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Стартира журирането на проектите-

участници в PR Приз 2017  

74 проекта се състезават в 13 категории в тазгодишното издание на конкурса 

 

 

Алкомет, Аруна ПР, Аурубис България, Би Би Ди О Груп, Би плюс Ред Ейджънси, Джуниър Ачийвмънт, Ей 

Ем Ай Комюникейшън, ЕКОПАК България, Интелдей Солушънс, Медицински университет “Проф. д-р 

Параскев Стоянов” – Варна, Мобилтел, НАП, Народен театър “Иван Вазов”, Ню момент Ню Айдиас, О 

три ПР, ОББ, Огилви, Ол Ченълс Комюникейшън, Пощенска банка, Публисис, Сименс, Солвей Соди, 

СпортЛаб, ТриКон, Уникредит Булбанк, Фесто производство, Фондация Арт Проджектс, Фондация 

“Credo Bonum”, Хайп Комюникейшън, Холидей Хироус, Чаптър 4, ЧЕЗ и проекти на студенти от ФЖМК 

на СУ и НБУ са участниците в седемнадесетото издание на най-дългогодишния конкурс в сферата 

на връзки с обществеността PR Приз 2017. 

 

Тази година проектите ще бъдат оценявани от жури в състав – Мануела Тотева – председател на 

журито; доц. Теодора Петрова – декан на ФЖМК и представител на 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. 

Продължава на следващата страница 

Приз 2017 
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Процесът на оценяване ще протече на два етапа, 

като всеки от тях дава 50% от финалната оценка на 

журито. Първият етап е индивидуална оценка на 

база писмено описание на проекта, а вторият – 

оценка на реализацията на проекта, която се 

прави след публичното представяне. 

 

Откритите представяния на проектите ще се 

състоят на 12, 13 и 14 май 2017 г. от 10.00 до 17.00 ч. 

в зала “Алеко” на хотел “Хилтън”. Графикът на 

откритите представяния на проектите финалисти 

може да откриете ТУК.  

 

Финалистите в конкурса ще имат по 10 минути, за 

да представят пред журито своя проект и още пет 

минути, за да отговарят на поставени въпроси. 

Презентациите и в трите дни започват от 10.00 часа, 

като са открити и всеки, който желае да ги 

наблюдава може да го направи. 

 

Победителите в PR Приз 2017 ще бъдат обявени на 

тържествена церемония на 18 май от 19.00 ч. в 

Софийската градска художествена галерия, с 

която ще бъде закрит и Единадесетия PR Фестивал, 

в рамките на който се провежда PR Приз 2017. 

  
Продължава на следващата страница 

Приз 2017 

http://bdvo.org/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-pr-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2017/
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По-важни дати: 

 

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. 

 

Пълният регламент на конкурса е публикуван тук. 

  

Приз 2017 

http://bdvo.org/pr-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7-2017/
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Фестивал 2017 
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На 17 и 18 май в хотел Хилтън в София ще се 

проведе Единадесетият PR фестивал, организиран 

от Българско дружество за връзки с обществеността 

(БДВО) под надслов “Пост-истина и популизъм”. 

  

Събитието се реализира в рамките на проект 

“Нарастващото значение на комуникационните 

специалисти в контекста на променящите се 

европейски общества”, който се изпълнява от БДВО 

с финансовата подкрепа на Столична община, 

Програма Европа 2017 в партньорство с Британски 

съвет. 

  

“Очаквам едни от най-силните участници и дискусии 

до момента. Фестът ще събере на едно място 

практици, преподаватели и студенти, които ще 

говорят за ролята на комуникационната професия 

днес, пост-истина, идентичност. Горди сме, че се 

развиваме и за първи път реализираме най-важното 

си годишно мероприятие по проект с европейско 

финансиране”, казва Мануела Тотева, председател 
на най-старата PR организация в България. 

 

Гост-лектор на PR фестивал 2017 е Ставрос 

Папаянис, автор на наскоро издадената книга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rebranding Europe”, старши комуникационен 

стратег, който е заемал различни позиции в 

Европейската комисия, включително и като 

говорител в дипломатически мисии в Брюксел. 

 

Предвиждат се три дискусионни панела, уъркшоп за 

стратегически комуникации и традиционна среща 

на ПР практиците от финансовия сектор. 

Академичният омнибус тази година се фокусира 

върху темата “Комуникация и мистификации”.  

Кулминация на събитието е церемонията за 

раздаване на годишните награди за 

комуникационни постижения “PR Приз”, която ще се 

проведе на 18 май от 19.00 ч. с домакин Софийска 

градска художествена галерия (ул. Гурко 1). 

   

Регистрация за участие се осъществява на 

електронен адрес office@bdvo.org с имена, позиция 

и организация, не по-късно от 15 май 2017 г.    

Корпоративни партньори: Пощенска банка и 

Евроинс. 
Институционални партньори: КРИБ и Софийска 

градска художествена галерия. 

Медийни партньори: БТА, България Он Еър, Булфото, 

б2б медия, Мениджър Нюз, Newmedia21, rhetoric.bg. 

 

 

Единадесети PR фестивал в България “Пост-истина и 
популизъм” 

Фестивал 2017 

mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
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XI PR ФЕСТИВАЛ В БЪЛГАРИЯ 

“ПОСТ-ИСТИНА И ПОПУЛИЗЪМ” 

17-18 май 2017 г. 

х-л Хилтън 

17 май, сряда 

12.30 – 13.00 ч. 

Регистрация 
 

13.00 – 13.15 ч. 

Откриване 
 
13.15  - 15.00 ч. 

