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Стартира ПР Приз 2017 

PR Приз 2017 отправя за пореден път 

предизвикателство пред най-добрите 

комуникационни проекти. Седемнадесетото 

издание на най-дългогодишния конкурс в 

сферата на връзки с обществеността стартира с 

променени критерии за оценка на проектите. 

Кандидатите ще се състезават в 14 конкурсни 

категории, а трудът им ще бъде оценен от 

висококвалифицирано жури в състав – 

председател на журито – Мануела Тотева – 

председател на БДВО за 2017, доц. Теодора 

Петрова – декан на ФЖМК и представител 

Българската академична асоциация по 

комуникации; Катя Димитрова – председател на 

БАПРА и основател и собственик на 

агенция Интеримидж; Георги Кузмов – главен 

секретар на рекламния фестивал Mediamixx; гл. 

ас. д-р Фани Мадрашка – преподавател по 

комуникации във Великотърновския 

университет  „Св.св. Кирил и Методий“; Надя 

Маринова – главен редактор и управляващ 

мениджър на b2b media; Гергана Иванова – 

собственик на рекламна агенция The 

Smarts; Дарина Георгиева – изпълнителен 

директор на Българска мрежа на Глобалния 

договор на ООН. 

 

Категориите в тазгодишното издание на конкурса 

са Корпоративна PR кампания; CSR – бизнес 

сектор; CSR – нестопански сектор; PR проект в 

публичния сектор; Зелени комуникации и градска 

среда; PR проект за вътрешни комуникации; PR 

проект за продукт или услуга; Специално 

събитие; PR проект на медия; Кризисен PR; 

Дигитална кампания или проект; Имиджмейкинг; 

Политически PR; PR на студентски проект. 

 

“С всяка изминала година отбелязваме ръст на 

заявките за участие, което е положителна 

тенденция за развитието на ПР бранша и ролята 

на комуникационния специалист.  Имаме 

актуализация на критериите и конкурсът ще 

премине на два ключови етапа, които дават по 

50% от финалния сбор точки – индивидуална 

оценка на база писмено описание на проекта и 

оценка на реализацията на проекта, която се 

прави след публичното представяне”, казва 

председателят на БДВО Мануела Тотева,  чиято 

роля е по традиция да оглавява журито на 

конкурса. 

Продължава на следващата страница 

Приз 2017 
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По-важни дати: 

 

6 февруари – 21 април 2017 г. – срок за подаване на проектите; 

28 април – 12 май 2017 г. – журиране на първи етап на база на писмените описания на проектите; 

12, 13 и 14 май 2017 г. – публично представяне на проектите и журиране на втори етап; 

18 май 2017 г. – церемония за обявяване на победителите. 

 

Пълния регламент на конкурса и онлайн заявка за участие са публикувани тук. 

  

Приз 2017 

http://bdvo.org/pr-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2017/
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Мануела Тотева – председател на БДВО. От 2010 г. до 2017 г. 

заема позицията Communications&Events Мениджър в 

Аурубис България, където отговаря за вътрешните и външните 

комуникации на компанията, информационните центрове и 

планирането и участието в социални проекти на местно и 

национално ниво. Мануела Дюлгерова-Тотева работи в 

сферата на комуникациите през последните 14 години. 

Кариерата й започва като пресаташе в Българска търговско-

промишлена палата. Мануела има бакалавърска степен по 

„Връзки с обществеността“ от Факултета по журналистика и 

масова комуникация към Софийски университет, както и 

диплома от Международния банков институт в София. 

Продължава своето образование в Британския институт за 

връзки с обществеността (Лондон), както и завършва редица 

специализирани обучения по маркетинг, стратегическо 

планиране и кризисен мениджмънт в България, Сърбия, Чехия 

и Германия. Мануела Дюлгерова-Тотева е и член на 

Европейската асоциация на комуникационните директори 

(EACD). 

Приз 2017 - жури 
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Катя Димитрова – председател на БАПРА и основател и 

собственик на ПР агенция 

„Интеримидж“. Катя  Димитрова е магистър по масови 

комуникации от УНСС, София. Провежда 

професионални специализации по ПР и кризисен 

мениджмънт в Белгия и Германия. Владее свободно 

четири чужди езика: английски, френски, испански и 

руски.  Основател е на ПР агенция „Интеримидж“ и 

управляващ партньор на „Интерпартнерс 

комюникейшънс“ – една от първите комуникационни 

агенции у нас, създадена през 1992 година. Постоянен 

консултант е на борда на директорите на клуб 

„България-Белгия-Люксембург“, индивидуален член  на 

IPRA и консултант по редица публични проекти като Дни 

на Белгия в България, „Do the Right Mix – Придвижвай се 

разумно!“ и „Будно поколение“ на Европейската 

комисия, проекти на Национална агенция за приходите, 

както и корпоративни проекти на BHTC, Deichmann, 

BILLA, Ytong и др. 

