


Обзор на 2017 г. – Стипендиант наБДВО

През 2017 година БДВО стартира

набирането на кандидатури на

студенти за първия носител на

стипендията на “Проф. д-р Тодор

Петев”.

Всички желаещи студенти бакалаври

или магистри, изучаващи ПР,

комуникации или маркетинг,

кандидатстваха с есе на тема

„Промени в обществата, промени в

общуването“. 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 –

книги или публикации.

За стипендията “Проф. д-р Тодор Петев”

се включиха 13 студента с интересни и

оригинални есета.

Стипендиант на БДВО за 2017 година

стана Саня Георгиев от ВТУ “Св. Св.

Кирил и Методий”, а Франк Воща от СУ

“Св. Климент Охридски” получи

специална награда за познание.
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Обзор на 2017 г. – Позиция

Специалисти от пет български професионални организации в сферата на

комуникациите, включително и БДВО, приеха декларация, с която се противопоставят

на използването на платени или провокирани коментатори в интернет, познати като

„интернет тролове”. Повод за това бе предстоящият старт на предизборната

кампания, период, в който обичайно тази практика се активизира.

Продължава на следващатастраница
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Обзор на 2017 г. – Позиция

Продължава на следващатастраница
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ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, професионалистите в сферата на комуникациите, членуващи в ПР организациите Българско дружество за

връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Дружество на ПР специалистите

към СБЖ, Българска академична асоциация по комуникации (БААК) и Асоциация на специалистите по

комуникации в общините (АСКО), агенции и индивидуални специалисти в ПР,

Водени от намерението постоянно да работим за чиста информационна среда и за възможности за

свободен избор и съобразявайки се с етичните принципи и ценности, приети в Етичен кодекс на ПР специалистите в

България, декларираме следното:

Категорично обявяваме практиката за да се използват „платени или провокирани коментатори в

социалните мрежи и онлайн медиите“, известни като „интернет тролове“ за неетична и вредна. Разграничаваме се

от използването на платени или провокирани коментатори в социалните мрежи и онлайн медиите и още веднъж

заявяваме, че няма да ги използваме в политически или други кампании.

Противопоставяме се на практиката на създаване и разпространение на фалшиви новини (fake news)

и приемаме, че това влияе негативно върху информационната стойност и ползите за гражданите.

Всичко това е особено опасно в предизборна ситуация и може да повлияе негативно не само върху

изкривяването на резултатите, а и върху отделни хора и техните репутации.

В тази връзка призоваваме:

-Всички политически партии ясно да декларират, че няма да използват платени или провокирани коментатори  

(интернет тролове) в своите кампании

-- Всички комуникационни организации, сдружения и практикуващи специалисти да подкрепят настоящата  

декларация и също да се ангажират с това

-- Всички медии да модерират отговорно коментарите под материалите и да изтриват тези, за които си личи, че са  

платени или провокирани и/или използват обидни и нецензурни думи

-- Всички администратори на страници, групи или други форми на масова организация в социалните мрежи, да  

модерират коментарите под постовете.

-- Всички професионалисти, представители на медии и администратори на страници да обявяват публично кои са

интернет троловете

Вярваме, че тези действия ще допринесат за създаването на по-добра информационна среда и

осъществяването на по-добре информиран избор.

За БДВО: Мануела Дюлгерова-Тотева За БАПРА: Екатерина Димитрова  

За Дружество на ПР специалистите към СБЖ: Любомир Блатски За БААК: проф. Милко Петров

За АСКО: Михаела Малеева



БДВО организира обучение на тема “Поглед от “кухнята на телевизията”.

Лектор бе Доника Ризова – член на УС на БДВО, а 14 комуникационни специалисти и студенти с изявен

интерес към комуникациите взеха участие в обучението.

Целта на провелия се трейнинг бе да запознае заинтересованите със 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.

Обзор на 2017 г. – Обучение “Поглед от “кухнятана  

телевизията”
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Финалисти в конкурса през тази година бяха трима студенти, представители на три български

университета – СУ „Св. Климент Охридски”, НБУ и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, който защити

своя проект онлайн.

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.

Обзор на 2017 г. – Mtel PR Challenge
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БДВО организира и обучение за личностно развитие за комуникационни практици - „Емоционална

интелигентност за ПР специалисти“.

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.