зала Алеко, х-л Хилтън 
Академичен омнибус 
 ”Комуникация и мистификации” 
Домакин: Българската академична асоциация по комуникации (БААК) 
Проф. дфн Милко Петров, ФЖМК-СУ – „Комуникация и мистификации” 
Доц. д-р Теодора Петрова, ФЖМК-СУ – „Неосъзнатите мистификации на медиите” 
Доц. д-р Георги Калагларски, ВСУ „Черноризец Храбър” – „Светът между две истини – новите дефицити в ПР 
професията” 

Доц. д-р Стефан Серезлиев, ВТУ – „Пост-истина и популизъм: реторични перспективи в бранд наративността“ 
Проф. д-р Лилия Райчева, ФЖМК-СУ, доц. дсн Добринка Пейчева ЮЗУ „Неофит Рилски”,  Мариян Томов ФЖМК-СУ – 
„Европейски измерения на популизма в контекста на медийната екология” (анализ на сравнително изследване на 
политическия популизъм в медиите сред 16 страни-членки на COST Акция IS1308 „Популистката политическа 

комуникация в Европа: анализ на предизвикателствата на медиатизирания политически популизъм пред 
демократичните политики” на програмата COST: Европейско сътрудничество в областта на научните и техническите 
изследвания на Европейския Съюз, Брюксел, Белгия). 

Продължава на следващата страница 

Фестивал 2017 
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Гл. ас. д-р Александър Христов, УНСС, – “Къде се припокриват ПР и популизъм?” 
д-р Светлана Станкова, ФЖМК-СУ – „Фалшивите новини – манипулации и мистификации в контекста на 
президентските избори в САЩ (ноември 2016)” 
15.00-17.00 ч. 

зала Алеко, х-л Хилтън 
Стратегическо планиране и управление на комуникациите 
Лектор: Илияна Захариева, директор “Корпоративни комуникации”, Мтел 

 

 
18.00 ч. 
ресторант-тераса, х-л Хилтън 
ТРАДИЦИОННА СРЕЩА НА ФИНАНСОВИТЕ PR СПЕЦИАЛИСТИ И ЖУРНАЛИСТИ 

Организирана от Българско дружество за връзки с обществеността и Фондация “Инициатива за финансова 
грамотност” с любезната подкрепа на ЗД “Евроинс” АД и Пощенска банка 
 
 

18 май, четвъртък 
09.30 ч. 
Регистрация 
 

09.45 ч. 
зала Алеко, х-л Хилтън 
Откриване 

Обръщение от Ирина Йорданова, председател на Програма Европа на СО и на Комисията по европейски 
програми, проекти и международно сътрудничество към СОС 
 

 

 

 

Фестивал 2017 

Продължава на следващата страница 
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10.00 -12.00ч.  
зала Алеко, х-л Хилтън 
Дискусионен панел 
“Rebranding Europe” 

Модератор: 
- Мануела Тотева – председател на БДВО 
Участници в панела: 
- Ставрос Папаянис– специалист по европейски комуникации и автор на книгата „Rebranding Europe” 

- Йоана Христова – зам.-кмет на Столична Община 
- Огнян Златев – ръководител на Представителството на ЕК в България 

 
 12.00-13.00 ч.  

Почивка 
 
13.00-15.00 ч. 
зала Алеко, х-л Хилтън 

Дискусионен панел 
“Ролята  на комуникационните специалисти в ерата на пост-истината и променящите се европейски общества” 
Модератор: 
- Силвия Костова – ръководител направление “Корпоративни комуникации и маркетинг”, Пощенска банка 

Участници: 
- Любов Костова, директор на Британски съвет 
- Анелия Горгорова – член на УС на Българска асоциация за управление на хора 
- Даниела Боянова – съветник по медийните въпроси в Министерство на външните работи 

- Михаела Малеева – изпълнителен директор на Асоциацията на специалистите по комуникациив общините 

 

Продължава на следващата страница 

Фестивал 2017 
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15.00-15.30 ч. 
Кафе-пауза 
 
15.30-17.00 ч. 

зала Алеко, х-л Хилтън 
Дискусионен панел 
„Популизъм и идентичност в комуникациите” 
Модератор: 

- Александър Христов – член на УС на БДВО 
Участници: 
- Георги Лозанов – водещ на предаването 
“Необичайните заподозрени” в Bulgaria ON AIR 

- Мария Черешева – член на УС на АЕЖ 
- Мартин Милиев – ръководител “Медийни 

анализи”, Publicis Consultants MSLGroup 
 

 19.00 ч. 
Софийска градска художествена галерия 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 
В PR ПРИЗ 2017 

Водещ: Васил Мавриков 
 
За регистрация за участие в XI PR Фестивал, моля 
изпрате имейл на адрес office@bdvo.org с имена, 

позиция и организация, не по-късно от 15 май 
2017 г. 
 

Фестивал 2017 
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Преминаха откритите защити на участниците-финалисти 
в седмото издание на Mtel PR Challenge 

На 20 април в зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски” се 

проведоха откритите защити на проектите-финалисти в 

студентския конкурс Mtel PR Challenge 2016. Участниците 

представиха разработките си по зададената от Мтел тема – 

„Спортни ТВ канали на Мтел”, като в условието на задачата 

им бе заложено да изготвят комуникационни стратегии в две 

насоки – за вътрешните и външните публики на телекома. 

Като финалисти в конкурса бяха излъчени трима студенти, 

които са представители на три български университета – СУ 

„Св. Климент Охридски”, НБУ и ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, който защити своя проект онлайн. Всеки от 

участниците имаше 15 минути да представи 

комуникационната си програма и 10 минути за отговори на 

поставените от журито въпроси. 

