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Остават две седмици до крайния срок за подаване на 
проекти за участие в 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/


PRактики, брой 145, 10 април 2017 г. 5 

Приз 2017 - жури 

Продължава на следващата страница 

Надя Маринова – главен редактор на управляващ мениджър на b2b 

медия. Основател на b2b Media, b2b Magazine, biolife.bg, Manifesto.bg, b2b Legal. 

Инициатор на конкурса “Най-зелените компании в България”, международната 

конференция “Индустрия и иновации”, “Smart buildings, Smart cities, Smart 

economy”, наградитеSky Stars и много други национални и международни 

събития. Мениджърският й опит в областта на медиите включва престижни 

позиции, като гл. редактор на Darik Radio Burgas, зам. главен редактор на в-к 

“Пари”, директор икономически предавания на TV Bulgaria On Air и Re: TV, гл. 

редактор на предаването “Оригиналът” по ТВ 7 и др. Надя е с юридическо и 

журналистическо образование, както и диплома от London School of PR. 

Завършила е множество специализации по PR and reputation management, Crisis 

Management, Media Evaluation, Corporate identity, Brands and brand 

management, с диплома по “Investigative Business Reporting”. Надя има над 15-

годишен опит областта на медии, ПР, комуникации и управлението на 

телевизионни и радио програми, продукции, печатни издания, онлайн медии, 

продажби и маркетинг на национално и регионално ниво. 
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Приз 2017 - жури 

 

 

Гл. ас. д-р Фани Маздрашка-Михова – преподавател по 

комуникации във Великотърновския университет  „Св.св. Кирил и 

Методий“. Защитила е докторска дисертация на тема „Връзки с 

обществеността и местна власт“. Има 14 годишен опит в 

регионални медии, основно като репортер и зам.-главен 

редактор в областния всекидневник „Янтра днес“ във Велико 

Търново. Като университетски преподавател води семинарни 

занятия в различни дисциплини на специалностите 

„Журналистика“ и „Връзки с обществеността“. 
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Конкурс 
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Престои уебинар с участниите в 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. 

 

В полза на студентите, тази година 

организаторите ще проведат и специален 

уебинар, който ще се проведе на 11 април с 

участниците, които към този момент са изявили 

желанието си да се включат в конкурса чрез 

изпращане на заявка за участие на 

office@bdvo.org 

 

 

 

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. 

 

Заданието на Мтел можете да намерите тук. 

Конкурс 

mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
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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Саня Георгиева от ВТУ е стипендиантът на БДВО за 
2017 г. 
 
 

Стипендия 

Специална награда за познание се присъжда на Франк Воща от ФЖМК на СУ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саня Георгиева от Великотърновския 

университет „Св. Св. Кирил и Методий” е първият 

носител на стипендията на БДВО на името на 

Проф. Тодор Петев за 2017 г. Специална 

награда за познание и умело използване на 

фактите и понятията в сферата на 

комуникациите получава Франк Воща, студент  

 

 

във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски”. 

Журито избра Саня Георгиева за първи 

стипендиант за изключително доброто 

познаване на съвременните социални и 

комуникационни процеси, пречупени през 

оригинални авторски виждания и представяне 

на някои достатъчно смели, но отлично 

аргументирани идеи. „Езикът в есето е жив и 

образен, тезите са ясни, текстът маркира 

познаване на творчеството на проф. Петев. 

Въпреки донякъде абстрактния си характер, 

есето има потенциала да вдъхновява ПР 

специалистите за постигането на позитивни 

промени” – е позицията на журито на конкурса. 

Саня Георгиева е студент в трети курс във 

Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и 

Методий”. Интересите й са в сферата на 

медии и ПР, журналистика, поезия, лайфстайл и 

мода.         

Първият конкурс за стипендиант на БДВО събра 

общо 13 кандидати – студенти от 4 университета 

в страната.                                                

Продължава на следващата страница 

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/03/DSC_9375-Edit-3-1.jpg
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Желаещите кандидатстваха с есе на тема 

„Промени в обществата, промени в общуването“, 

като то трябваше да бъде свързано с 

комуникациите, със социалната среда в момента 

и в него да бъдат използвани идеи от творчеството 

на проф. Тодор Петев. 

Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор 

Петев“ е в размер на 500 лв., а носителят ще има 

възможността да участва безплатно на всички 

платени събития и обучения, организирани от БДВО 

през настоящата година. Стипендиантът ще поеме 

ангажимент да се включи 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. 

Франк Воща – носител на 
специална награда за познание 

Стипендия 

Продължава на следващата страница 

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2017/01/frank-voshta.jpg
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Промени в обществата, промени в 
общуването 

Аз говоря и сякаш съм заглушена с бронирано 

стъкло. Празният ти поглед се отегчава и дори не 

си правиш труда да разбереш какво всъщност 

се опитвам да ти кажа. 

 

Една спирала на мълчанието те дели от това да 

успееш… 

 

Още с „унга-бунга“ при праисторическите 

човеци комуникацията e била важен фактор за 

взаимодействието между индивидите при 

формирането на техния хабитат. Общуването, 

като процес, през различните времена не изменя 

своята функция и остава фактор, влияещ на 

обществото. С развитието на обществата се 

развиват всички сфери на живота. 

Комуникацията, като една от тях, придобива нови 

характеристики.  

 

Терминът „комуникация” е един от най-широко 

употребяваните термини в днешните 

хуманитарни и социални науки и се смята, че 

 

 неговото значение е интуитивно ясно и не 

подлежи на тълкуване чрез научна дефиниция. 

Въпреки това непрекъснато се правят опити той 

да бъде дефиниран в рамките на някоя от 

хуманитарните и социалните науки. 

Комуникацията се възприема като съзнателно 

предприето символно социално взаимодействие, 

а нейните предпоставки са свързани с нуждата 

от достъпни канали за общуване, използването на 

общи символи и кодове, изграждането на 

двупосочен процес на комуникация, 

формирането на консенсус относно 

съобщаваните факти, на доверие спрямо 

комуникатора и медиата, и наличието на 

легитимност на медийния продукт. 

 

Комуникационният процес е обмен на 

информация. Информационната обмяна 

включва създаване и изпращане на съобщения 

или информация. Има много начини за 

провеждане на процеса комуникация. Речта и 

езикът са само част от комуникационния процес.  

 

Саня Георгиева, стипендиант на БДВО 

Продължава на следващата страница 

Есе 
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„Важното е да си даваме сметка за това, че ние 

не просто говорим за комуникацията изобщо в 

термините на езиковата комуникация. Много от 

нещата, които извършваме в комуникацията 

изобщо, частично се структурират от понятията 

“езикова комуникация” и “реч“.“  

 

Теорията обаче, ни дава твърде сух поглед върху 

измененията, пред които сме изправени в 

настоящето.  

 

Общуването, разбирането едни други, ни е 

превърнало в обществото, което сме днес. 

Развитието на човечеството във всичките му сфери 

– наука, изкуство, икономика, технологии и т.н. – 

предостави на комуникацията толкова нови 

възможности, че в момента деградира. Днес 

общуване няма. Днес има стена посред 

комуникационния модел и пречи на 

просъществуването на диалога и 

разбирателството. Обществото е различно. 

Виртуално. Измислено. Пред постоянни избори за 

стесняване на усилията, които да полага, за да 

просъществува.  

 

 

 

Тук започва историята на модерния човек. 

Изпълнена е с песимизъм и няма щастлив край.  

 

Той живее в новия век, през 2017 година. Обича да 

лежи и да си чати по „Месинджър“. Не обича да 

чете за университета, но го прави по време на 

сесия. Не обича да дава излишни пари за 

„нестойностни неща“ като книги, дори списания, 

защото всичко има при „чичко Гугъл“. Обича да 

ходи на планина, за да си прави снимки с най-

новия модел телефон. Обича да се събира с 

хора, за да обсъждат „стойностните неща“ от 

живота като новата версия на някоя игра или някой 

футболен мач. Докато са заедно обаче, навън или 

вкъщи, те говорят мълчейки, всеки впил своя празен 

поглед в устройството в ръцете си. Така докато 

изреждам характеристиките на „Аз-ът“ през 2017 

година може да предположим, че става въпрос за 

младежите. И как иначе, бъдещето е в ръцете на 

младите! Стоейки пред компютъра, играейки игри, 

ходейки навсякъде с модерните устройства, 

градим историята на нашия живот, която се 

надявам децата след време да не учат в училище. 