Приз 2017 - жури 
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Стипендията на БДВО „Проф. Тодор Петев“ с удължен срок за 

кандидатстване до 17 март 

 
БДВО удължава срока за кандидатстване за 

първата годишна стипендия за ПР студенти на 

името на проф. Тодор Петев до 17 март тази 

година. Промяната е заради нуждата от повече 

време за по-добра подготовка на желаещите да 

се включат, а също и за уточняване на 

ангажиментите на бъдещия стипендиант. 

  

Припомняме, че стипендията беше създадена в 

края на миналата година в памет на учредителя 

и почетен председател на БДВО 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. Петев. 

Есето да бъде изпратено на мейл 

office@bdvo.org и да бъде придружено от 

форма за кандидатстване, която може да бъде 

свалена от сайта на БДВО.  

 

 

 

Стипендия 

Продължава на следващата страница 

mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
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Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще е в размер на 500 лв., а нейният лауреат ще 

има много ползи: да участва безплатно на всички събития и обучения, организирани от БДВО през 

настоящата година, компанията или институцията, в която работи, да кандидатства безплатно в 

конкурса ПР приз и други. 

 

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. 

 

За контакти: 

Диляна Йорданова  

Тел. 0885 314109  

office@bdvo.org 

Стипендия 

mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
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Заедно за имиджа на професията - 

зареждаща и конструктивна среща на 

управителните съвети на BAPRA 

и Bulgarian Public Relations Association 

Кампания за споменаване на търговски 

марки в медиите и подетата наскоро 

кампания против интернет-троловете 

(вече подкрепена от няколко водещи 

политически партии), бяха само част от 

обсъдените теми, зад които двете 

организации застават и работят заедно. 

Среща 

https://www.facebook.com/BulgarianPRAssociation/
https://www.facebook.com/BulgarianPRAssociation/
https://www.facebook.com/BulgarianPRAssociation/
https://www.facebook.com/BulgarianPRAssociation/
https://www.facebook.com/BulgarianPRAssociation/
https://www.facebook.com/BulgarianPRAssociation/
https://www.facebook.com/BulgarianPRAssociation/
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Последен краен срок за кандидатстване по 

програма Заедно в час – 1 май 2017г. 

 

 

 

Фондация Заедно в час, на която БДВО е 

комуникационен партньор за 2017 г., обявява 1 

май за последен срок за кандидатстване за 

програмата си за тази година. Одобрените 

кандидати ще започнат обучението си през юли 

и ще влязат в училище от септември тази година. 

Вече седма година Заедно в час търси хора за 

пример, нови за образователната система, 

които да започнат работа като вдъхновяващи 

учители на ученици от уязвими общности в 

цялата страна, в училища партньори на 

организацията. 

За кандидатстване не е нужен опит като учител, 

нито предварително придобита професионална 

квалификация „учител“. Необходима е 

завършена бакалавърска степен (до 15 

септември 2017г.) и нагласа, че всяко дете 

заслужава равен достъп до качествено 

образование. Кандидатури се приемат както от 

завършващи студенти от всякакви специалности, 

така и от успешни професионалисти от 

различни сфери. Като част от програмата те ще  

 

 

 

 

могат да допринесат за положителна промяна в  

образованието, докато развиват и 

усъвършенстват собствените си умения. 

Програмата търси нови хора, които да станат учители от септември 2017 

Инициатива 

Продължава на следващата страница 

https://zaednovchas.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2016/
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Участниците в програмата стават учители за две години в училища партньори на Заедно в час в някой 

от 13-те региона, в които организацията планира да работи от септември 2017г. – Велико Търново, 

Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Сливен, София град, София 

област и Стара Загора. Преди началото на учебната година всеки участник преминава през 

интензивно лятно обучение, което го подготвя за работата в училище . Ако успешните кандидати не 

притежават професионална квалификация „учител“, Заедно в час помага и за придобиването на 

такава в партньорство с акредитирани университети в рамките на програмата. 

 

По време на двете години, през които ще преподават като част от програмата, участниците 

получават от Заедно в час месечен финансов стимул в размер на 500 лв. като допълнение към 

заплатата от училище. 

 

Кандидатури за участие в програмата се приемат до 1 май 2017г. на сайта на организацията –

 www.zaednovchas.bg. 