В седмото издание на студентския конкурс младите пиари 

се състезават за платен стаж в отдел Корпоративни 

комуникации на Мтел. В рамките на няколко дни ще стане 

ясно и кой е победителят от надпреварата тази година, който 

ще заеме стажантското място в екипа на Мтел. 

Конкурс 
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БДВО партнира на международния рекламен фестивал 

MEDIAMIXX SEE за втора поредна година 

Фестивалът за бъдещето на медиите ще обсъди формати и технологии, които ще бъдат от значение в 

бъдеще, и разказва историята за устойчива цифрова трансформация от гледна точка на лицата, 

взимащи решения. Лекторите ще покажат нови начини за мислене - как играчите от индустрията 

могат да печелят пари с тяхното съдържание, технология или разпространение в бъдеще. На 

срещата ни международни експерти ще се срещнат със стратези и визионери. Създателите, 

дистрибуторите и доставчиците на технологии ще обсъдят поведението при променящото се 

използване на медиите. Нашата тема ще бъде бъдещето със съдържанието на виртуалната 

реалност. 

 

БДВО участва със собствен панел Communication Meet-up, който ще се проведе на 2 юни от 11.00 ч. 

Продължава на следващата страница 

Предстоящо събитие 
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Специална отстъпка от 10% за членове на 

БДВО с промокод. 

 

Такси за участие: 100 евро 

1-3 юни на място - 150 евро 

 

Таксата за акредитация дава достъп до всички 

събития в календара на Mediamixx. 

В програмата още: 

•· "Златен чадър" - телевизионни награди; 

•· Среща на доставчици на телевизионно 

съдържание и дистрибутори 

•· Е-спорт - турнир по ESL игри; 

•· Party Zone - Откриваща страна; Обща 

спонсорска нощ;  

•  Церемония по гала и DJ Crane парти. 

 

Регистрирайте се на http://www.mediamixx.info 

Предстоящо събитие 



PRактики, брой 146, 5 май 2017 г. 16 

Премина обучението Емоционална интелигентност за ПР 
специалисти 

Първото от серията обучения за личностно развитие за комуникационни практици - „Емоционална 

интелигентност за ПР специалисти“ се проведе на 21 април във ФЖМК. Обучението бе разделено на 

три основни части – себеосъзнаване и управление на собственото представяне; социална 

осъзнатост и управление на взаимоотношенията. 

Изпълнител на иновативното практическо упражнение бе партньорската организация The 

Management Board, а негови лектори бяха Анастас Гогов и Никола Димитров. Те провокираха 

участниците със серия от интерактивни преживявания и упражнения, които бяха фокусирани върху 

четирите основни аспекта на емоционалната интелигентност – Аз-ът и себеосъзнаване, Как 

управляваме себе си, Социална осъзнатост и Управление на взаимоотношенията ни. 

Продължава на следващата страница 

Обучение 
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По време на трейнинга, участниците изградиха 

разбиране и компетенции за разликата между 

коефициента на интелигентност (IQ) и 

емоционална интелигетност (EQ), както и 

тежестта на емоционалната интелигентност в 

успешното развитие на професионалната 

кариера и живота. 

Важен акцент бе и Ефектът на натрупването в 

управлението на себе си и развитието на 

кариерата и живота на хората, а Ники, Жоро и 

Иван бяха примерите, които показаха как 

практически с малки стъпки и постоянство, 

всеки може да постигне съществена промяна и 

реални резултати в своя житейски път. 

Благодарение на упражненията участниците 

получиха инструменти и техники, с които по-

осъзнато да се движат напред и управляват 

себе си в индивидуален и социален план, за да 

постигат по-високи резултати. 

Обучение 
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Истинската информация срещу платеното 
съдържание. Къде сме ние? 

Българският дарителски форум (БДФ) и 

Асоциацията на Европейските журналисти-

България (АЕЖ-България) проведоха първа 

работна среща с фокус върху две важни теми 

от българската медийна среда: наличието на 

платено, но необозначено като такова, медийно 

съдържание и последиците от това и 

безименното отразяване на значими инициативи 

и проекти в полза на обществото, реализирани 

от компании и организации. Обсъждането се 

проведе на 21 април в Сохо като БДВО беше 

представено от Елена Матеева и Александър 

Христов.  

Целта на тази среща бе да се генерират 

конкретни предложения от професионалисти, 

представляващи всички заинтересовани страни: 

медии, компании, НПО сектор, браншови 

организации, които впоследствие да бъдат 

представени на по-широк кръг участници в този 

процес и които биха  работили за ограничаване 

на необозначеното рекламно съдържание и за 

повишаване на позитивното и конкретно 

отразяване в медиите на бизнес и 

благотворителни новини.  

Снимка: АЕЖ-България 

Продължава на следващата страница 

Работна среща 
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Срещата премина на два етапа: споделяне от 

страна на участниците на личната мотивация да 

търсят съвместно решение на поставените 

проблеми и работа по групи с външен 

модератор и фасилитатори, с цел достигане до 

конкретни решения за промяна. 

Формулираните предложения в обсъжданите 

категории и броя гласове, които те събраха, са: 

Категория “Необозначена реклама”: 

1.  Засилване на контрола и въвеждане на 

санкции. Подкрепа на етичната комисия - 2 гласа 

2. Формулиране на проблема чрез проучване на 

правната рамка в България и страните от ЕС и 

представяне на конкретни примери. Ангажиране 

на всички замесени страни - 12 гласа 

3. Онлайн информационна платформа за 

подаване на сигнали за необозначена реклама. 

