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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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Приз 2017 - жури 

Теодора Петрова – декан на ФЖМК, БААК. Доц. Теодора Петрова е 

възпитаник на Факултета по журналистика и масова комуникация 

на СУ. Завършила е журналистика. Има дългогодишен стаж в БНТ 

1984-1996 г. Автор и редактор на предавания, документални 

поредици, популярни забавни програми, някои от които имат 

международни награди на световни фестивали. През този период 

е била и хоноруван преподавател във ФЖМК. 

От 1994 г. е доктор по философия на ВАК. От 1996 г. е щатен 

преподавател във Факултета по журналистика и масова 

комуникация на Софийския университет. Била е два мандата зам.-

декан по учебната дейност и един мандат декан на факултета. 

Курсовете, които води, са в областта на телевизионната 

журналистика, новите медии и комуникациите. Има публикации у 

нас и в чужбина. Била е на специализации и е чела лекции във 

Великобритания, Ирландия, Германия, Белгия и други европейски 

страни. 

Ръководител и рецензент е на дипломни работи и докторски 

дисертации, рецензент в докторски и професорски конкурси. Има 

защитени шестима докторанти. Член е на СБЖ, била е член на ОС 

на БНР, била е член на Комисията по етика в печатните медии, 

участвала е като член на работни групи и като експерт в 

международни проекти. 12 години е била представител на 

България в работни групи на СЕ- Страсбург. 

Продължава на следващата страница 
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Приз 2017 - жури 

Георги Кузмов – главен секретар на рекламния фестивал „Mediamixx“. Към 

момента, Георги Кузмов ръководи офиса на “BTI Studios LTD” в София, Студиото 

се занимава с локализация на международни телевизионни канали и програми. 

Създател е на фестивала Mediamixx, който вече 23 години събира 

професионалистите от медийния бизнес. От миналата година фестивалът се 

организира в Солун, като основен фокус са страните от SEE. От 10 години е 

лицензиран организатор на рекламното шоу “Нощта на рекламоядите”. През 

2011-та създава и продуцира музикалния формат “Денис и приятели” в БНТ. 

Продуцент и водещ е и на политическото предаване “Екип 5” 2010-11. През 2005 

започва издаването на списание за реклама и медии “Mediaboxx”, което освен 

хартиения вариант е и първото онлайн списание за времето си у нас. От 1993 

до1995, е директор на “Ефир 2” – втори канал на БНТ (сегашен БТВ).  Минал е 

през всички стъпала на развитие от репортер в “Актуална Антена”, водещ на 

младежкото предаване “Вариант М”, един от създателите и водещ  на 

икономическото предаване “Плюс-Минус”. Издател е на вестник “Hi-Life” (91г.) и е 

бил главен редактор на изданието до 93 г. В средата на 90-те е бил главен 

редактор на вестник “Радио и Телевизия”. В средата на 80-те години е работил 

като репортер и водещ на предаването “Добър ден” в Националното радио. 

Журналистическата му кариера започва във вестник “Вечерни новини”, където е 

бил и технически секретар на първия таблуит в България. Бил е член е на 

директорския борд на Международните награди ЕMMYs от 2000 до 2004 година, 

когато на Mediamixx се провеждат и полуфинални гласувания за наградите 

EMMYs. Участвал е в международни журита на фестивали в Монте Карло, 

Монтрьо, Москва, Женева и Ню Йорк. 
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Конкурс 
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БДВО дава старт на седмото издание на студентския 
конкурс Mtel PR Challenge 

За стаж в отдел „Корпоративни комуникации” и работа по реализацията на реален проект ще се 

надпреварват студентите-участници в тазгодишното издание на студентския конкурс 

За седма поредна година БДВО и Мтел 

предоставят възможност на студентите, 

изучаващи комуникационни специалности, да 

покажат своите идеи, да демонстрират 

възможностите и предложенията си по реален 

проект, поставен от телекомуникационната 

компания. 

Темата на тазгодишното задание е „Спортни ТВ 

канали на Мтел“, а студентите-участници в 

конкурса ще трябва да разработят две концепции 

– една, предназначена за вътрешни публики и 

друга – за външни, за което ще имат на 

разположение близо месец. 

 

Журирането на студентските проекти ще се 

проведе на два етапа, като по време на първия 

специалистите от Мтел ще се запознаят с 

проектите и ще класират най-добрите за втори 

етап – открита защита, по време на която заедно 

с председателя на БДВО – Мануела Тотева, 

двама от комуникационните специалисти на 

компанията ще оценят представянето на 

проектите.  Втората част на оценяване на 

участниците ще се проведе на 20 април 2017 г. в 

София, като финалистите ще бъдат 

допълнително уведомени за мястото и часа на 

провеждане. 