Инициатива 

https://zaednovchas.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-2016/
https://zaednovchas.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-2016/
https://zaednovchas.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-2016/
https://zaednovchas.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-2016/
https://zaednovchas.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba-2016/
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Holiday Heroes ще помогнат на семейтва в 
нужда и този Великден 

През април благотворителното дружество Holiday Heroes ще проведе десетата си поред кампания. 

По време на „Великден 2017“ празничните герои ще достигнат до хиляди семейства и домакинства в 

нужда. Целта е самотни родители, хора в неравностойно положение и възрастни хора да получат 

пакети с хранителни продукти, за да посрещнат достойно празниците. 

Куп дарителски инициативи са част от програмата на празничните герои, за да постигнат целта си 

5000 семейства да посрещнат празника с пакет у дома. Сред тях са серията спортни турнири 

„Спортувай с мисия“, кампанията „Избери, купи, дари“ в Kaufland България, индивидуалните 

кампании с AVIEL HandMade и Canyon, стандартните начини за индивидуално и корпоративно 

дарителство, доброволческите дейности, чрез които Holiday Heroes успяват да набират средства и 

продукти, за да реализират кампания „Великден 2017“.  

Kампания 

Продължава на следващата страница 
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Сред водещите им кампании е поредицата 

„Спортувай с мисия“. Благотворителните 

турнири изправят в приятелска надпревара 

представители на социално-отговорния бизнес 

в страната. Събитията минават под патронажа 

на спортни организации, професионални 

атлети и треньори. За тази пролет вече са 

насрочени цели три турнира, в които можете 

да се включите и да подкрепите каузата, 

докато се забавлявате с колеги.  

Турнир по боулинг на 28 февруари, повече 

инфо тук 

Турнир по картинг на 23 март, запишете се тук 

Турнир по баскетбол на 23 април, запишете сe 

тук 

Holiday Heroes стартира като инициатива, 

насочена към корпоративното дарителство и 

социалната отговорност, но днес всеки може 

да стане част от нея. Вариантите са много и 

всяка година се увеличават както 

подкрепящите каузата, така и доброволците. 

 

 

 

Holiday Heroes привестват иницииране на 

индивидуални проекти, корпоративно и 

индивидуално доброволчество от всякакъв тип.  

Искате да научите повече за тях? За щастие 

Празничните герои са изключително активни в 

социалните мрежи. Официалният им сайт 

съдържа огромен архив от галерии, новини и 

резултатите от кампаниите им. 

Holiday Heroes се ражда през 2012 г. 

Инициатор на идеята е Майкъл Струмейтис – 

собственик на компания за хидропонни 

добавки и торове. От тогава насам героите на 

сдружението са достигнали до хиляди 

нуждаещи се и са събрали стотици 

поддръжници сред компаниите, опериращи 

на територията на страната. В редиците на 

има стотици доброволци, индивидуални и 

корпоративни дарители, популярни личности, 

медиини партньори и организации, които 

подкрепят каузата да не сме безразлични към 

хората в нужда.  

Kампания 

https://holidayheroes.bg/bowling/
https://holidayheroes.bg/karting/
https://holidayheroes.bg/
https://holidayheroes.bg/csr-proekti/
https://holidayheroes.bg/csr-proekti/
https://holidayheroes.bg/csr-proekti/
https://www.facebook.com/HolidayHeroes.bg
https://www.facebook.com/HolidayHeroes.bg
https://www.facebook.com/HolidayHeroes.bg
https://holidayheroes.bg/
https://holidayheroes.bg/
https://holidayheroes.bg/
https://holidayheroes.bg/
https://holidayheroes.bg/
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Информация за автора: 

 

Ваня Бабанин има над 15 години опит в управлението на брандове 

и репутация. Ръководи маркетинга и комуникациите за марки като 

Mercedes-Benz, Jeep и други в Балкан Стар, където е почти десет 

години, преди да стане консултант през 2014 година. Преподава 

бранд мениджмънт в Нов български университет и води различни 

тренинги и обучения. От 2012 година Ваня е регионален 

ръководител за България на Европейската асоциация на 

комуникационните директори (EACD). 

Настоящият материал е публикуван в блога на EACD. 

 

 

Фокус 
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Доверието / Защо в новото общество на пост-истинатa 
комуникация със старите нагласи не работи 
Ваня Бабанин 

Едно от последствията на по-отвореното и 

либерално общество е, че достоверността на 

информацията - или липсата на такава - ни 

връща обратно към основните неща. Ако всички 

бяхме обучени като професионални 

журналисти (и искам да кажа цялото общество, 

а не само специалистите по връзките с 

обществеността), щяхме да сме добре 

запознати с принципите на двойна проверка на 

информацията от повече от един надежден 

източник. Но тъй като новата дигитална реалност 

ни дава възможност сами да се превърнем в 

медия - с читатели или зрители, последователи 

или фенове - от нас самите зависи да се 

адаптираме и към новите си отговорности като 

потребители на информация. 