Платформа посветена на темата за отношенията 

между бизнес и медии - 9 гласа 

4.  Атрактивен агитационен материал, който да 

се публикува в медиите - 14 гласа 

Категория “Анонимно отразяване”: 

В тази категория всички представители на 

работните групи се обединиха около 

предложение, свързано с дългосрочна 

информационна кампания, която включва 

популяризиране на методическите указания на 

СЕМ, въвличане на нови, но необходими играчи 

(БАР, АБРО), изготвяне на стандарти/гайд, който 

да включва добри практики като ориентир за 

медиите, както и създаване на коалиция между 

всички страни относно правилата за отразяване 

на КСО инициативи. 

 

Сред останалите дискутирани предложения бяха: 

•  Въвеждане на идентична рубрика във всички 

медии, която равностойно да отразява добрите 

новини; 

•  Обучение за ПР специалисти и комуникатори 

за по-атрактивно представяне на добрите новини; 

•  Обучения за журналисти; 

•  Учредяване на обществен фонд, който да 

покрива съдебни такси при дела срещу 

организации, заведени от СЕМ; 

•  Интернет платформа за подаване на сигнали 

за скрита реклама; 

•  Всички медии да публикуват карета за 

определен период от време, в които да 

декларират, че не смесват платено и 

журналистическо съдържание. 

Продължава на следващата страница 

Работна среща 



PRактики, брой 146, 5 май 2017 г. 20 

Сред идентифицираните проблеми, вследствие на 

анонимното отразяване на бизнес новини и скритата 

реклама, бяха посочени: липсата на чувствителност у 

аудиторията към повеждащата информация, която 

достига до нея заради необозначеното платено 

съдържание, загуба на ориентир между него и 

автентичното съдържание, невъзможност да се направи 

информиран избор, загуба на ценности, загуба на 

доверие в медиите, затвърждаване на негативни нагласи 

в обществото по отношение на бизнеса. Макар и в по-

малка степен, това е в сила и за коректното отразяване 

на инициативите на граждански организации и тази 

наложена анонимност също допринася за и без това 

изкривения (и често негативен) образ на гражданския 

сектор, създаване на почва за фалшиви новини, 

прокарване на интереси чрез медиите, засилена 

пропаганда и манипулации. 

 

Сред основните изводи на срещата бяха, че e налице 

воля и желание за промяна на средата у всички 

заинтересовани страни, но наред с това има и ясна 

нужда от по-дълбоко разбиране на проблемите и общо 

обединение около тях, обрисуване на наличната правна 

рамка и познаване на добрите международни практики 

във всяка от сферите.  

Работна среща 

Снимка: АЕЖ-България 
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БДВО подкрепи за трета поредна година европейската 
инициатива Ден без асансьори 

Сдружение BG Бъди активен организира у нас европейската инициатива Ден без асансьори, която 

се проведе за трета поредна година на 26-ти април 2017 (сряда), с подкрепата на Българско 

дружество за връзки с обществеността. 

Главната цел на Ден без асансьори е да съсредоточи общественото внимание върху значението на 

физическата активност и да демонстрира колко лесно е да бъдем активни, въпреки натовареното 

ежедневие.  

Продължава на следващата страница 

Партньорство 
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Събитието е част от кампанията NowWeMOVE, която промотира ежедневната физическа активност и 

спорт за всички. В събитието ще се включат хора, компании и институции от цяла Европа като 

символично затворят асансьори и ескалатори и поканят всички желаещи да изберат стълбите. 

 

През 2016-та година близо 300,000 българи избраха стълбите вместо асансьора, а посланик на 

инициативата бе Кирил Николов Дизела, който изпрати своя снимка от изкачването му по стълбите на 

Айфеловата кула и привлече след себе си хиляди последователи из цяла Европа. В България 

инициативата бе отразена във всички национални телевизии, както и в десетки традиционни и онлайн 

медии. 

 

Европейска принадлежност – в инициативата се включват десетки европейски държави като 

символично затворят асансьори и ескалатори и поканят хората да изберат стълбите. По този начин 

искаме да покажем важността от физическата активност в ежедневието на всеки един човек. 

Всички дейности, част от Ден без асансьори, са доброволни, а достъпът до асансьорите и 

ескалаторите е гарантиран за хора с увреждания, намалена подвижност, заболявания и такива, 

които не желаят да участват в кампанията. 

 

Събитието е част от кампанията NowWeMOVE, която промотира ежедневната физическа активност и 

спорт за всички. Повече за кампанията и други събития, към които може да се присъедините вижте 

тук. 

Партньорство 
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„Зелените Оскари” очакват своите нови притежатели 

Кандидатстването в националния конкурс “Най-зелените компании в България” продължава до 

25 май 2017 г. 

 

Националният конкурс, който се превърна в емблема на отговорния и екологично съобразен 

бизнес, включва някои нови отличия, които са в синхрон с развиващата се бизнес среда в 

България и нови призове за личности, компании, общини и неправителствени организации. 

Кампанията се провежда за седма поредна година. Организатор на конкурса е b2b Media. 

„Най-важното нещо не е наградата в този конкурс, най-важното е участието, защото 

въпросникът е наистина подробно разработен и има най-различни теми, които могат да 

подтикнат и да информират компаниите какви мерки и действия могат да направят в тази 

насока, което ще доведе следващата 
година до нови по-добри резултати. Аз 

съм оптимист в тази насока и се 

надявам много компании да 

кандидатстват тази година. Надявам се 

това събитие да има още по-голям 

отзвук, който да доведе до повече 

кандидати и добри примери 

следващата година“ коментира арх. 