Пагубната история на нашия „напредък“. 

Продължава на следващата страница 

Есе 
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Колко точно се е променило обществото към 

днешна дата? Традиционните медии оказват 

влияние върху хората откакто съществуват. 

Успяват да налагат мнение, да манипулират, да 

заемат функцията на информатори и 

дезинформатори. Използването на факторите 

новост, непознатост в тяхната връхна точка през 

годините са тяхната движеща сила. Днес въпреки 

нашите широки и дълбоки познания за тяхната 

дейност и функция, модерността на времето, в 

което живеем, не ни е превърнала в трудна таргет 

група. Напротив. Ние сме още по-лесни мишени 

за манипулиране, дезинформиране, тотален аут 

от системата. Системата на знанието е 

единственият ключ към това да бъдеш неуловим. 

Не е точно така. Не си труден. Ти си роб. Роб на 

твоето време. Роб на новото. Защо да страниш 

заради мерките за сигурност, а не си част от 

масата, за да не си сам. Една спирала на 

мълчанието те дели от това да успееш. Но ти си 

слаб. Роб.  

 

Историята на модерния човек продължава така… 

в комуникация. 

 

 

Промените в комуникацията водят до промени в 

обществото, но реално не го променят. Бърз чат, 

бърза среща, бърз разговор, бързо това и бързо 

онова. Човекът се възползва от новите 

възможности пред себе си без да осъзнава, че 

предразполага себе си към злоупотреба от 

страна на властващите, разполагащи с медиите 

като движещото гориво за тяхната сила. Лидерите 

на мнение са повече към днешна дата. Те са в 

социалните мрежи, от които сме част. Зависими 

от новото, модерните човеци са не просто таргет 

група – те са пластелин, който може да се 

моделира всякак. Стената в средата на 

комуникационния модел е преградата, която 

вдигаме ние, докато погледите ни са към 

изкуствените продължения на ръцете ни. Тя 

отнема вниманието и изключва дейността на 

гънките в главата. Стената може да открием в 

Интернет, чрез който достигаме далечното, а 

оставаме наблизо. Виртуалният свят, който ни 

грабва, ограбва живота ни, представяйки целите 

по-близо, а всъщност отдалечавайки ги. Стената 

е в телефоните, чрез които комуникираме, без да 

движим мускулите на лицето, без да сме част от 

нещо реално. Стената изграждаме ние сами.  
Продължава на следващата страница 
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Докато се мъчим да разбием времето, 

пространството и разстоянието, фалша, 

издигаме реалната преграда и не осъзнаваме 

как всъщност не сме част от комуникационния 

процес. Срутването й е нашият ключ към това да 

бъдем част от истинската комуникация. 

 

Историята на модерния човек завършва с една 

дефиниция: „Съживено с магия мъртво тяло, 

лишено от собствена воля и използвано за 

целите на магьосника, който го е възкресил. 

Може да се създаде и от жив човек. За целта 

бокорът дава на жертвата си отвара. „Зомби“. 

 

Това са модерните човеци на нашето време. 

Магьосникът и отварата са само нарицания за 

това, което правят хората – вредители, тези, които 

ни поднасят новите технологии, спомагащи за 

процеса, а ние грабим като безумни, без да 

съзнаваме, че всъщност се превръщаме в 

безмозъчни и безволеви същества. 

 

Обществото не е променено, променени са 

условията и факторите, които му влияят, но те 

 

 

 

 

влияят по същия начин, ние пак можем да бъдем 

ограбвани. Без воля, зависими от предмети, от 

хора, които не познаваме и няма да срещнем 

никога, за да попитаме „Защо така?“.  