Обзор на 2017 г. – Обучение “Емоционална  

интелигентност за ПР специалисти”

PRактики, брой 157, 29 декември 2017 г. 7



PRактики, брой 157, 29 декември 2017 г. 8



11-тият PR Фестивал в България тази година насочи вниманието на професионалната общност към

комуникациите през фокуса на популизма. В ерата на пост-истината, когато е поставено под въпрос

доверието във функционирането на обществения договор, очакванията към хората, занимаващи се с

комуникации са променени. Те са натоварени не само с недоверието към информацията в

общественото пространство, но и с повишена взискателност и изострено усещане за достоверност и

автентичност на комуникираното съдържание.

Обзор на 2017 г. – Единадесети PR фестивал
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В рамките на тазгодишното издание на фестивала се проведен академичен омнибус на тема

“Комуникация и мистификации”, като свои доклади по темата представиха проф. дфн. Милко Петров,

доц. д-р Теодора Петрова, доц. д-р Георги Калагларски, доц. д-р Стефан Серезлиев, проф. д-р Лилия

Райчева, доц. дсн Добринка Пейчева, Мариян Томов, гл. ас. д-р Александър Христов и д-р Светлана

Станкова.

Обзор на 2017 г. – Академичен омнибус
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Обзор на 2017 г. – Академичен омнибус
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Част от програмата на фестивала бе и уъркшоп на тема “Стратегическо планиран и управление на  

комуникациите” с лектор Илияна Захариева – директор Корпоративни комуникации, Мтел.

Обзор на 2017 г. – Единадесети PR фестивал
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Традиционно в рамките на PR фестивала се проведе и срещата на финансовите PR специалисти и

журналисти. Срещата се организира от БДВО и Фондация “Инициатива за финансова грамотност” с

любезната подкрепа на Пощенска банка и ЗД “Евроинс” А.

Обзор на 2017 г. – Парти на финансовитеПР-и
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Продължава на следващатастраница

По време на Единадесетия PR фестивал, посветен на темата “Пост-истина и популизъм”, в програмата бяха  

включени три дискусионни панела – “Rebranding Europe”, “Ролята на комуникационните специалисти в ерата  

на пост-истината и променящите се европейски общества” и „Популизъм и идентичност в комуникациите”.

Обзор на 2017 г. – Единадесети PR фестивал
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Продължава на следващатастраница

Рекордният брой от 74 проекта се състезаваха на финала на 17-тото издание на най-стария конкурс за

постижения в сферата на комуникациите. Проекти имаше в 13 от конкурсните категории. За трета поредна

година Комисията по етика на БДВО връчи своя специална награда за етични практики и устойчиво развитие.

Обзор на 2017 г. – PR Приз
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Обзор на 2017 г. – PR Приз
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За втора година ПР организации в страната се събраха, за да отбележат заедно Деня на ПР  

специалиста, с което да сплотят практикуващите тази професия.

Обзор на 2017 г. – Ден на PR специалиста2017
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Обзор на 2017 г. – БДВО SummerCamp

19
PRактики, брой 157, 29 декември 2017 г.



За трета поредна година БДВО проведе своя Summer Camp . Тази година летният тиймбилдинг премина  

под мотото #RegattaEdition – PR на гребена на вълната.

Обзор на 2017 г. – БДВО SummerCamp
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БДВО реализира изследване за значението на комуникационните специалисти в променяща се Европа  

с подкрепата на Програма Европа 2017 на Столична община.

Обзор на 2017 г. – Проучване

21
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Продължава на следващатастраница

Обзор на 2017 г. – Денят на Бернайс
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Четвъртото издание на фестивала “Деня на Бернайс” на БДВО премина под надслов „Комуникационни и

репутационни ползи и рискове за България на прага на Българското председателство на Съвета на ЕС“.

Част от програмата на фестивала бе конференция на тема „Комуникационни и репутационни ползи и

рискове за България на прага на Българското председателство на Съвета на ЕС“, която обедини три панела

„Положителния пример на България в изпълнението на приоритетите на Председателството“,

„Комуникиране на проблемите на Европа и ролята на България – миграционна криза и бежанска

политика“ и „Културен и събитиен календар на Българското председателство на Съвета на ЕС“.