 

Желаещите да проверят своите възможности и да 

спечелят платен стаж в телекома, следва да 

изпратят своите разработки по зададената тема 

не по-късно от 17 април на електронен адрес: 

office@bdvo.org. Освен проекта, кандидатите 

следва да изпратят и попълнена заявка за участие 

в конкурса. 

 

Студентите, които кандидатстват в конкурса, 

следва да са завършили минимум трети курс от 

своето обучение по специалност Връзки с 

обществеността или друга комуникационна 

специалност или да следват магистърска 

програма. 

 

Заданието на Мтел можете да намерите тук. 

Конкурс 

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/zayavka-mtel-pr-challenge-2017.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/zayavka-mtel-pr-challenge-2017.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/zayavka-mtel-pr-challenge-2017.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/zayavka-mtel-pr-challenge-2017.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/zayavka-mtel-pr-challenge-2017.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/zayavka-mtel-pr-challenge-2017.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/zayavka-mtel-pr-challenge-2017.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/zayavka-mtel-pr-challenge-2017.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/zayavka-mtel-pr-challenge-2017.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/Mtel_PR_Challenge_2017-new-logo.pdf
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БДВО организира обучение на тема „Поглед “от кухнята на 
телевизията“ с Доника Ризова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поглед “от кухнята на телевизията” 

Цел на обучението: 

В обучението, което е предназначено както за 

професионалисти с дългогодишен опит, така и за 

студенти, ще научите от първо лице за знанията, 

придобити от практиката на специалист с 

дългогодишен опит , който е бил от двете страни на 

„барикадата“ – журналист и ПР. От първия ефир 
на Доника Ризова, с какво трябва да внимаваме в 

ТВ студиото, как да преодолеем страха си от 

телевизионната камера,  как да се превърнем в 

търсени ТВ  коментатори, телефонният тефтер на 

редактора и 10 златни правила за работа с медии  

 

 

 

до корпоративна социална отговорност на една 

компания за пример. 

Обучител: Доника Ризова 

Доника Ризова е водещa на седмичното 

предаване по Bulgaria ON AIR „Медиите ON AIR“ – 

единственото в българския ефир, което дава 

трибуна за дискусии по теми, свързани с медиите 

и комуникациите. Тя е мениджър „Корпоративна 

социална отговорност“ в Investor Media Group, 

като лично се ангажира с обществено-значими, 

културни и благотворителни каузи. Има и опит като 

експерт „Връзки с обществеността“ на Bulgaria ON 

AIR. 

Доника Ризова е носител на наградата на Съюза 

на българските журналисти „Златно перо“ в 

категория „Телевизия“, наградата „Златно сърце“ 

за активната си социална ангажираност, 

номинация за наградата „Заедно в 

благотворителността“, номинация за „Жена на 

годината “ в конкурса на сп. Grazia. Доника Ризова 

е посланик на кампанията на Investor Media 
Group ”Забавното четене”, както и на 

инициативите на фондация „За нашите деца“. Тя е 

редовен гост-лектор в университети и училища, 

както и търсен анализатор по медийни теми. 

Обучение 

Продължава на следващата страница 

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2015/03/donika_rizova1.jpg
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Програма: 

Място на провеждане – ФЖМК, зала 43 

Период на прoвеждане – 31 март 2017 г. 

Начало: 9:00 часа 

 
9.00 – 10.30 ч. Как да се подготвим за ТВ интервю 

10.30 – 10.45 ч.  Кафе-пауза 

10.45 – 11.30 ч. Какво няма да прочетете в учебниците – 

практически съвети и ситуации 

11.30 – 12.00 ч.  Q&A 

Такса участие: 70 лв. редовна цена;  50 лв. за членове на БДВО; за студенти и докторанти, 

обучаващи се в редовни форми на обучение по “Връзки с обществеността” – безплатно. 

Таксата се заплаща в български лева по банков път по сметката на БДВО, както следва: 

 

Юробанк България (Пощенска банка) 

BIC: BPBIBGSF 

IBAN: BG05 BPBI 7940 1076 0532 01 

Основание: Такса за обучение от /име на участника/ 

 

За обучението може да се регистрирате като попълните формата за участие в сайта на БДВО 

Обучение 

http://bdvo.org/%D0%B1%D0%B4%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B3/
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Престижният международен 

комуникационен форум събра около 50 

специалисти от много европейски страни. В 

замъка Nympenburg в Мюнхен те 

дискутираха промените в съвременното 

политическо и корпоративно говорене и 

ролята на ПР в тази ситуация. 

