния период надвишават критерия за среден 

брой служители през финансовата година от 500 

души, включват в доклада за дейността си 

нефинансова декларация. (чл. 41). 

Законът за счетоводството включва още 

разпоредби (чл.48 –52), които описват обхвата и 

съдържанието на тази информация в 

съответствие с Директивата. Те са в сила от 1 

януари 2017 г. 

Какво предстои? 

Можем да очакваме допълнителни указания от ЕК 

през първата четвърт на 2017г. във връзка с обема 

и формата на оповестяване на нефинансова 

информация. 

От своя страна, компаниите следва да се 

подготвят за новите изисквания. За някои от тях този 

преход няма да е толкова труден, напр. тези, 

които изготвят доклади за устойчиво развитие или 

Комюникета за напредък към  Глобалния договор 

на ООН. 

Така или иначе Директивата поставя много и 

различни въпроси: Кои компании касае? Какво 

ще промени? Ще доведе ли до повече 

 

 

 

прозрачност? Ще направи ли компаниите по-

отговорни? Как можем да превърнем едно 

административно задължение във възможност за 

комуникация?  

Достатъчно зрели ли са компаниите за да 

приложат тази Директива по ефективен и 

ефикасен начин, без да се загуби целта на 

законодателя?  

Кой участва в процеса по създаването на 

нефинансовия отчет – специалисти по 

комуникации, КСО, еколози, счетоводители и как 

работят заедно? 

Едва ли някой може да стане добър, защото 

законът повелява.  

Но можем да използваме и изпълняваме тази 

Директива разумно, ефективно, ефикасно. Така 

че нашите отчети да не са формални, а да са 

истории за пример. Защото всички добри дела 

трябва да бъдат забелязани, отразени, отличени, 

да се разказва за тях.  

През м. април Българската мрежа на Глобалния 

Договор на ООН ще проведе информационна 

среща и дискусия по темата.  

 
*Автор на текста : Дарина Георгива, БМГД на ООН 
На семинара в Мехелен взеха участие Дарина Георгиева 
и Марина Стефанова, БМГД на ООН. 
Графиката, изготвена от CSR Europe. 

  

 

Промени 
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Имплозия на доверието 

Edelman Trust Barometer 2017 показва най-големия срив на доверие за последните 17 години. 

За първи път в 17-годишната история на 

световното проучване, провеждано от Edelman, 

се наблюдава спад под 50% в доверието към 

правителство, бизнес, медии и неправителствени 

организации в 2/3 от наблюдаваните 28 страни. 

Това е една дълбока криза на доверието, резултат 

от голямата рецесия през 2008г., чиито вторични 

трусове се усещат и сега, като последствията 

все още са неизвестни. Според Ричард Еделман, 

президент и главен изпълнителен директор на 

Edelman, това е година на невъобразим 

катаклизъм. Подобно на втора и трета вълна на 

цунами, продължаващата глобализация и 

технологичните промени все повече отслабват 

доверието на хората в световните институции. 

„Ние сме преминали отвъд точката, в която 

доверието е просто ключов фактор за покупка на 

продукти или за избор на заетост; сега доверието 

е решаващият фактор дали едно общество 

може да функционира”. При настоящата му 

ерозия, основните допускания за справедливост, 

споделени ценности и равни възможности, които  

традиционно се осигуряват от "системата", вече 

не се приемат за даденост.  Наблюдава се 

дълбоко разочарование както отляво, така и 

отдясно и противопоставяне на глобализацията, 

иновациите, дерегулацията и международните 

институции. 

 

Edelman Trust Barometer 2017 показва, че само 15 

на сто от анкетираните смятат, че сегашната 

система работи, докато 53 % не мислят така, а 

32% не могат да преценят. 

Продължава на следващата страница 

Проучване 
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Доверието в правителствата се понижава в 14 

държави до малко над 40%. Макар че 

правителствените лидери запазват доверието на 

29%, то това в лидерите (нива CEO) спада до 

37%. Успоредно с това нарастват обществените 

страхове от имиграцията (28%), процеса на 

глобализация (27%), ерозия на социални 

ценности (25%) и иновациите (22%). Голяма част 

от изследваните страни бележат спад в 

доверието в системата: Италия (72%), Франция 

(72%), Испания (67%), Мексико (67%), Южна 

Африка (67%). Това обяснява и възхода на 

популистките движения. Използвайки 

обществените страхове и липсата на доверие в 

системата, в държави като Великобритания, 

САЩ, Италия и Австрия, сме свидетели на 

изненадващи избори като Brexit, Доналд Тръмп, 

италианския референдум. 