  

Новият ключ към успеха за всички брандове и 

организации е автентичният и достоверен 

публичен „глас”. Това важи и за медиите. 

Особено за медиите, които искат да оцелеят в 

тази последна вълна на социално-културно 

развитие за момента - "пост-истината". Става 

все по-лесно да се следват журналисти и други 

имена от медиите онлайн, тяхната липса на 

анонимност и повишена видимост е  

предизвикателство към тенденцията на пост-

истината. Така изграждането на доверие все 

повече се превръща в личен акт. И все по-често 

се базира на отделните лица, а не на медиите 

като такива. 

  

Вярвам, че всеки от нас ще трябва да избере на 

кого да се довери и кого да следва, както в 

социалните медии онлайн, така и като лидери 

на мнение в офлайн живота ни. 

Фокус 
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В резултат на това, лидерите на мнение стават не 

само тематично фокусирани гурута (и съответно 

желани партньори за брандовете), но и силно 

формиращи и влияещи върху възприятията 

субекти. Както при всяка власт, възможността да 

се влияе на нагласите е много съблазнителна и 

не всеки ще успее да устои. Това превъща 

комуникационните експерти в своеобразен вид 

отговорници за автентичността и надеждността на 

бранда в света на пост-истината. 

  

За да гарантираме нормален процес на 

комуникация в този свят на множествена истина, 

трябва да прилагаме следните мерки: 

  

• непрестанно обучение за справяне с 

множество източници и проверка на 

информацията 

• изграждане и съхраняване на 

публично доверие в бранда и организацията 

• прозрачен и открит диалог с всички 

заинтересовани страни, създаване и поддържане 

на имидж като първи избор като източник на 

информация за всички свързани с бранда теми  

• партньорства между брандовете / 

организациите с повече влиятелни личности и 

лидери на мнение, за да се осигури възможност 

за двойна проверка на информацията и 

верифициране за различните аудитории. 

 

През цялата човешка история хората са се 

изправяли пред много различни рационални и 

философски подходи към истината. Пост-

истината е поредният, който носи нови 

предизвикателства, но и нови възможности. 

Единственото, което трябва да направим сега, е 

да останем фокусирани върху разликата между 

тях и да действаме подобаващо. 

 

Фокус 
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Multi-truth е начин за противопоставяне на 

пост-истината ли? 

Множествената истина не се противопоставя на 

пост-истината, защото и при нея 

достоверността (или липсата й) е водеща. Ако 

има много и различни прочита на една тема, 

изборът и ориентацията стават по-трудни. 

Илюзорната свобода на избора по-скоро пречи, 

ако няма доста ясни рамки на доверие към 

източника на информация. 

 

По какъв начин това многообразие от мнения 

може да изчисти заблудите, наслоени във 

времето на пост-истината?  

  

Чисто статистически. Ключово е разнообразието 

на източниците (за сметка на количеството), 

защото мултиплицирането на заблуди, тръгнали 

от един източник, не са множественост на 

истината. Те са просто безмислено 

редундантно натрупване, което повтаря, без да 

сменя погледа и призмата на интерпретация. Но 

вероятността при 10 различни погледа поне 3 от 

тях да са поне по-близки до обективното, 

разбира се, е по-голяма, отколкото, ако имаме 

само две мнения.  

 

Инструментите, които се използват за 

постигането на този феномен (пост истината) 

също са базирани на фактология и са от 

източници, приемани за достоверни от част от 

обществото. 

  

Със сигурност пост-истината е интересна като 

фукнциониране тъкмо с това - още от 

древността се прилага смесването на истина и 

не-истина, за да се преодолее пръвичния праг 

на достоверност. И ако си представяме, че това 

сега е по-трудно заради наличието на много 

информация, дълбоко се заблуждаваме. 