 

Във форума взеха участие Мануела 

Дюлгерова-Тотева, председател на БДВО и 

членовете на УС Илияна Захариева, Радина 

Ралчева и д-р Александър Христов. 

 

С лъжи трудно можеш да стигнеш далеч, 

дори и в настоящата ситуация, а ролята на 

ПР става всe по-свързана със създаването 

на устойчиви взаимоотношения, базирана на 

истина, етика и професионализъм. 

Независимо от факта, че, както стана ясно, 

хората все по-малко ценят фактите. А светът 

става все по-парцелиран и неразбираем. 

 

Популизмът, пост-истината и променящата се роля на ПР в 
световен мащаб - това са основните теми на тазгодишния 
European Communication Convention.  

На снимката: представителите на БДВО с организаторите 
Томас Ахелис и Кристина Калхерт 

Форум 
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13 са кандидатите в конкурса за стипендия на БДВО 
на името на проф. Тодор Петев 
 
 Победителят ще бъде обявен на 29 март 

Първият конкурс за стипендия на БДВО на 

името на проф. Тодор Петев вече успя да 

прикове вниманието на младите и 

перспективни ПР специалисти. Получените 

кандидатури са общо 13, а представените 

есета са интересни, оригинални и някои от тях 

– доста провокативни. 

Темата “Промени в обществата, промени в 

общуването” насочи студентите да мислят в 

посока на това какво е неизбежното бъдеще 

на комуникациите в среда, доминирана от 

технологиите и с все повече несигурност. 

Журито, в което влизат Мануела Дюлгерова-

Тотева, председател на БДВО, Тодор Тодоров 

Петев, син на проф. Петев и д-р Александър 

Христов, член на УС на БДВО, ще даде своите 

оценки в началото на следващата седмица. 

Победителят – стипендиант на БДВО за 2017 г., 

ще бъде обявен в сряда, 29 март. 

Стипендия 
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Анастас Гогов е основател, екзекютив коуч и фасилитатор на The 

Management Board. Тои ̆ е вашият помощник при разработване и 

въвеждане на стратегическия план за растеж на бизнеса ви. 

След като през 2006 г. открива силата на Коучинга като средства 

за постигане на резултати,Анастас се фокусира върху начините 

му за използване в организациите като част от процесите по 

атестация и кариерно планиране, както и като ефективно 

средство за решаване на мениджърски казуси. Работи върху това 

как организациите да бъдат по-ефективни, помагаи ̆ки на 

мениджърите в тях да комуникират ясно, да реализират своите 

цели, да изграждат работещи екипи, използваи ̆ки максимално 

пълноценно ресурсите, с които разполагат. 

През 2013 година Анастас създава The Management Board, като 

след това последнователно надгражда тази инициатива с 

проектите HiAchievers през 2014 година и NextGen, който стартира 

в края на 2016 година. 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Каква роля оказва комуникационната дейност 

като мениджърска функция?  

  

Ние като хора, организации и общество сме 

достигнали до сегашния си етап на развитие, 

защото сме комуникирали. Ако няма 

комуникация, няма как да бъде създадена визия, 

продукт, стратегия, цели. Всичко, за което се 

работи, стъпва върху комуникацията. Общуването 

между индивидите е от фундаментално значение 

за тяхното развитие. Дори и растенията намират 

форма на комуникация, за да взаимодействат, за 

да постигнат симбиоза, за да имат синергия. 

Всъщност комуникацията лежи в основата на 

успешния бизнес – без правилната й употреба, 

служителите нямат ясна представа за целите и 

резултатите, които трябва да бъдат постигнати, 

няма да бъдат въвлечени и вдъхновени в 

начинанията на компанията, няма да се постигне 

съгласуваност между дългосрочната визия на 

организацията и ролите на хората в нея, за 

постигането й. Това е основен проблем и поради 

тази причина, освен всичко друго, успешният 

мениджър трябва да бъде и много добър 

комуникатор. 

  

Какви качества трябва да притежава успешният 

лидер? 

  

Успешният лидер всъщност е комбинация от 

личностни качества, от емоционална 

интелигентност, визионерство, дисциплина, воля за 

постигане на резултати и емпатия към хората. 