Ангел Захариев, съдружник и управител 

в архитектурно бюро А и А Архитекти и 

един членовете на журито. 

Продължава на следващата страница 

Награди 



PRактики, брой 146, 5 май 2017 г. 24 

Всяка компания, която е проявила „зелена“ инициативност през изминалата 2016 година, може да 

кандидатства онлайн за престижните награди на този адрес: green.b2bmedia.bg 

 

Категории: 

Автоиндустрия, транспорт, логистика и телекомуникации 

Енергетика, воден сектор 

Технологии, IT продукти и услуги 

Индустрия и производствен сектор 

Рециклираща промишленост, управление на отпадъци 

Обществени организации, общини и държавни структури 

Строителство, недвижими имоти, търговски площи, бизнес сгради 

Туризъм, хотелиерство и развлекателна индустрия 

Финансови, банкови, счетоводни и правни услуги 

Био индустрия, зелен бизнес 

Хранителна индустрия, сектор „услуги”, търговия и селско стопанство 

Сектор "образование", ПР и рекламни услуги 

Зелени стартъпи  

 

За втора година в състезанието се включват стартиращи „зелени“ бизнес идеи. Инициативата е 

насочена към студенти, стартиращи фирми, предприемачи, изследователи и неформални екипи, 

които имат възможност да представят своите „зелени“ бизнес идеи, свързани с предизвикателствата на 

климатичните промени. 

Продължава на следващата страница 

Награди 
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Кандидатите с най-впечатляващи екологични резултати получават грамота и статуетка, а някои ще бъдат 

отличени и със специалните награди на журито и публиката: 

"Принос към зелената идея" 

"Зелена иновация" 

"Устойчиво развитие за „зелена” 

икономика" 

"Безхартиен офис" 

"Зелено перо" 

"Зелена личност" - награда на 

публиката 

Носител на престижния приз "Зелена 

личност" за миналата година беше 

холандецът с българско самосъзнание 

Патрик Смитьойс, популярен с 

филмите си за българската природа. 
Наградата е предназначена за личност, която е допринесла за популяризиране и налагане на „зелената 

идея“ в обществото. Всеки би могъл да направи мотивирано предложение за тазгодишния носител на 

email: office@b2bmedia.bg до 10 май 2016 г. 

Награда за медии 

За трета поредна година в конкурса са предизвикани да участват и журналистите. Те могат да изпращат 

свои материали, посветени на “зелена” тема на email: office@b2bmedia.bg. 

Ще намерите формата за кандидатстване на сайта на конкурса: green.b2bmedia.bg 

Официалното награждаване ще се състои на 5 юни 2017 г. 

За допълнителна информация можете да пишете на имейл: office@b2bmedia.bg или да се обадите на 

0897885408. 

Награди 



PRактики, брой 146, 5 май 2017 г. 26 

ПРесечни точки 
 
Елена Стефанова 

В напълно променения свят на комуникациите и 

отношенията между заинтересованите страни 

все повече корпоративните комуникации са 

предмет на много „действащи  лица”. Ако до 

скоро за общуването с публиките си и 

управлението на репутацията компаниите 

разчитаха на уменията на комуникаторите си, 

днес е налице преливане на функции и намеса 

и на други звена в изграждането и поддържането 

на публичния образ на корпорациите. Човешки 

ресурси, Връзки с инвеститорите, Compliance, 

юридическите съветници са от изключително 

значение за корпоративния мениджмънт и 

обикновено са на негово пряко подчинение. Те 

създават съдържание спрямо собствената си 

експертиза и са готови да го комуникират и към 

външните публики. Тъй като работят на 

преплитащи се полета, обслужвайки целите на 

компанията спрямо правилата и ценностите и, 

нерядко се наблюдава дори преструктуриране 

на дейностите и корпоративните комуникации от 

самостоятелно звено се оказват функционално 

пренасочени и „подчинени” на други звена. Това 

крие рискове, тъй като не само общуването със 

заинтересованите страни, но и управлението на 

репутацията се разглеждат от определен ракурс 

и се поставят в светлината на по-профилирана 

гледна точка.  

Продължава на следващата страница 

Позиция 
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В днешната публична среда, когато нито една 

структура не е затворена и изолирана, посланията на 

компаниите би следвало да са комплексни, ясни и 

убедителни. Затова колкото и да са общи целите, 

всяко звено има своите компетенции и прехвърлянето 

на функциите му може да доведе до негативни 

последици за имиджа на компанията. 

В някои компании комуникациите се прехвърлят като 

ангажимент на Човешки ресурси, особено в частта 

си вътрешни комуникации. Обикновено водещата 

причина е оптимизиране на дейността, но и на пръв 

поглед сходството в естеството на работа, поради 

общия обект - служителите на компанията и 

осъзнаването на тяхната значимост. Тези 

преструктурирания могат да са знак за зараждаща 

се тенденция на "размиване" на ролята на 

комуникатора, особено в контекста на засиленото 

общуване, насочено навън и от други структури на 

компаниите.  

Продължава на следващата страница 

Позиция 
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Това провокира дискусия на представителството 

на Европейската асоциация на комуникационните 

директори (EACD) у нас на тема "HR и вътрешни 

комуникации - пресечни точки". Тя се проведе 

съвместно с Българска асоциация за управление 

на хора в Sopharma Business Towers в на 28 април 

2017. Дали тези  два отдела могат да работят 

заедно и до каква степен е припокриването на 

дейността им? За постигането на общи цели като 

промяна на корпоративната култура, 

комуникиране на бизнес инициативи пред 

вътрешните публики, повишаване агажираността и 

мотивацията на служителите това не само е 

желателно, но и неизбежно. Разговорът между PR и 

HR специалистите показа общите проблеми и 

задачи, както и инструменти за справянето с тях.  