Заравянето на ценни находки и нови технологии 

в интернет е многократно по-лесно, отколкото 

дори при един контролиран и централизиран 

източник на информация. Критериите и 

ценностите се размиват, акцентите при 

възприемането се манипулират по-лесно, 

автоматизираното търсене измества пък в 

съвсем друга плоскост масовостта на 

отговорите. И като добавим загубата ни на 

способност да задаваме въпроси…  

 

Интервю 
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Троловете, алтернативните факти, фалшивите 

новини успяха да пренаредят политическия 

релеф; могат ли тези похвати да се използват и в 

областта на брандовете от конкуренцията? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Политческите организации и отделните личностни 

брандове се изграждат и управляват по същия 

начин, както продуктовите или корпоративните 

брандове. При тях целевите групи са по-широки и 

разнообразни, но изграждането на образа 

функционрира по същия начин - избират се най-

работещите за “продажбата” послания, тестват 

се, изграждат 

 

 

се матрици за развитието им към различните 

аудитории, формират се програмите, с които 

брандовете стигат до публиките си и вършат 

работата си по формиране или промяна на 

нагласите - познание, приемане, действие. 

Единствената разлика е, че при продуктите и 

услугите има малко по-сериозна регулация по 

отношение на достигане до конкретни групи 

(например деца), достоверност и изчерпателност 

на съдържанието и възможни противопоказания 

(например храни или лекарства), в Европа - 

забрана за директно сравнение с конкуренти… 

Когато се работи с брандове като Nestle, Milka, 

Cоca-Cola и се натрупва стойност в продължение 

на десетилетия, рисковете тип “ва банк” преди 

изборите са доста по-рядко срещани. А и 

конкурентите реагират по-остро при нарушение 

или съмнение за нарушение на някое от 

правилата за етична комуникация. В политиката 

свободата да се рискува и спечели - или загуби - 

както и пряката липса да конкретни последици 

(например сравними с оплакване в КЗК или към 

организация за защита правата на потребителите) 

увеличава обема на новини, които не отговарят на 

изискването за пълнота, яснота и достоверност.  

  
Продължава на следващата страница 
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Има ли механизми, които помагат за справяне 

с мулти-истината? 

 

Това пак са старите изпитани принципи за 

проверка от поне два източника и за търсене на 

отношения на доверие. Съществува теория, че 

авторите ще изместят постепенно медиите като 

достоверни източници. Може би защото е по-

лесно да се изгражда имидж на достоверност 

за един автор, отколкото за динамична във 

времето група. Дори и да не се случи, 

авторитетите (и личности, и медии) ще останат 

видимата страна на тези отношения на 

доверие. И пак - ще има хора, които държат да 

правят информиран избор, да сравняват и да 

изследват информацията. Има и такива, които 

не търсят повече от ежедневна доза популизъм. 

И това важи както в корпоративния свят, така и в 

политическия живот. Няма механизми, с които 

да принудим хората да правят информиран 

избор или да търсят истината. А и повечето 

просто не могат да се надскочат.  

Интервю 
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40 до 40 на Дарик Радио 

Преди повече от три години Дарик Радио поема 

предизвикателството да открие онези 40 млади 

българи, които променят статуквото, пълни са с 

идеи; онези, които са мислещи и креативни, носят 

предприемачески дух.  

Това са българите до 40 години, които имат 

значение.   

Това са:  

Иновативните 

Смелите 

Мечтателите 

 

Какво направиха, за да ги открият? 

Създадоха проекта “40 до 40” - в търсене на 40 

млади българи до 40 години, които работят в 

България; създават малки или големи, но важни 

неща; имат блясък в очите; любопитни са; готови за 

предизвикателства. 

 

Как се избират 40-те души в България?  

Българите на възраст до 40 години се избират от 

авторитетно жури. Журито се състои от 

професионалисти в различни сфери на бизнеса и 

обществения живот. Журито ще отличи 

финалистите по предварително изработени 

критерии. Финално избраните 40 млади хора няма 

да са класирани от 1 до 40. 

 

 

 

Кои са новите 40 до 40? 

Александър Дрангажов, 35 г., предприемач 

Александър Миланов, 32 г., социален работник 

Александър Хинков, 25 г., журналист 

Боряна Станчева, 28 г., преподавател РУ „Ангел 

Кънчев“ 

Валентина Стоева, 34 г., основател на фондация 

"Детски книги" 

Владия Михайлова, 35 г., куратор и културолог 

Владислав Драмалиев, 31 г., предприемач 

Екипна номинация: Владимир Койлазов, Петър 

Митев под 40, IT 

Галин Попов, 33 г., основател на културен център 

ТАМ 

Гергана Грънчарова, 24 г., предприемач 

Даниел Троев, 24 г., психолог 

Даниел Стефанов, 30 г., ръководител на 

софтуерна компания 

Деян Михайлов, 32 г., софтуерен експерт 

Дилян Русев, 28 г., предприемач, програмист 

Екатерина Стоянова, 25 г., маркетолог 

Екипна номинация: Емилиян Кадийски, Теодор 

Константинов, Илиян Димов  IT специалисти 

Ивайло Трайков, 35 г., ръководител на лаборатория 

Екипна номинация: Иво и Димитър Игнатови, под 40 

г., тонрежисура, мултимедия   

 