 

Сходно е и отношението към медиите. 

Доверието в тях бележи най-ниското си ниво до 

сега - 43%; в традиционните медии спада на 

 

 

 

 57%, най-сериозно от 2012 г.; в социалните 

медии на 41%. За това допринасят и фалшивите 

новини, както и феноменът „медийна ехо 

камера“. Хората се доверяват повече на 

търсачки - 59%. Само онлайн медиите (51%) 

бележат ръст в доверието от 5 пункта. Медиите 

вече са загубили ролята си на пазител на 

институции.  

 

Бизнесът е единственият, който може да 

промени нещо, въпреки спада на доверие към 

него на 52% в 18 страни. ¾ от анкетираните 

смятат, че компаниите могат да увеличат 

печалбите си, но и да подобрят обществената 

среда. 58% от хората, които не се доверяват на 

системата, се доверяват на бизнеса. По-

голямата част от анкетираните се притесняват 

да не изгубят работата си поради 

глобализацията - 60%; липсата на обучения или 

умения - 60%; нископлатени имигранти - 58%; 

преместване на работни места към по-евтини 

пазари - 55%; автоматизаци - 54%.  

Продължава на следващата страница 

Проучване 
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Проучването показва не просто спад в доверието към основните „играчи” в обществения живот. 

Налице е нарастващо отчаяние за бъдещето, липса на доверие във възможността за по-добър живот 

за едно семейство.  

 

Edelman Trust Barometer се провежда от 2000г. в 28 държави от Edelman Intelligence, част от 

комуникационната компания Edelman. Повече за проучването можете да намерите на 

http://www.edelman.com/ 

 
Снимки: www.edelman.com  

Проучване 
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В името на бранда 

В края на 2016г. Lego обяви, че ще спре да 

рекламира своите продукти в Daily Mail, поради 

политиката на насърчаване на "омраза, 

дискриминация и демонизиране", следвана от 

изданието. С това Lego стана първата голяма 

компания, която се присъединява към все по-

разрастващата се кампания „Stop funding hate” 

на журналиста Richard Wilson. Кампанията 

призовава рекламодателите да преосмислят 

своята "подкрепа" за дясно ориентирани 

вестници заради подвеждащите заглавия, 

свързани с бежанците и други болезенено 

значими за обществото теми. „Stop funding hate” 

е кампания, която според собствената си 

facebook страница обединява онлайн общност 

от хора, „ужасени от речта на омразата във 

връзка с референдума въс Великобритания за 

членството на страната в ЕС. Онлайн петиция в 

тази връзка е разпространена от общността и е 

събрала над 46 000 подписа. 

Решението на Lego е обявено седмица след 

отворено писмо на Боб Джоунс, британски 

баща клиент на бранда, за отношенията на 

компанията с Daily Mail. Той коментира 

заглавията на вестника, които са отишли твърде 

 

 

 

далеч и не създават нищо друго освен 

недоверие и омраза и смята, че Lego не би 

трябвало да подкрепя подобни издания. Според 

говорителя на Lego, прекратяването на 

отношенията им с Daily Mail е резултат от 

вслушването на компанията в мнението на 

нейните клиенти и изявената в последствие 

подкрепа за бранда е доказателство за 

взаимното доверие. 

Продължава на следващата страница 

Тенденция 
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Co-Op Group също обяви, че ще преразгледа 

своите рекламни отношения, но други големи 

компании отказват да оттеглят рекламите си. 

Waitrose и Marks & Spencer са сред компаниите, 

призовани от „Stop funding hate” да преустановят 

своите взаимоотношения с определени вестници. 

John Lewis (верига от магазини), който също е 

таргет на кампанията заема различна позиция, 

като признава значимостта на темата, но отказва 

да се намесва в редакционното поведение на 

който и да е вестник.  

Дали решението за отказ от реклама в някое 

издание заради редакционната му политика 

може да се приема като намеса в нея? В този 

смисъл поверяването на комуникационна 

кампания трябва ли да се тълкува като 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

насърчаване и подкрепа на водената от медията 

политика?  

Кампанията „Stop funding hate” има за цел да 

покаже на потребителите за какво отиват парите 

им, като част от възможността и правото им на 

информиран избор. Това касае не само 

рекламодателите, но и потребителите на 

различните брандове. Заглавията на много от 

изданията през последната година в цял свят са 

изключително крайни, те провеждат 

целенасочено демонизиране и дори 

дехуманизиране на определени групи хора. 