Пренасочването на активностите на HR 

специалистите обаче към създаване на 

съдържание, формулиране на послания и тяхното 

комуникиране навън, включително инициирането 

на публични събития, е знак за неразбиране на 

дейността на комуникаторите. Разбира се, 

служителите са най-доброте посланици на всяка 

компания и без тях и най-брилянтната бизнес и 

комуникационна стратегия не би била успешна. 

Ефективността на корпоративните комуникации 

обаче зависи от непрекъснатия активен диалог с 

всички заинтересовани лица. 

Без да се фокусира върху проблемите между 

двете професионални групи, дискусията беше 

изключително ползотворна в очертаването на 

общите подходи и инструменти по отношение на 

взаимодействието със служителите и включването 

им в корпоративния живот и инициативи. Стана 

ясно, че подобни разговори са необходими и че 

смесването на ангажиментите и дейностите са не 

просто неизбежни, но са добра рецепта за 

постигането на общата цел. 

Повече за срещата може да научите в следващия 

брой. 

Позиция 
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Дигиталното бъдеще вече е настояще.  
Къде са медиите и комуникаторите в тази реалност? 

Цвети Бунова 

 

WEBIT и тази година запази основните си характеристики като събитие – проява с редица PR активности 

по всички аналогови и цифрови канали и струпване на представители на десетки международни 

компании – технологични брандове от световен мащаб, медии с традиции, както и стартиращи 

компании, търсещи подкрепа за идеите си.  

Богатата програма предвиждаше паралелни сесии в три отделни зали, което позволи да бъдат покрити 

широк кръг интереси – от квантовия изкуствен интелект, който беше представен от българин, през 

бъдещата технология на финансовите системи блокчейн до новото поведение на медиите в света на 

Индустрия 4.0. 

 

The Telegraph – традицията с дигитално присъствие 

The Telegraph продължава да е качествен вестник номер 1 във Великобритания, въпреки че днес е толкова 

трудно да се отличиш и да направиш впечатление. С тези думи започна представянето си Денис 

Паркинсън, Global Entertainment Director на Telegraph Media Group. 

 

Как работи моделът? 80% от съдържанието на вестника е достъпно за четене без абонамент, заплащат 

се задълбочените анализи и коментари. Медията има 22,5 милиона потребители, сочат данните. 6,7 

милиона четат материалите през стационарен компютър, а тези, които ползват мобилни устройства 

(смарт телефони и таблети) са 16, 6 милиона души. 

 

Продължава на следващата страница 
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Това е и причината през миналата година 

медийната група да пусне свое собствено 

мобилно приложение. По думите на Паркинсън то 

е просто и лесно за употреба, като екипът на 

медията работи в 2 посоки за създаване на 

креативно съдържание в пътя на потребителите.  От 

една страна сключват договор за ексклузивен 

доставчик на новини от Apple. От друга, паралелно 

работят активно в нишата привличане на хората в 

кината. Изключително трудно е да изведеш хората 

на офлайн преживяване, когато имат удобството 

на платформи като Netflix и дивана си вкъщи, 

посочи Паркинсън. Тя разкри, че партньорствата с 

филмови продукции и организирането на 

специални събития за потребителите, като лична 

среща с Мерил Стрийп, са сред причините за 

дигиталната активност на тяхната аудитория. 

 

Всичко е свързано с ангажираността на 

потребителите – да задържите аудиторията на 

сайта си възможно най-дълго, добави Паркинсън. 

Тенденции 
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Ню Йорк Таймс – продуктът е хапчето, което 

скривате във филията, намазана с фъстъчено 

масло 

„Предполагам, всеки от Вас е имал куче, обърна 

се към залата Греъм Макдонъл, Creative Director, T 

Brand Studio International - The New York Times. 

Знаете колко е трудно да го накарате да изяде 

хапче? Затова се запасявате с вкусно фъстъчено 

масло, стривате хапчето, смесвате го с маслото 

и вкусната филия бива погълната веднага.“ 

Ето как креативният директор на друга медия с 

над 150 години традиции отново напомни на 

комуникаторите, че съдържанието е важно 

независимо от дигитализацията на общуването 

днес. А съдържание има – толкова много, че не 

желаем да се разделим с телефоните си дори и 

в тоалетната, добави представителят на Ню Йорк 

Таймс. Историята е ключов инструмент за 

осъществяване на добра комуникация с 

потребителя и всеки харесва добрата история. 

Ето и основните стъпки, по които работи този 

модел: препятствие-> елемент -> резултат. 

В заключение разказването на история беше 

посочено като основата на кампанията на новия 

американски президент: „Нямаше да сме Ню 

Йорк Таймс, ако не споменем Mr.T – Доналд 

Тръмп не спечели изборите, заради политиките, 

която защитава, нито пък защото е най-добрият за 

този пост. Спечели ги, защото разказа най-

добрата история – беше проста, много 

ефективна, вероятно най-важното е,  че 

таргетираше една и съща аудитория всеки път. 

Той не искаше да убеди цялата държава, че е най-

добрият за президент, той познаваше целевата си 

публика и следваше схемата на добрата 

история.“ 

Продължава на следващата страница 
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Къде сме ние? 