Успешен обаче го прави способността му след 

всеки неуспех да вдига глава отново и да не 

спира, да устоява на бурите и да продължава с 

нова енергия, да търси начини да става по-добра 

версия на себе си, да се надгражда. Лидерът 

трябва да бъде преди всичко човек за човека. Няма 

как да бъде успешен ръководител, ако не успее 

да се свърже с хората, ако не създава 

предпоставка за хуманни отношения, ако не 

притежава способността да изгражда мостове.  

Все пак, ние сме различни хора, всеки от нас има 

различна история, парадигми, различно възприятие 

за едни и същи ситуации и житейски събития. Ако 

лидерът не успява да гради мостове и да 

подпомага взаимното приемане и разбиране 

между различните страни, той няма как да бъде 

такъв. Начинът, по който създава диалога го прави 

лидер. 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Вярването ми за това какво е лидерство може да 

бъде описано по следния начин – Лидерство е 

всеки опит да се окаже въздействие върху един 

или друг човек или група от хора, в една или 

друга ситуация.  

Правейки препратка към комуникацията, 

лидерът трябва да намира общ език, верния тон 

и да помага на другите хора да намират 

правилния комуникационен подход, за да се 

постигне среда на разбирателство, да има 

синергия. Той трябва да бъде обединител, да 

може да ги ангажира, мотивира, да може да 

повлиява хората на чисто емоционално ниво. 

Лидерството е свързано с това как да спечелим 

сърцата на хората и как те да се припознаят с 

каузите, задачите, проектите, в които биват 

въвлечени. 

  

Разкажете повече за основните Ви инициативи - 

Мениджмънт Борд, HiAchievers и NextGen;  

Основната мисия на Мениджмънт Борд е да 

създава среда за диалог между лидерите, 

собствениците и управителите на бизнеси, 

хората, които повлияват пряко живота на 

организациите с техните решения. Целта е да 

бъде постигната по-висока осъзнатост и 

личностно усъвършенстване на лидерите в трите  

 

 

 

 

основни перспективи – стратегическо мислене, 

лидерство и емоционална интелигентност.  

За да се изкачим на следващото стъпало, 

трябва да развием нови качества, да имаме нов 

поглед и да бъдем по-добра версия на себе си. 

Иначе казано - Това, което ни е довело до тук, 

няма да ни помогне да продължим напред... 

Нужен е нов поглед и начин на действие. Това се 

постига чрез диалог между управляващите хора. 

Ние провеждаме всеки месец 

срещи(лаборатории) за стратегически лидери, 

където те да могат автентично да се изразяват, 

да обсъждат своите идеи и провокират начините 

си на мислене за предизвикателствата, които 

срещат, така че в среда между равни да 

получат страничен, свеж поглед. В Мениджмънт 

Борд създаваме среда, диалог между най-

големите икономически лидери в България, така 

че те да обсъждат критичните теми в бизнеса и 

личния живот и да генерират общи решения. 

Колективният ум винаги ражда по-добри 

решения. А една грешка на това ниво може да 

струва много.  

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Относно Академията HiAchievers – това е едно 

уникално преживяване, насочено към 

тийнейджъри между 13 и 19 години, чрез което 

им помагаме да развият умения за успех, да 

развият качества и способности, които 

притежават успелите хора от целия свят.  

На база на проучване на качествата на най-

преуспелите хора в света създадохме 

универсален модел на успеха.  

Основният въпрос, който ни помогна бе „Какво 

би се случило, ако успелите хора на 40-50 

години притежаваха настоящите си качества 

още като ученици?  

Академията HiAchievers е с продължителност от 

8 дни, като през това време децата развиват 

уменията за успех в серия от интересни 

интерактивни преживявания, симулации и 

проекти, които те разработват. По този начин те 

развиват собствените си умения за успех, 

базирани на позитивни ценности, 

комуникационни умения, критично мислене, 

лична ефективност, управление на времето, 

работа в екип, предприемачество, актьорско 

майсторство, научават се как умно да 

управляват финансите си.  

Темата от шестия ден на HiAchievers е 

„Лидерство“ – тя обединява всички теми в 

Академията. През този ден, осъзнавайки какви 

са уменията, които са придобили, участниците 

трябва да  преосмислят позициите през 

призмата на лидера.  

Последният ден в предизвикателството - 8-мият, е 

мисията SUPER ACHIEVER, чиято цел е 

участниците сами да измислят стратегия и план 

за нея, как да променят средата, в която живеят 

към по-добро само със собствени усилия. 

Интервю 

Продължава на следващата страница 
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Интервю 

 

 

 

 

 

 

 

 

NextGen от своя страна е формат, който 

създадохме за следващото поколение лидери, 

което ще поеме управленските позиции в 

семейните бизнеси и публични организации. 