 

Презадоволени сме. Твърде много излишности 

изпълват живота ни. Разсейвайки се от 

проблемите на ежедневието и бита ни, 

забравяме да общуваме пълноценно. Всеки 

човек плаща висока цена, за да бъде в крак с 

новото време. Купуваш смарт телефон и цял 

живот плащаш такса „зависим от виртуалния 

свят“. Това продължение на ръката ти е 

изкуствено. 

 

Промивката, която всеки ден извършваме на 

нашата мисъл, на нашата дейност, на нашия 

живот, е черната точка, която ние сами 

поставяме в картоните си. За нехайство. Това е 

криза, която нито един ПР не би могъл да 

овладее. Това е катарзисът на нашето време. 

Пишейки тази нова и най-нова история, ние 

градим основата, с помощта на виртуалните 

реалности, нереалното пространство, реалната 

загуба на време, грабежа.  

 

Продължава на следващата страница 
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Когато си сам за какво най-често мислиш? Мислиш ли въобще? Или си машина за писане, 

снимане, само алгоритъм в системата. Не мислиш. Ако мислеше щеше да говориш, а ти 

мълчиш. И пишеш. Да махнеш бариерата от време и пространство, докато аз съм тук, до теб и 

бариера няма. Аз говоря и сякаш съм заглушена с бронирано стъкло. Празният ти поглед се 

отегчава и дори не си правиш труда да разбереш какво всъщност се опитвам да ти кажа.  

 

Пиши.  

 

Аз тръгвам.  

Използвани източници: 
Lakoff, G., Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: 
University of Chicago Press 

Петев, Тодор. Теории за масовата комуникация, 2004 
Попова, Мария. „Медиите според Тодор Петев“, списание 
„Култура“, 2004  
http://www.kultura.bg/bg/article/view/10299 
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Промени в обществата, промени в 
общуването 

Обществото е група от хора – общност, които биват 

обединени въз основа на общи интереси и 

възгледи. Погледнато през призмата на времето са 

познати различни видове общности – феодално, 

социалистическо, капиталистическо и т.н. Но днес 

това, което проблематизират социолози и 

комуникатори е така нареченото „глобално 

общество“.  За разлика от съществуващите в 

миналото общества, то изповядва нови  ценности и 

приоритети. 

В него всеки отделен индивид може да намери 

съмишленици за своите каузи, идеи и мечти. В 

съвременния свят, с появата на Интернет, се 

поставя именно неговото начало. Оттук идва и 

голямата промяна – маргинализира се стойността 

на информацията.  Ако в миналото тя е била 

определяна като най-конвертируемата „стока“, то 

днес – тя е абсолютно достъпна - на един клик 

разстояние.  

Глобалното общество посредством най-силния си 

инструмент – Интернет, успява да елиминира 

границите, да скъси дистанциите и да улесни 

комуникацията. За съвременния човек изглежда 

нереално да измине милиони километри да 

продаде стоката си и да обмени идеи. Времето 

 

налага своите нови закони, чрез които интернет 

комуникацията предоставя възможности за 

просперитет и развитие. Науката прави грандиозни 

скокове, а ние сме изправени пред 

дигитализацията и успяваме все по-лесно да 

осъществим целите си. 

Но как се променя общуването? 

Проф. Тодор Петев дава своето определение за 

комуникацията като интерактивен процес – 

символно взаимодействие между отделните 

индивиди. Той припомня, че „коренът на думата 

„комуникация“ означава общност. Тя приобщава, 

свързва индивидите, социалните слоеве, общности 

и групи. Всяка динамична организация действа и се 

запазва като цяло в и чрез комуникация.“  

В 21 век е все по-лесно за създаването на различни 

по своето естество общности. Социалните мрежи 

предоставят възможности да общуваш с човек с 

подобни интереси, намиращ се на далечна 

географска точка разстояние, или иначе казано на 

другия край на света. В мрежата откриваме 

съпричастност, солидарност и споделена 

различност. Понятия, които са модерни и създават 

тенденция за своята използваемост.  