 

Вторият ден на WEBIT събра дигитални маркетолози и 

експерти, за да обсъдят доколко актуалните 

тенденции са приложими за България. Популярни 

имена в българското онлайн пространство обсъдиха 

как в местни условия се справяме с дигитализацията 

– какво е присъствието на брандовете в мобилните 

ни устройства, общуваме ли с потребителите в 

социалните мрежи, как рекламираме в мрежата на 

Google, адекватна ли е онлайн комуникацията ни. 

Представителите на дигитални комуникационни 

агенции и експерти по различните социални мрежи 

в конкретика посочиха какви са следващите стъпки 

за взаимодействие на брандовете с българската 

аудитория. 

 

Видеозаписи от отделните презентации на събитието 

можете да намерите на WEBIT Live. 

 

  

Тенденции 
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Конференция 
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“Работилница за репортери 2017 – Разкажи 
за твоята България“ 

 
Симеон Симеонов е големият победител в 

конкурса „Работилница за репортери 2017 – 

Разкажи за твоята България“, организиран от 

регионалния информационен портал за новини 

на запад от София EspressoNews и под 

патронажа на евродепутата Ева Майдел 

(Паунова). Сред голяма конкуренция, 

материалите на единадесетокласника от СУ 

"Проф. д-р Асен Златаров" град Годеч, 

впечатлиха журито на конкурса с находчивост, 

креативни идеи и професионализъм. От днес 

той е носител на званието "Репортер на 

ЕspressoNews" и ще получи голямата награда, 

осигурена от патрона на тазгодишното издание 

- пътуване до Европейския парламент в Брюксел, 

по покана на г-жа Ева Майдел. 

 

Впечатлена от таланта на участниците, Ева 

Майдел покани в Брюксел още един от 

финалистите в конкурса.  Тя избра Ивайло 

Ивайлов от СУ "Летец Христо Топракчиев" град 

Божурище, който заедно със Симеон през 

есента ще бъдe неин гост в европейската 

столица. 

 

Домакин на официалната церемония по 

награждаване на най-добрите сред 

участниците бе ПГ "Велизар Пеев" град Своге, 

чиято възпитаничка Василена Сайчева бе 

победител в пилотното издание на "Работилница 

за репортери". Василена бе и водещ на 

церемонията. 

Продължава на следващата страница 

Проект 
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Симеон Симеонов не беше единственият отличен 

в тазгодишния конкурс. Негов първи подгласник 

стана Ивайло Ивайлов от СУ "Летец Христо 

Топракчиев" – град Божурище. За втори 

подгласник журито определи Валерия Петкова – 

ученичка в 10 клас от ПГ "Велизар Пеев" гр. Своге, а 

за трети подгласник – Йоанна-Виктория Лозанова 

от  СУ "Летец Христо Топракчиев" гр. Божурище. 

Като най-добре представил се участник, Симеон 

Симеонов получава стаж в Еспресо Медия и 

радио FM+, както и шофьорски курс от 

Автошкола "Василеви". 

Ивайло Ивайлов ще усвоява тънкостите на 

журналистиката по време на стажа си в БНТ, а 

Йоанна-Виктория Лозанова – в телевизия Bulgaria 

On Air. Валерия Петкова ще придобие умения в 

сферата на радио журналистиката, отново със 

спечеления от нея стаж в радио FM+. 

Журито и партньорите на „Работилница за 

репортери“ присъдиха и още много награди на 

финалистите от тазгодишния конкурс. 

Журналистически стажове получават още: 

·         Стефани Ценкова - Bulgaria ON AIR 

·         Елица Борисова – FМ + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конкурса тази година бяха определени 

посланици на всяка една от общините на запад 

от София, на които представители на местната 

власт връчиха грамоти и парични награди. 

"Посланик" на Божурище е Стефани Ценкова; на 

Годеч – Беатрис Георгиева, Александра 

Александрова – Драгоман, за Костинброд, Ива 

Ненова, Сливница - Ния Кръстева и Елица 

Борисова на Своге. 

Продължава на следващата страница 
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Носители на специални награди, предоставени от партньорите, станаха: 

·         Христина Манолова - Куфар от Samsonite 

·         Габриел Георгиев - Таблет от ТБИ Инфо 

·   Симеон Симеонов и Ивайло Ивайлов - Шофьорски курс от Автошкола Василеви. 

Уъркшоп и заснемане на 360-градусов видео репортаж, по сценарий на участниците, предоставен от 

360 Creative, получиха учениците: Ивайло Ивайлов, Божурище, Симеон Симеонов – Годеч, Александра 

Александрова - Драгоман, Ива Ненова - Костинброд, Ния Кръстева - Сливница и Валерия Петкова от 

Своге. 

Продължава на следващата страница 
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Участниците в надпреварата работеха в 

сътрудничество с екипа на Еспресо Медия и под 

вещото менторство на разследващия журналист 

Боян Димитров от в. Монитор. Техните творби 

бяха оценени от професионално жури в състав: 

o   Мариета Фидосиева – Главен продуцент 

"Новини и актуални предавания" в БНТ 2;  

o    Евелина Павлова радиоводещ в Радио FM+ и 

водещ на предаването "Аз обичам България" по 

Нова телевизия; 

o    Доника Ризова - автор и водещ на "Медиите 

ON AIR" и КСО мениджър на национална 

телевизия Bulgaria ON AIR; 

o   Михаил Дюзев – водещ на "Дарик кафе" в 

Българското Национално Дарик Радио. 