 

Класация 
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Йонко Лазаров, 30 г., предприемач 

Йоанна Митова, 34 г., предприемач 

Калин Василев, 33 г., доктор на науките по генно инженерство + community sport leader 

Камен Козарев, 33 г., астрофизик 

Маргарита Доровска, 33 г., куратор 

Мая Златанова, 29 г., предприемач 

Мирена Керезова, 24 г., създател на сайт за театър и PR специалист 

Надя Дренска, под 40 г., активист/дизайнер 

Екипна номинация: Николай Казмин и Владислав Симов, под 40 г., предприемачи 

Николета Попкостадинова, 34 г., журналист 

Екипна номинация: братя Рангелов, предприемачи 

Светослав Петров, под 40 г., предприемач, изобретател 

Екипна номинация: Станимира Христова и Красимира Стоицева, под 40, специален педагог и 

логопед 

Стефка Попова, 34 г., адвокат 

Татяна Миткова, 24 г., предприемач 

Тодор Парпулов, 34 г., дизайн на ръчни килими 

Екипна номинация: Тодор Гигилев, Симион Патеев, Петър Нейчев, Румен Рачков, Борис Христов, под 

40, предприемачи 

Тодор Цачев, под 40, музикант 

Трифон Михайлов, 32 г., предприемач 

Екипна номинация: Хамалогика, под 40, артисти, предприемачи 

Христо Христов, 29 г., предприемач 

Екипна номинация: Янита Кирова и Ива Лапатова, под 40, танцьори/перформъри 

 

Повече информация за класацията и номинираните може да откриете на сайта на Дарик радио. 

Класация 
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Опасна ли е прозрачността за компаниите? 

Днес, променящата се 

международна/европейска/национална 

регулаторна среда и правна рамка изисква от 

специфичен тип компании да предоставят 

повече и по-разнообразна информация към 

външните си заинтересовани страни. 

За някои това е част от обичайната практика, но 

за други тези изисквания за повече прозрачност 

провокират вътрешни „двулебания“, които 

нажежават страстите и често показват наяве 

докъде декларираната прозрачност е реално 

въплътена в ДНК-а на дружеството, и докъде това 

важи за „маловажната“, според мениджмънта, 

информация. 

Въпреки че промените могат да се наблюдават 

по посока промяна на данъчното 

законодателство (т.нар. Transparency package, 

2015 и Anti-tax avoidance package, 2016) и 

регламентирането на независимия финансов 

одит, извършван от трети страни, по-интересен е 

въпросът за оповестяването на нефинансова 

информация. 

За някои тази стъпка е отвъд бизнес логиката, 

 

 

 

 

 

защото все още компаниите се оценяват 

спрямо техните финансови показатели от 

ключовите за основния предмет на търговска 

дейност заинтересовани страни (акционери и 

инвеститори). За други, обаче, тя е логична 

стъпка към пълнокръвното и всеобхватно 

представяне на дружествата, вкл. начините, по 

който те управляват своя капитал (човешки, 

природен, социален, финансов, произведен и 

интелектуален). Събирането, анализирането и 

управлението на информацията относно тези 

шест типа капитал, считат те, би могло да даде 

по-ясна представа за стойността на компанията, 

вкл. и да оцени по-реалистично нейния 

потенциал за устойчивост и растеж. 

Всъщност, темата има няколко ключови аспекта: 

Кои са онези компании, които носят 

отговорност пред своите заинтересовани 

страни да разкриват нефинансова 

информация, касаеща управлението и 

дейността си? 

С последните промени на Закона за 

счетоводството, това са онези дружества, които  

Съвети 
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отговарят едновременно на две изисквания: 

Имат средна численост на персонала от 500+ 

служители за изминалата година; 

Са публични дружества или дружества от 

обществен интерес. 