 

Франк Воща, носител на специална награда за познание 

Продължава на следващата страница 
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Дискриминация, расизъм, социално и полово 

неравенство, стигма - в миналото бяха теми-табу и 

строго осъждани от стереотипното съзнание на 

хората. Днес в дигиталното пространство тези 

призраци са заключени зад решетките на едно 

отминало време, което определяше рамката на 

човешкото съзнание. Ако Галилео Галилей е бил 

осъждан за откритието, че Земята е кръгла, днес 

креативитетът на ума и иновациите в технологиите 

са високо ценени.  

Медиите от своя страна също се развиват с 

неочаквана голяма скорост. Комисии за 

оценяване на свободата на словото се формират 

все по-често, а класациите са показател, излагащ 

качество на комуникационната верига. В света 

забелязваме повишаване на гражданската 

активност  с цел по-голяма достъпност и истинност.  

В своята книга „Комуникационна спирала“  проф. 

Тодор Петев излага трудностите, които 

възпрепятстват ефективността на комуникацията и 

дава конкретни решения за нейното преодоляване.  

Той цитира Бърнард Коен , който казва, че 

„Пресата е нещо повече от преносвач на 

информация и мнение. В голяма част от времето 

тя може да не бъде успешна като казва на хората 

какво да мислят, но тя е изумително успешна като 

 

им казват за какво да мислят.“ И в този ред на 

разсъждения,  медиите успяват да провокират 

мисловната дейност на хората и да създават 

полемики, чрез които се стига до нови 

констатации.  

Но в глобалното общество възникват множество 

проблеми,  основният, който е стойността на езика 

и запазването на хуманността у човека.  

По всичко изглежда, че ние – хората без да се 

замисляме плащаме безрезервно цената на 

„удобството“. Комуникираме с близки, познати и 

непознати, намиращи се на хиляди километри от 

нас, но не си даваме равносметка, че вербалният 

ни контакт със съседа, с когото сме израснали, е 

все по-редуциран. Пишем на почти съвършени 

компютърни програми текстове за любовта и за 

своята различност как да излезем от матрицата, 

наложена ни от времето - каква ирония! Та ние 

сме безвъзвратно попаднали в нея! 

Настана времето, в което „мишката изяде 

книжката“. В дигиталния свят изразяваме емоции, 

но не човешки, а чрез емотикони. Опростяването 

на езика, се свежда до една безлична усмивка -  

или гневно сърдито човече. Нима това е привично 

за нас – Човеците? 

 Продължава на следващата страница 
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Попаднали сме в капана на медиите, които от 

своя страна също оказват влияние като налагат 

лична политика. Тя в повечето случаи, за да бъде 

достъпна за голяма аудитория, използва 

ежедневни лексеми, незадълбочаващи 

същината на злободневната тематика. Медиите 

са регулатор на общественото мнение и 

пропагандират идеи и мнения, като непозволяват 

излагането на различни гледни точки. За 

съжаление водещи телевизии използват за 

слоган „Ние представяме всички гледни точки:“, 

но истината далеч не е такава. Хората, имащи 

реален поглед върху случващото се остават в 

сянка. Тяхното мнение е скрито и липсва 

публичност. Елизабет Нойман дава своята 

дефиниция на това явление като „Спирала на 

мълчанието“. И тук следва да се запитаме как да 

отсяваме информацията и къде да търсим 

истината?  

Информационния поток е прекалено голям, а 

друг основен проблем е откриването на  

необходимото. Ако преди голяма стойност е 

имало достъпността на информацията и 

знанието, то днес ние по-скоро търсим по какъв  

 

начин да селектираме грандиозното количество 

база от информация в Интернет.  Доказателство 

за тези мисли е „Дума на 2016 г.“ на 

Оксфордския речник - „post-truth” (постистина). 

Това ни кара да се замислим, живеем ли в свят, 

преминал отвъд границите на истината? 

Каква всъщност е постистината? Тя се крие зад 

завесите на социалните факти, които са 

пречупени през конотативния характер, който 

лидерите на мнение са поставили. Възприятието 

се обосновава чрез емоциите, заложени в 

стереотипното съзнание на индивида. 