След време това поколение трябва да управлява 

организациите устойчиво и да продължи да ги 

развива. Ние възпитаваме лидерски умения и 

качества в участниците в този формат, така че да 

ги подготвим за новите предизвикателства пред 

тях. В NextGen срещаме поколенията, като 

изграждаме мостове между тях и различните им 

разбирания за възможно най-високи резултати в 

бъдеще.  

  

Защо виждате БДВО като добър комуникационен 

партньор? 

БДВО е организация, в която членуват доказани ПР 

специалисти, място на което умението за 

комуникация е водещо и се развива. 

Благодарение на БДВО и организираните от 

дружеството инициативи като конкурси и  

 

 

 

 

 

 

 

 

обучения, се създават професионалисти, които 

да бъдат в помощ на организациите, които да 

отправят правилните послания с правилен фокус 

и правилна комуникация.  

Благодарение на общи проекти в миналото с 

членове на организацията, както и фактът, че 

председателят на БДВО – Мануела Тотева, е част 

от Мениджмънт Борд, се убедих, че това е най-

правилният комуникационен партньор, който 

разбира смисъла и ефекта от правилна и 

навременна комуникация.  

Проблемите и грешките при лидерите са пряко 

свързани с общуването и начина на поднасяне 

на информация. От тази гледна точка БДВО е 

най-правилният партньор, който да бъде посланик 

и ние заедно да отправим апел към лидерите да 

поемат отговорност за комуникацията вътре и вън 

от организацията. Все пак най-висшата форма 

на отговорност на лидера е отпечатъкът, който 

оставя у хората чрез решенията, които взима. 
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Приказки в Софарма  

Кулите на Софарма ще се превърнат в магическо място по време на четенето на приказки, на 

което са поканени деца и техните родители, за да се потопят заедно в магията на словото. Събитието 

ще срещне автори на детски книжки и актьори с малките читатели. 

 

Чрез живия контакт и въздействието на художественото слово, инициативата се стреми да насърчи 

любовта на най-малките към богатството на литературата, да привлече вниманието на родителите 

към възпитателната сила на книгите и да приобщи семействата към обществената кауза на 

изкуството. 

 

Приказките ще оживеят с гласовете на актрисите Симона Халачева и Йоанна Темелкова. 

 

В четенето ще се включат писателите Радостина Пеева и Мая Бочева, които заедно с децата ще 

творят в работилнички по техните книги.  

Събитие 

Продължава на следващата страница 
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Ради Пеева, автор на Приключенията за 

мотовете и Моите красиви рога, сподели 

защо се включва в инициативата – “Детската 

фантазия е като цвете - пъстро, красиво, 

бодливо и смешно. А срещите с деца са 

като да се разхождаш в градина, пълна с 

такива цветя. Понякога ти се иска да тичаш, 

друг път стъпваш на пръсти и почти винаги ти 

пари на очите. Страх ме е, че децата 

съзнателно започват да пренебрегват книгите 

за сметка на компютърните игри и детските 

филмчета, а така тяхното цветенце никога 

няма да се разлисти по най-причудливия си 

начин. Ще стане едно скучно цвете под 

похлупак, най-много капризна роза. А аз си 

искам цветните градини и затова с готовност 

прегръщам всяка инициатива, която се 

припокрива с личната ми мисия да 

провокирам децата да обичат книгите и да 

търсят магията им." 

 

Четенето ще се състои на 1-ви април от 11.00 

до 14.00 ч. на партера на Sopharma Tower, 

 

 

 

 

където освен да се срещнат с любими герои 

и истории, децата ще могат да се включат в 

работилница по детски книжки и да оцветяват 

картинки.  

 

В отделен кът гостите и участниците ще 

разгледат ръчно изработени сувенири, които 

могат да закупят, а събраните средства ще 

бъдат дарени за благотворителна кауза. 

Събитие 
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60 деца разказват за своята България във второто 
издание на „Работилница за репортери“ 

60 ученици от средните училища в шест общини 

на запад от София - Божурище, Годеч, 

Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница се 

включиха в тазгодишното издание. 

 

Осем са задачите, които ще разкрият техния 

творчески талант и ще им покажат тънкостите на 

журналистическия занаят. 

 

27 февруари - 27 април, датите, между които 

всяка седмица, читателите на espressonews.bg 

ще обогатяват своите знания за историята, 

културата, събитията, природата, паметниците и 

всичко, което може да бъде подчинено на 

темата на "Работилница за репортери 2017 - 

Разкажи за твоята България”. 