Конкурсът се проведе с любезното съдействие 

на: Автошкола Василеви, 360 Creative Bulgaria, 

Автомотор Корпорация АД, Ти Би Ай Инфо,  

Интеграл, ОСКАР-ЕЛ, Самсонайт, Бигла 3, 

Go4Raw, Захарни изделия, Еко Продукт, 

Ресторант "Искър", Солинекс; Издателство "Изток 

– Запад" и медийното партньорство на: 

Българската национална телевизия, BULGARIA ON 

AIR, b2b Мedia, сп. Мениджър, Новите родители, 

Обекти, Информационна агенция Кросс. 

Проект 
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ПР-ската 9.99 

Едно субективно, но аргументирано ревю на книгата „Истината е: Аз лъжа“ на Райън Холидей 

Д-р Александър Христов 

 

 

Най-краткото възможно ревю на книгата „Истината е: Аз лъжа“ на Райън Холидей (изд. Изток-

Запад, 2017) може да бъде следното: всеки ПР специалист трябва задължително да я прочете и 

задължително да не се съгласи с нея. Вярно, тя представя достатъчно ясно и достатъчно 

смилаемо това, което правим. Но вярно, почти само от лошата му страна. Това пък ни дава 

основание да се замислим какво правим в този свят на алтернативни факти и интерпретации и 

всъщност те само как да го правим по-добре, но и по-етично. 

И така, тази книга е отровата, която трябва да вземем в малка доза, за да се излекуваме – от 

това, което ни пречи. И което пречи на професията да се развива с още по-бързи стъпки и още 

по-добре за цялото общество. 

Това е първото нещо, заради което тя би била абсолютно безценна за ПР специалистите. Втората 

е вдъхновението, което дава. Представените примери за кампании в нея, някои от тях на ръба на 

етиката, други отвъд него, са нужната странична гледна точка, която ни позволява да излезем 

извън рамката и да предложим на нашите клиенти по-смели (но етични!) комуникационни 

решения. Всички знаем, че има и кампании като тези, които са представени в книгата. И – нека 

си признаем – от време на време четем за тях. И ги споделяме като лоши примери. Целият възход 

на политическия популизъм, довел явления като Тръмп и Брекзит ги използват. Цялата умилителна 

шайка антиваксъри, вегани и други техни присъдружни ентусиасти масово използват похвати като 

тези в книгата. За политиците да не говорим. Единственото неясно в книгата остава защо като 

обобщаващо понятие за всички, които поддържат собствени канали в мрежата, се използва 

израза „блогъри“. 

Продължава на следващата страница 
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Вярно ли е това? Не. Всъщност неистината тук е свързана 

с това, че тези дейности създават впечатление за 

непредубедения читател, че са изключително лесни за 

реализация. А както ние, ПР специалистите знаем, това 

изобщо не е така. Независимо от това дали имаш етични 

или неетични цели, е нечовешки трудно да предприемеш 

нещо, което да привлече вниманието на претрупаните от 

информация потребители и гласоподаватели. За това 

трябва опит, но и вътрешна мотивация. Вълшебните 

пръчици, ако някога са съществували, отдавна са се 

превърнали в химикалки и в други по-прозаични неща. С 

помощта на които всъщност успяваме – но със здраво 

бачкане. 

Преди време излезе 9.99 – книгата на Фредерик Бегбеде, 

която показа част от мръсното бельо на рекламата или 

поне това, което авторът виждаше така. Години след това 

виждаме рекламната индустрия помъдряла, по-зряла, 

съобразяваща се повече с потребителите и 

обществените настроения и ни най-малко разклатена. 

(Не че вероятно книгата е имала последното за цел). 

Може и да няма връзка между двете. Но подозирам, че 

след „Истината е: Аз лъжа“ на Райън Холидей ще се 

случи нещо подобно – ПР специалистите ще бъдем по-

вдъхновени, по-смислени и по-обективно търсещи 

работещи решения за всички. Помнете – малка доза 

отрова, която да използваме за лечение. 

Ревю 
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AMI Communications поема медийните 
комуникации за София Прайд 2017 

Агенцията ще предоставя безвъзмездно PR услуги на организационния комитет на София Прайд  

  

  

AMI Communications България, една от водещите специализирани PR агенции в страната, ще предостави 

безвъзмездно услугите си на организационния комитет на София Прайд 2017 –десетото мирно шествие 

на лесбийки, гей мъже, бисексуални, трансджендър и интерсекс хора (ЛГБТИ) и техните близки и 

приятели. Aгенцията ще отговаря за връзките с медиите, както за самото шествие, така и за 

съпътстващите го филмов фестивал и арт седмица.  

  

Продължава на следващата страница 
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София Прайд е най-голямото правозащитно събитие и 

се провежда всяка година в столицата, през месец юни, 

от 2008 г. насам. Шествието се ползва с подкрепата на 

редица международни организации и чуждестранни 

посолства в страната. Основни цели на прайда са 

противодействие на механизмите на дискриминация и 

постигане на равно третиране на ЛГБТИ хората без 

оглед на сексуалната им ориентация или половата им 

идентичност. AMI Communications и организационният 

комитет на София Прайд ще работят за сериозен 

обществен дебат по темата и противодействие на 

предразсъдъците и дискриминацията.  

AMI Communications България е сред водещите 

специализирани PR агенции в страната. Тя е част от AMI 

Communications Group и е партньор за България на най-

голямата в света PR фирма Edelman. Агенцията има 12–

годишен опит на българския пазар и е осъществила 

стотици проекти за над 50 компании. Притежава богат 

опит в кампании за промяна на обществените нагласи и 

практики. Носител е на редица PR награди за проекти в 

области като кризисни комуникации, корпоративни 

комуникации, вътрешни комуникации и корпоративна 

социална отговорност.  

 

Комуникация 
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