Последното изисквание трябва да бъде 

допълнително пояснено и това се случва в т.22 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за 

счетоводството, според който  

„предприятия от обществен интерес са: 

а) предприятия, чиито прехвърлими ценни книжа 

са допуснати до търговия на регулирания пазар в 

държава - членка на Европейския съюз; 

б) кредитни институции; 

в) застрахователи и презастрахователи; 

г) пенсионноосигурителните дружества и 

управляваните от тях фондове; 

д) инвестиционни посредници, които са големи 

предприятия по този закон; 

е) колективни инвестиционни схеми и 

управляващи дружества по смисъла на Закона за 

дейността на колективните инвестиционни схеми 

и на други предприятия за колективно 

инвестиране, които са големи предприятия по 

този закон; 

ж) финансови институции по смисъла на Закона 

за кредитните институции, които са 

 

 

 

големи предприятия по този закон; 

з) "Холдинг Български държавни железници" - ЕАД, и 

дъщерните му предприятия; Национална 

компания "Железопътна инфраструктура"; 

и) търговски дружества, чиято основна дейност е 

да произвеждат и/или да пренасят, и/или да 

продават електроенергия и/или топлоенергия и 

които са големи предприятия по този закон; 

к) търговски дружества, чиято основна дейност е 

да внасят и/или пренасят, и/или разпределят и/или 

транзитират природен газ и които са големи 

предприятия по този закон; 

л) търговски дружества, чиято основна дейност е 

да предоставят водоснабдителни и 

канализационни услуги“ 

  

Според Българската мрежа на Глобалния договор 

на ООН приблизителният брой на публичните 

дружества и дружествата от обществен интерес в 

България, без да се взема предвид техния числен 

състав, е 530+. 

 

Коя информация е важна за заинтересованите 

страни и имат ли те право да я знаят? 

Този въпрос явно заслужава вниманието на екипа 

по стратегическо управление на компаниите. 

Както е регламентирано в променения Закон за 

Съвети 
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счетоводството, една от най-влиятелните 

заинтересовани страни – централната държавна 

администрация, се интересува от няколко 

ключови данни отвъд финансовите показатели: 

„описание на политиките на предприятиято по 

отношение на дейността му, осъществявани в 

областта на екологията, социалните въпроси и 

тези свързани със служителите, правата на 

човека, борбата против корупцията, 

разнообразието и равенството на половете в 

ръководните органи на предприятията – брой на 

жени и мъже, възраст, географско 

разнообразие, образование, професионални 

качества, религия“. 

Нефинансовата декларация включва: 

  

1. кратко описание на бизнес модела на 

предприятието - цел, стратегия, организационна 

структура, инфраструктура, продукти, следвани 

политики по отношение на основните и 

спомагателните дейности на предприятието и 

други; 

2. описание на политиките, които предприятието 

е приело и следва по отношение на 

екологичните и социалните въпроси, включително 

дейностите, които е извършило през отчетния 

период и резултатите от тях; 

3. целите, рисковете и задачите, които предстоят 

по отношение на екологичните и социалните 

политики, включително описание на такива 

дейности, които биха довели до неблагоприятно 

въздействие върху екологията, служителите или 

други социални въпроси; 

4. описание на основните показатели за 

резултатите от дейностите, свързани с 

екологичните и социалните въпроси. 

 

Съвети 
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Законодателят допуска, че когато предприятието 

не спазва приетите политики по отношение на 

един или няколко от въпросите - предмет на 

нефинансовата декларация, тя трябва да съдържа 

ясно и аргументирано обяснение за причините, 

поради които приетите политики не се спазват. 

Този принцип дава възможност на компаниите да 

избират между „докладвай или обясни“ защо не 

докладваш. 

  

Според цитираните по-горе разпоредби, тук става 

въпрос за разкриване на информация относно 

управлението на по-широк набор от 

процеси/дейности/измерители, които биха довели 

до по-висока прозрачност относно теми от т.нар. 

„обществен интерес“. Да не забравяме, че 

разкриването на тази информация се изисква от 

само определен тип дружества, които са 

определени като „дружества в обществен 

интерес“ или публично листвани дружества. Дали 

администраторите на тази информация разбират 

и могат да оценят нейното значение е трудно да 

се каже. Дали корпорациите са готови да 

споделят тази информация ще видим след 

първите публикувани отчети през 2018 година. 

Сигурни, обаче, са три неща:  

Процесите на събиране, обработка и анализ на 

тази информация ще доведат до позициониране 

на темата за бизнес устойчивостта на ниво 

„стратегически мениджмънт“. Как ще се 

процедира с тези процеси е въпрос на решение 

от висшето ръководство и това ще е видно във 

времето. 

Все още не са изградени механизми, по които 

представителите на държавната администрация 

за разбират и използват тази информация за 

подобряване на регулаторната среда, т.е. тя ще 

служи само за събиране на статистически данни. 

Все повече инвеститори изискват и оценяват 

своите инвестиционни проекти през призмата на 

„360-градусова оценка“ на видовете капитал на 

компаниите и те ще бъдат първите, които ще 

могат да „четат“ тези данни по правилния начин.  