Социологията разглежда този проблем 

обширно, за да може комуникаторите по най-

ефективния начин да използват словото, така че 

да въздействат върху обществото. Днес всички 

понятия придобиват друго значение. Ако 

Айнщайн е казал, че „истината“ е относителна, 

то сега относителността се прилага върху всичко 

съществуващо. Но това няма негативна 

конотация, а напротив, това е един от 

показателите за свободата на мислене и за 

свободата на словото. 

Продължава на следващата страница 
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Не бива да забравяме, че ние сме част от „глобално общество“, което е вперило поглед към 

бъдещето. Дигитализацията е скок в хронотопа. Мислим, вярваме и мечтаем за бъдеще на единен 

обществен интерес, в който всеки индивид да открие своето пълноценно място. Човекът като 

личност се утвърждава в обществото, допринасяйки както за личното, така и за гражданското 

благоденствие. Защото днес е времето, в което мислим за „Другия“ , зачитайки го като 

равноправен, без значение от цвета на кожата или вероизповеданието му. 

Комуникираме помежду си, преодолявайки предразсъдъците на миналото, обединени от идеята 

за съпричастност и солидарност към проблемите на Света. Ние сме социални същества, 

развивайки интелекта си и борейки се срещу черните предсказания на Оруел и Бредбъри.  

„Едната мравка сама по-себе си е мъдро същество, но в градината или двора тя е вредна. Точно 

както хората, прекомерното самолюбие, вреди на обществото. Избери разумната среда между 

себелюбието и общественият дълг.“ - английският философ Роджър Бейкън 

Есе 
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Непредвидимото клик общество: акценти 
от European Communication Convention 2017 

Обичайният за големи комуникационни форуми 

оптимизъм и усещане за превъзходство на 

комуникаторите и ролята им за разрешаването 

на важни въпроси вече започва да се разрежда. 

Самоувереността и донякъде самонадеяността 

на ПР специалистите, особено на тези от 

развитите страни, като че ли отстъпва място на 

по-здрав прагматизъм, за който някои говорят с 

нежелание. Защо се случва така? Заради 

глобалната ситуация, обладана от променящ се 

свят и все по-нарастваща роля на фалшивите 

новини и „алтернативните факти“. И заради 

оказваното все по-малко внимание към 

(бюджетите за) ПР, тъй като имаме други, като че 

ли по-важни въпроси за решаване. Както в 

политиката, така и в корпоративния свят.  

  

Вероятно това беше причината, поради която 

тазгодишния European Communication 

Convention 2017 имаше по-малко разговори за 

корпоративни комуникации и повече за политика. 

Защото може би вече комуникационните 

стратези осъзнават ясно, че нещата вече са в 

полето на правенето на политики, а не в 

комуникирането им. Всъщност, това може би 

сбъдва един от мокрите сънища на ПР 

специалистите – да участват в създаването на 

устойчиви политики, които да са от полза за 

цялото общество. Но това репозициониране 

обаче си зависи от самите нас. 

 

Част от участниците в конференцията 

Продължава на следващата страница 
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Обичайният за големи комуникационни 

форуми оптимизъм и усещане за 

превъзходство на комуникаторите и 

ролята им за разрешаването на важни 

въпроси вече започва да се разрежда. 

Самоувереността и донякъде 

самонадеяността на ПР специалистите, 

особено на тези от развитите страни, 

като че ли отстъпва място на по-здрав 

прагматизъм, за който някои говорят с 

нежелание. Защо се случва така? 

Заради глобалната ситуация, обладана 

от променящ се свят и все по-

нарастваща роля на фалшивите новини 

и „алтернативните факти“. И заради 

оказваното все по-малко внимание към 

(бюджетите за) ПР, тъй като имаме други, 

като че ли по-важни въпроси за 

решаване. Както в политиката, така и в 

корпоративния свят.  