 

„Работилница за репортери 2017“ протича под 

патронажа на Ева Майдел, депутат в 

Европейския парламент и под вещото 
менторство и оценка на Евелина Павлова, 

радио и телевизионен водещ, водеща на 

предаването "Аз обичам България" по Нова 

телевизия, Михаил Дюзев, водещ на „Дарик 

кафе” в Българското Национално Дарик Радио, 

Боян Димитров, разследващ журналист във 

вестник „Монитор“, Максим Майер, управител и 

редакционен директор на списание 

„Мениджър“, който беше част от журито на 

миналогодишното издание, както и Доника 

Ризова, член на УС на БДВО, мениджър КСО и 

автор и водещ  на "Медиите ON AIR" по телевизия 

“BULGARIA ON AIR”. 

Проект 

Продължава на следващата страница 
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Проектът набира скорост и по първите две 

задачи има публикувани близо 20 материала с 

автори ученици. Не малко са и текстовете, които 

участниците предоставят за публикуване и по 

други теми, свързани с новини, събития и факти 

от родните им места, които също намериха 

радушен прием сред читателите на 

espressonews.bg, а някои от тях бяха препечатани 

и от други електронни сайтове. 

 

В тазгодишното издание на "Работилница за 

репортери" най-добрите ще се състезават за 

атрактивни награди, сред които са званието 

"Репортер на Espressonews.bg за 2017 г." и платен 

летен стаж в медията, безплатен курс за 

правоспособност категория "В", предоставен от 

автошкола "Василеви", партньор на проекта, 

стаж в телевизия България он Ер и в редакцията на 

списание „Мениджър“ и голямата награда - 

двудневно посещение в Брюксел по покана на 

Ева Майдел, патрон на второто издание на 

проекта. 

Всички участници ще получат грамота за 

участието си в конкурса, както и предметни 

награди, осигурени от наши партньори. 

Първенецът от всяка община ще подготви 

сценарий и ще участва в заснемането за първи 

 

 

път в България на 360 градусов видео репортаж, 

посветен на културен обект, природна 

забележителност или исторически паметник от 

родната му община, благодарение на 360 

Creative – партньор на проекта. Видеата ще 

бъдат представени пред широката 

общественост през месец юни, когато ще се 

проведе другото организирано от EspressoNews 

събитие - "Добрият пример на запад от София".  

 

„Работилница за репортери“ е проект на 

„Еспресо медия“ с образователна насоченост 

за ученици от 9 до 12 клас, от училищата на 

територията на шест общини на запад от София 

– Божурище, Костинброд, Сливница, Драгоман, 

Годеч и Своге, който стартира през 2016 г. 

Журналистическият конкурс-обучение имa за 

цел  да отключи интереса на подрастващите към 

важни за обществото професии като 

журналистика и връзки с обществеността. По 

този начин младежите могат да  покажат 

социална отговорност и активност, както и имат 

възможността практически да се запознаят с 

работата на журналиста, което ще им помогне 

в кариерното им ориентиране и ще даде 

насока в избора на специалност при 

кандидатстване във висше учебно заведение. 

 

 

Проект 
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Related PR се присъединява към световната мрежа 
на Golin като афилиирана агенция в България 

Чрез партньорството Golin ще затвърди присъствието си в региона на EMEA 

15 март 2017 г., София – От 1 януари 2017 г. 

Related PR е афилииран партньор на 

международната агенция Golin в България. Чрез 

партньорството Golin ще разшири присъствието 

си на Балканите и ще продължи мисията си да 

бъде инициатор на промяна, посредством 

дръзки и ефективни кампании. 

  

Golin е интегрирана агенция с основен фокус 

върху PR, дигиталния маркетинг и създаването на 

съдържание. Агенцията има 50 офиса в 

регионите на Америка, EMEA и Азия, a 

глобалнита й сила и влияние се поддържат 

допълнително от местната експертиза на 25 

афилиирани партньори. Golin е основана през 

1956 г. в Чикаго от  

PR легендата Ал Голин. През 2014 г. компанията 

са ребрандира от GolinHarris на Golin и лансира 

слогана си “Go All In”, за да подчертае 

еволюцията на агенцията в отношенията с 

клиентите, партньорите и служителите си. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„С екипът на Related PR споделяме общи 

стремежи и цели по отношение на бизнес 

развитието си и връзките с клиенти“, коментира 

Мат Нийл, изпълнителен директор на Golin. 