  

Открити остават въпросите: 

Дали компаниите имат налична тази 

информация? 

Какви са ефектите от разкриването на тази 

информация и би ли довело то до промяна в 

поведението на компаниите? 

Има ли пряка връзка между политиките и 

програмите за социални инвестиции на 

компаниите и планираното разкриване на 

нефинансова информация? 

Съвети 
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Информация за автора: 

 

Д-р Марина Стефанова съвместява позициите директор 

„Устойчиво развитие“ на Българската мрежа на Глобалния 

договор на ООН и мениджър „Устойчиво развитие и корпоративна 

социална отговорност“ в КонтурГлобал Марица Изток 3. Тя е 

магистър по право и бизнес администрация от СУ „Св. Климент 

Охридски“, специализирала е в университета “Кеймбридж”, 

Организацията за индустриално развитие на ООН (UNIDO) и 

Международната организация по труда (ILO). Притежава 

докторска степен по социално управление, сертифициран 

консултант по КСО, лектор в престижни университети в България и 

чужбина. Автор на повече от 15 специализирани публикации в 

областта на КСО на български и английски език. Носител на приза 

„Зелена личност за 2012 г.“ за представянето на България в RIO+20. 
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Тенденции от Mobile World Congress 

Mobile World Congress, който се проведе в 

Барселона между 27 февруари и 03 март 2017, 

според участници тази година, спокойно може 

да бъде наречен Световен конгрес на Интернет 

на нещата (IoT). Много от изложителите 

фокусираха върху технологии за интелигентни 

автомобили, свързан дом иIoT за индустрията 

  

Свързани устройства 

Все повече компании насочват усилията си към 

създаване на продукти на основата на "интернет 

на нещата", за да се стигне до мрежа от 

устройства, превозни средства и сензорни 

сгради, които събират и обменят данни. 

Бяха показани безпилотни коли; четка за зъби, 

която измерва колко добре си миеш зъбите и 

изпраща статистиката на смартфона, както и 

обувки с интелигентни подметки, които вибрират 

докато насочва потребителите си към търсеното 

от тях място чрез свързване с GPS тракера на 

смартфона. 

  

VR 

Виртуална реалност (VR) бе на преден план, 

като Samsung представи няколко иновации, 

 

 

 

включително 360-градусово мобилно 

приложение, което дава възможност на хората 

да си припомнят минали преживявания. 

TeleSoftas, литовски разработчици на мобилни 

приложения, демонстрираха приложение, което 

позволява бизнес срещи във виртуална 

реалност с аватари, представляващи хората, в 

различни части на земното кълбо. 

 

Виртуални асистенти 

Според Гарнър, изследователски център, до 2019 

г. 20% от всички наши взаимодействия със 

смартфона ще се извършват чрез такива 

виртуални асистенти. 

След успеха на Echo на Amazon.com (хендс 

фри с AI виртуален помощник Alexa), няколко 

фирми демонстрираха своя собствена версия 

на технологията.Sony представи нова версия на 

своите слушалки Xperia която включва виртуален 

асистент, наречен Sony агент. 

LG и Motorola представиха нови смартфони, 

които са с интегриран виртуален асистент, 

какъвто се очаква да има и новият най-висок 

клас телефон на Samsung. 

 
Продължава на следващата страница 
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По-дълго издържащи батерии и бързо 

зареждане 

Няколко производители на телефони 

представиха смартфони с батерии, които могат 

да издържат по-дълго и да бъдат зареждани 

значително по-бързо. 

Huawei, който е третият в света най-голям 

производител на смартфони след Apple и 

Samsung, показа P10, който е с 40% по-дълъг 

живот на батерията и зареждане за цял ден за 

само 20 минути. 

Новите устройства на BlackBerry, които отнова са 

с емблематичната за бранда клавиатура, са с 

най-голямата за марката батерия. Те също така 

разполагат с "boost” режим, който позволява 50% 

зареждане за около 36 минути. 

 

 

 

 

 

Дронове и роботи 

Дроновете и роботите властваха над 

изложението тази година. За първи път на 

конгреса бе обособена „зона за дронове”, в 

която се демострише тяханата употреба при 

доставка на стоки или в помощ на земеделските 

прозиводители за наблюдения на развитието на 

културите. 

Сред разработките, привлекли най-много 

посетители са роботизираните ръце на щанда 

на Korea Telecom, свирещи различни мелодии на 

барабани; робота Pepper на японската фирма 

Softbank, който може демонстрира продукти, 

както и двата хуманоидни робота на Pal Robotics. 

Конгрес 
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