  

Момент от дискусията 

Продължава на следващата страница 
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Вероятно това беше причината, поради която 

тазгодишния European Communication Convention 

2017 имаше по-малко разговори за корпоративни 

комуникации и повече за политика. Защото може 

би вече комуникационните стратези осъзнават 

ясно, че нещата вече са в полето на правенето на 

политики, а не в комуникирането им. Всъщност, 

това може би сбъдва един от мокрите сънища на 

ПР специалистите – да участват в създаването на 

устойчиви политики, които да са от полза за 

цялото общество. Но това репозициониране 

обаче си зависи от самите нас. 

 

Професионалисти от ранга на Майкъл Шрьодер, 

президент на IPREX Берлин, Жан-Пиер Бодуан, 

главен изпълнителен директор на Burson Marsteller 

Париж, експертът по корпоративна сигурност 

Джон Адамс и много други провокираха 

участниците с интересни визионерски тези, а 

Джейсън Маккензи, президент на CIPR 

Великобритания съвсем директно каза, че е 

гласувал за Брекзит, въпреки че е с широк 

кръгозор. И че има още много такива хора. Което 

избива шпагата на тези, които смятат, че за 

излизането на Великобритания от ЕС са пуснали 

гласа си само вгледани в пъпа си британци. 

  

Участниците във форума бяха повече от 50, а 

сред тях имахме щастието да бъдем и ние – 

Мануела Дюлгерова-Тотева, председател на 

БДВО и членовете на УС Илияна Захариева, 

Радина Ралчева и д-р Александър Христов. А 

горещите дискусии се случиха в замъка 

Нимфенбург в Мюнхен – което на практика се 

оказа интересно намигване към темите на 

форума. 

 

 

Мануела Дюлгерова и Александър Христов с Томас Ахелис 
Продължава на следващата страница 

Форум 
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Живеем в непредвидимо клик общество. Ролята на 

популизма нараства. Хората все по-малко ценят 

фактите и все повече – интерпретациите. 

Желанията ни стават реалност, защото ние самите 

възприемаме света така и всъщност не търсим 

толкова истинни факти, а удобни интерпретации. 

Светът е глобален, но не е единен. Или както 

отбеляза Жан-Пиер Бодуан, дадохме на хората 

глобално село, а те искат домове, стабилност и „–

екзити“. И тук някъде из цялото това намаляващо 

значение на фактите и увеличаващото се на 

мненията на хората, и то на лидерите на мнение в 

малките групи, идва променящата се роля на ПР. Тя 

става все по-тясно свързана със създаването на 

устойчиви взаимоотношения, базирани на факти. И 

да, тази комуникационна дейност трябва да се 

открие повече към обикновените хора, а не да 

служи на елитите – корпоративни и политически. 

Защото в момента до голяма степен правим точно 

това. 

Жан-Пиер Бодуан 

Форум 

Автор: д-р Александър Христов 
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Бранд одит? Що е то? 

При инвентаризацията се цели създаване на 

актуален обхватен профил на предлагането и 

брандирането на всички продукти и услуги на 

компанията. Процесът е своеобразно 

каталогизиране във визуална и описателна форма 

на всички срещани при продуктите и услугите 

различни физически и вербални проявления на 

бранда: име, лого, символи, характер, опаковки, 

слогани, други търговски марки и техните 

елементи, свойства на продуктите или услугите, 

характеристики на бранда, цена, комуникация, 

политики на дистрибуция, както и всички други 

маркетингови дейности, свързани с бранда. 

 

Бранд инвентаризацията помага да се определи 

евентуалната основа на клиентските възприятия и 

разкрива равнището на бранд последователност 

(има ли диверсификация между отделните 

продукти на бранда). Въпреки че е описателен 

подход, инвентаризацията на бранда може да 

подпомогне генерирането на идеи как по-добре 

да се управлява стойността на бранда - например 

Има ли много различни версии на използване на 

името на бранда, логото и подобни при един и 

 

 

същ продукт без очевидни причини? Логични и 

последователни ли са маркетинговите програми 

при свързани брандове? 

 

Втората стъпка от бранд одита - изследването - е 

насочено към разбиране какво мислят и чувстват 

потребителите по отношение на бранда. Това 

също е действие, целящо по-добро разбиране на 

източниците на бранд стойност, както и 

определяне на възможните пречки. При него се 

използва комбинация от качествени и количествени 

изследвания, които да идентифицират и да дадат 

оценка на всички значими за бранда асоциации. 