„Амбицията ние е да бъдем водещата агенция 

на десетилетието и партньорството ни с Related 

PR ще ни помогне да вървим в тази посока“, 

допълва Нийл.  

  

  

Партньорство 

Продължава на следващата страница 

https://www.relatedpr.com/home-bg
https://www.relatedpr.com/home-bg
https://www.relatedpr.com/home-bg
http://golin.com/
http://golin.com/team/al-golin/
http://golin.com/team/al-golin/
http://golin.com/team/al-golin/
http://golin.com/team/al-golin/
http://golin.com/team/al-golin/
http://golin.com/team/al-golin/
http://golin.com/team/al-golin/
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С над 10-годишен опит на българския пазар, 

екипът на Related PR разполага със задълбочена 

експертиза в редица сфери - от публични 

институции до бизнес асоциации, 

международни корпорации, местния малък и 

среден бизнес, и НПО.  

 

 

 

 

 

През годините Related PR е консултирала 

компании от различни бизнес сектори и е 

реализирала успешни проекти в сферата на 

енергетиката, ИТ и телекомуникациите, 

здравеопазването, електронната търговия, 

бизнеса с напитки, мода и лайфстайл. За 

изминалата година агенцията е разработила и 

реализирала успешни кампании за Техем 

България, OLX и Shedd, Tuborg, Майкрософт 

България и други. 

  

Related PR получава признание от местните PR 

организации БАПРА (Българска асоциация на ПР 

агенциите) и БДВО (Българско дружество за 

връзки с обществеността) с награди за 

изключителните резултати на кампаниите 

„Културен фестивал Нощ/Пловдив 2015“ и „Вълка 

от Уол Стрийт в София“. Последната беше 

финалист в категория „Балкани“ на престижните 

SABRE EMEA Awards за 2016 г.  

  

От началото на 2017 г. Related PR е член на 

БАПРА.  

Партньорство 

http://bapra.bg/uploaded_files/BookletBAPRABrightAwards_2016.pdf
http://bapra.bg/uploaded_files/BookletBAPRABrightAwards_2016.pdf
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http://bapra.bg/uploaded_files/BookletBAPRABrightAwards_2016.pdf
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https://www.relatedpr.com/the-real-wolf-of-wall-street
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http://www.holmesreport.com/events-awards/sabre-awards/sabre-awards-emea/2016-sabre-awards-emea/finalists
http://www.holmesreport.com/events-awards/sabre-awards/sabre-awards-emea/2016-sabre-awards-emea/finalists
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http://www.holmesreport.com/events-awards/sabre-awards/sabre-awards-emea/2016-sabre-awards-emea/finalists
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Cloud Forum 2017: Бизнесът вече е в облака 

Ако искате да разберете как да бъдете сред 

иновативните дигитални бизнеси, включете се 

в Cloud Forum 2017 на 30 март в Новотел София - 

бул. „Цариградско шосе“ 115! 

В България облачните услуги вече се налагат като 

алтернатива на традиционните модели и 

компаниите обръщат поглед към тази тенденция, 

когато искат да останат “на върха”. Клауд 

технологиите създават нови и нови възможности, 

а бизнесите, които се дигитализират се 

нареждат сред най-конкурентноспособните. 

Преминаването към Облака се превръща от 

въпрос „Защо“ във въпрос „Кога“. 

Сложността на достигането до клиентите в 

дигиталното пространство се увеличава, а 

бизнесите търсят все повече начини да 

инвестират в решения, които ще автоматизират 

процесите във фирмата. Всички играчи на 

пазара се опитват да бъдат на гребена на 

новите технологии и категорично се насочват 

към облачните услуги. 

 

 

 

 

Вашият бизнес също може да е сред най-

иновативните. 

Регистрирайте се с отстъпка от 33% до 19 март 

2017 г. и научете новите тенденции и услуги, 

свързани с облачните технологии, които 

предстоят да променят драстично пазара. 

Cloud Forum 2017ще разкрие възприятията, 

очакванията и най-добрите практики в сферата 

на облачните технологии. 

Събитието ще събере доставчици на услуги, 

телеком оператори, бизнеси и ИКТ специалисти, 

които ще обсъдят ключовите промени на пазара 

на облачните услуги. 

Cloud Forum Bulgaria 2017 се организира от b2b 

Media. 

Събитието ще привлече широк кръг от 

заинтересовани страни, лидери в сферата, 

информационни, технологични и изпълнителни 

директори, мениджъри на проекти, програмни 

лидери... 