Макар че именно печатните издания са във 

фокуса на “Stop funding hate”, подобна е 

политиката на все повече медии.  

 

Продължава на следващата страница 

Тенденция 
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Спадът на доверието в медиите в световен 

мащаб, което последно беше потвърдено и от 

изследването на Edelman за 2017, показва че 

подобна „редакционна” политика, макар и да 

води до видими резултати, каквито са Brexit и 

избора на Тръмп за президент, не намира 

устойчива подкрепа сред преобладаващата 

част от хората. Успешно управляваните чрез 

някои медии политика на страха и гнева от 

страна на крайни политически и популистки 

движения определено използва едни от най-

низките и нечовешки страни. Тези механизми 

на влияние бяха в центъра и на едни от най-

престижните форуми в областта на 

комуникациите Eurobest, който се проведе 

през месец декември в Рим, Италия. Всяка 

презентация анализираше начина на 

злоупотреба със силата на медиите и 

комуникациите. Същевременно сме 

свидетели и на неспиращите протести срещу 

вече направените неинформирани избори и 

неизбежните нежелани последствия.  

Продължава на следващата страница 

Тенденция 
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От гледна точка на компаниите и от двете страни 

на избора стоят потребителите. Въпросът е дали 

брандовете са готови да рискуват за загубят част 

от своите клиенти и коя част от тях. Във все по-

унифицирания свят потребителите избират не 

толкова между продукти със сходни качества, 

колкото между общественото поведение на 

компаниите. Затова има значение с кои и какви 

медии работят те.  

Тези процеси се наблюдават и у нас, макар 

мащабите да са значително по-малки и да няма 

движение „Stop funding hate”. Въпреки силно 

 

изкривената медийна среда може да се 

проследи избора в комуникационните канали на 

някои от компаниите, както и отсъствието на избор 

на много голяма част от брандовете. Разбира се, 

този разговор е всеобхватен и включва много 

подтеми, от свободния избор на канали, през най-

добри цени, споменаване на марките ако се 

заяви и рекламен бюджет и изчерпващото всичко 

„клиентите ни са там”. Изключително съществени 

въпроси са дали избора на медии като 

инструмент за рекламните кампании 

действително може да се окаже намеса в 

редакционното им съдържание и дали не 

допринасяш за разделението на медиите и де 

факто за разделението на обществото чрез 

посочване на „добри” и „лоши” медии. Подобни 

дебати между комуникаторите са ежедневие, но 

днес при толкова отявленото използване на 

медиите не по предназначение, те придобиват 

още по-дълбок смисъл и не е просто въпрос на 

бюджет и продажби.  

Всъщност отново става въпрос за управлението 

на бранда и неговата репутация, стремежа към 

устойчивост и отпечатъка, който оставяме в 

обществото. Защото едно от основните правила, 

ако искаш да спреш разрастването на 

„културата” на омразата е просто „не участвай”. 

Тенденция 
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BBC сформира екип за борба с фалшивите 

новини 

British Broadcasting Corporation (BBC) ще 

сформира екип, който да проверява 

достоверността на разнообразно съдържание и 

да опровергава умишлено подвеждащи или 

неверни истории, представяни като новини. 

На 12 януари Джейм Хардинг, директор „Новини“ 

на BBC, е заявил пред екипа си, че BBC ще се 

„фокусира върху борбата с лъжи, изопачаване на 

факти и преувеличения“. Според плановете 

проектът на медията Reality Check ще се 

превърне в постоянен, който ще бъде подкрепен 

от специален екип от професионалисти, които да 

се борят с невярно съдържание и факти, 

споделяни в социалните мрежи. 

“BBC не може да редактира целия интернет, но 

пък не можем и да стоим настрана“, казва 

Хардинг, цитиран от The Guardian. „Ще 

проверяваме достоверността на най-популярното 

[съдържание] във Facebook, Instagram и други 

социални медии.“ 

Плановете на BBC включват още основаването на 

мрежа от експерти от различните отдели на 

компанията, създаването на „екип за събирането 

на информация“ в рамките на отдел World 

Services, който е получил 290 милиона британски 

лири за разширяване на дейността си на други 

езици, и инвестирането на допълнителни средства 

в журналистика на данните (data journalism). 

Разпространяването на невярна информация е 

огромно предизвикателство по време на големи 

събития като референдума във Великобритания 

за напускане на ЕС и изборите за нов президент в 

САЩ. В някои случаи става въпрос за изцяло 

изфабрикувани истории, с които се цели 

единствено генерирането на рекламни приходи 

на базата на броя прочитания на съответния 

материал. 

Новост 
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