Като подготвящи действия често изходна точка за 

изследването дава информацията от предишни 

проучвания и разговорите с вътрешния екип. 

За пълнотата на разбиране и оценка на 

резултатите от одита на един бранд е важно да се 

одитират и основните му конкуренти, отчитайки 

позиционирането на база общите и 

различаващите характеристики. 

 

Оригиналният материал може да откриете на 

www.manager.bg 

Продължава на следващата страница 

Съвети  

http://www.manager.bg/marketing/brand-odit-shcho-e?page=0,1
http://www.manager.bg/marketing/brand-odit-shcho-e?page=0,1
http://www.manager.bg/marketing/brand-odit-shcho-e?page=0,1
http://www.manager.bg/marketing/brand-odit-shcho-e?page=0,1
http://www.manager.bg/marketing/brand-odit-shcho-e?page=0,1
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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. 

 

 

Съвети  
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Проф. д-р Десислава Бошнакова е 

преподавател по ПР в Нов български университет, 

студент по театрална режисура отново в НБУ. 

Собственик e на агенция ROI Communication, 

която се занимава с консултиране, обучения и 

издаване на книги. Тя е блогър, ревностен 

почитател на TED, куратор на TEDxNBU и e била 

лектор в българските издания на формата. Автор 

е на книгите „PRоговорки“, „Политическите 

комуникации в мрежата 2.0” и „13 истории за W“. 

Oбича калинките, иска да стане експерт по 

десертни вина, да пише книги, да се занимава с 

документален и импровизационен театър и още 

много разнообразни неща. Когато не прави 

друго, снима. Както тя самата казва: „Ако някой 

иска да знае повече за мен, нека попита 

Google.” 

 

Марката "АЗ" 

Обикновено не приемаме себе си за продукт и 

някак си мислим, че нашият имидж и нашата 

репутация се изграждат от само себе си. 

Нямаме цял отдел по маркетинг и комуникации, 

който да работи за нас. И въпреки че е вярно, че е 

по-важно какво правим, а не какво говорим, ние 

все пак можем да управляваме тези процеси и 

съзнателно да изграждаме своя имидж и своята 

репутация. 

Социалните медии и мрежи ни дадоха 

възможност да разполагаме с канал за 

комуникация, в който да представяме себе си. 

Какво показваме? Как го показваме? Какво 

казваме? Как го казваме? Можем ли да работим 

усилено върху усъвършенстването си и това да се 

отразява на имиджа и репутацията ни? Разбира 

се, че да. Въпрос на нагласа, решителност и 

постоянство. 

Дълги години специалистите по маркетинг се 

опитват да развиват марките като прилагат към 

тях критерии, присъщи на нас хора. Днес 

обръщаме тези методи и ги насочваме към нас. 

Как да разберете по-добре собствената си 

марка и да я напътствате в желаната от вас 

посока – надявам се да разберете след 

лекцията. 

Лекция 
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Фестивалът „Свободата да бъдеш”, който се провежда от 2010 г.  (първите три издания бяха 

проведени под името „Открий себе си”) събира и представя специалисти в областта на 

личностното развитие, себепознанието и пълноценния и здравословен начин на живот с хора, 

които имат интерес и търсят път към по‐щастливо, здравословно и пълноценно ежедневие. 

Поради големият интерес към събитието, от 2015 г. фестивалът се провежда два пъти годишно – 

през пролетта и през есента. 

 

Десетото издание на фестивала „Свободата да бъдеш” се проведе в София на 8 април 2017 в 

конферентните зали и търговския център на Софарма Бизнес Тауърс, ул. Лъчезар Станчев № 5, 

София. 33 лекции, практики, семинари и дръм съркъл, които се проведоха едновременно в 4-те 

зали на бизнес центъра с общ капацитет 450 души. 

 

 

Премина Фестивал “Свободата да бъдеш“ 

Събитие 
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С любезното съдействие на:  

Редактори 

28 

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