Събитие 

Продължава на следващата страница 

http://cloud.b2bmedia.bg/
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Ще се дискутират широк кръг от облачни услуги и 

решения: 

Достъп до информация от множество локации - 

решения за облачната интеграция; 

Как пазарът прогресира към Облака и какви са 

бариерите пред облачната адаптация; 

Управление на сигурността в Облака и рискове от 

изтичане на конфиденциална информация; 

Бизнес в Облака – гледната точка на потребителите 

срещу тази на доставчиците; 

Диференцирани облачни услуги и подобряване 

нивото на продуктивност; 

Облачни иновации, нови концепции; 

Добри практики: примери от бизнеса. 

 

Специалното предложение за ранна регистрация ще 

откриете: Тук. 

Научете повече за възможностите за позициониране 

като се свържете с нас на office@b2bmedia.bg  или 

се обадите на 0879 885408. 

Събитие 

https://docs.google.com/a/b2bmedia.bg/forms/d/e/1FAIpQLSdih-wev9CG4mmoO3oV5jofxDz1AkpErrvnQYRL_cZ2ZIlWVw/viewform
mailto:office@b2bmedia.bg
mailto:office@b2bmedia.bg
mailto:office@b2bmedia.bg
mailto:office@b2bmedia.bg
mailto:office@b2bmedia.bg
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Включете се в European Communication 
Monitor 2017! 

Европейският медиен мониторинг за стратегически комуникации  2017 г. очаква Вашите оценки. 

Крайният срок е 31 март. За потрудилите се да отговорят в срок организаторите са се 

погрижили чрез лотария да има и наградени – наградите са 5 фотоапарата Fujifilm Instax Mini 8 

Instant Film Cameras. Взелите участие ще получат и пълните резултати от мониторинга. Време е и 

ние да изразим своето отношение за контактите ни с бизнеса и институциите. 

 

Включете се на http://www.communicationmonitor.eu/ 

Мониторинг 

http://www.newmedia21.eu/content/2017/03/mon2017.jpg
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
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Включете се в проучването The State of Technology 
in Global Newsrooms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международният център за журналисти (ICFJ) 

кани журналисти, редактори и други членове на 

редакционни екипи да се включат в първото 

проучване The State of Technology in Global 

Newsrooms.  

Уникалното изследване, което се провежда с 

подкрепата на Storyful и Google News Lab, цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

да покаже как работещите в медии по света се 

адаптират към дигиталната революция и да 

представи ключовите тенденции в сектора във 

време, когато технологиите променят 

създаването и разпространението на новини. 

От Международния център за журналисти 

планират да подчертаят регионални тенденции и 

да оценят кои технологии оказват най-голямо 

влияние. 

Участието в проучването отнема не повече от 15 

минути. Отговорите са конфиденциални и 

резултатите се представят сумарно, като няма 

да бъдат посочвани данни на отделни личности и 

организации. Международният център за 

журналисти ще представи резултатите от 

проучването в доклад. 

Изследването е достъпно на 12 езика: английски, 

немски, френски, испански, португалски, руски, 

турски, арабски, китайски, японски, корейски и 

индонезийски. 

Проучване 

http://www.icfj.org/our-work/we-need-your-expertise-first-global-survey-technology-newsrooms
http://www.icfj.org/our-work/we-need-your-expertise-first-global-survey-technology-newsrooms
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http://www.icfj.org/our-work/we-need-your-expertise-first-global-survey-technology-newsrooms
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Българско видео, заснето с дрон, спечели голямата 
награда на фестивал в Ню Йорк 

Голямата награда на фестивала за филми, 

заснети с дрон в Ню Йорк (New York City Drone 

Film Festival) и отличието в категорията "X-Factor”, 

спечели видеото на фрийрънърa Илко Илиев и – 

фотографa Марин Кафеджийски.  

 

Видеото се казва 2D Run и има над 500 000 

гледания в YouTube още преди части от него да 

попаднат в реклама на Samsung, която бе 

излъчена по време на нощта на Оскарите. 

 

2D Run е третото видео от общия проект на 

двамата българи, който се казва Mixed Motion,а в 

него, известният вече в българската паркур и 

фрийрън сцена Илко Илиев, демонстрира 

изключителни каскади, в т.ч. И спускане от 

сгради, като «печели» виртуални монети като в 

забравените вече двуизмерни компютърни игри. 

Илюзорният ефект е създаден благодарение на 

камерата на дрона на Марин Кафеджийски. 
 

Сред над 500 проекта от цял свят изпъква видеото 

на двамата българи, като за да грабнат голямата 

награда, на финала са преборили още 35 

проектa.  

 

 

Отличие 
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