Обзор на 2017 г. – Конференция „Комуникационни и

репутационни ползи и рискове за България на прага

на Българското председателство на Съвета на ЕС“
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Калина Леонтиева и Дарина Попова с ментор д-р Александър Христов спечелиха голямата награда в

конкурса „Като Бернайс“ на БДВО.

Специалната награда за креативно представяне беше дадена на Изабела Лазова, Слава Добрева и

Анна Андреева от Военна академия „Георги С. Раковски”. Павлина Цанева и Маргарита Димова от УНСС

бяха отличени с наградата за оригинална идея.

Обзор на 2017 г. – Студентски конкурс“Като  

Бернайс”
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Обзор на 2017 г. – Партньорства

Представитеи на БДВО взеха участие и в  

European Communication Convention.

БДВО бе партньор на третото издание  

на Ден без асансьори

Продължава на следващатастраница
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„ОтговорнаБДВО бе партньор на конкурса  

компания - отговорни служители“



Обзор на 2017 г. – Партньорства

Партнирахме и на международната

конференция „Образование и бизнес“

Националния конкурс "Най- зелените

компании в България", също бе

подкрепен от БДВО

За втора година подкрепихме и MediaMixx с участие в  

панела ”Чистота и пълнота на информацията”

Получихме подкрепата и на Програма Европа на  

Столична община

Продължава на следващатастраница
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Обзор на 2017 г. – Партньорства

БДВО бе част от изложбата „Присъствие и

Отсъствие I & II“ на Елена Петева, посветена на
баща ѝ проф. д-р Тодор Петев.

За поредна година БДВО бе партньор на  

Годишните наградин на b2b Media

БДВО партнира и на форума Next DIFI 2017

Продължава на следващатастраница

27
PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.



БДВО партнира и на Годишната  

конференция на b2b Media

Включихме се като партньори и в седмото

издание на конференцията “Образование и

бизнес”

Дружеството бе партньор и на третата

регионална конференция за Централна и

Източна Европа на Международната ПР

асоциация IPRA SOPR: SOMARKETING: SOFIA

Обзор на 2017 г. – Партньорства
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Подкрепихме  и форума  “Битката на талантите”  

организиран от b2b Media

Представители на БДВО бяха гости на Limacon  

Marketing&Strategy

БДВО подкрепя и годишните  

награди Employer Branding
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Обзор на 2017 г. – Партньорства



По време на редовно отчетно-изборно Общо събрание на организацията, което се проведе на 2

ноември в София бе взето решение Мила Миленова да поеме ръководството на Българското

дружество за връзки с обществеността (БДВО) за 2018 и 2019г.

Другите промени в УС на БДВО са присъединяването с мандат до 2020 г. на нови членове – Десислава

Еленкова, мениджър „Маркетинг и комуникации“ в „Евроинс Иншурънс Груп“, Розита Михайлова –

Еленова, член на СЕМ, и Пепи Димитрова, собственик на PR агенция „ПР2“.

Мануела Тотева, Радина Ралчева и Александър Христов от досегашния състав приключват своите

мандати и се оттеглят от УС на БДВО. И тримата са били избирани за председатели на дружеството и

днешния му облик и репутация се дължи на «възрожденската отдаденост» * на тяхната работа.

Обзор на 2017 г. – Отчетно-изборно Общо събрание  

на БДВО

* Според Р.Еленова дейността на БДВО се върши с «възрожденскаотдаденост»

Десислава Еленкова

МилаМиленова

Розита Михайлова - Еленова

Пепи Димитрова
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Не броя годините в БДВО, радвам се на успехите

Радина Ралчева

С настъпването на 2018 г. за мен формално ще приключи една

връзка. Връзка, толкова сериозна, че ако беше с човек, вероятно

щеше да е съпругът ми. Не знам как ви звучи, обаче аз определено

имах връзка с БДВО. Започна неочаквано за мен, когато бях

предложена за член на УС на организацията и избрана на тази

позиция. Кога беше това? Отдавна. Не толкова отдавна, колкото при

други колеги, но достатъчно отдавна, за да не броя годините.

Ще започна малко отдалеч. Нашата професия често е в прицела на

всякакви критики. Често е смятана за несериозна. Често е

подценявана. Често е подигравана. Колко често? Достатъчно често. А

пък аз тази работа я работя от 20 години. Знам всичко - и хубавото, и

лошото. И почтеното, и непочтеното. Знам и разликата между тях.

Ангажирах се толкова сериозно и отдадено с БДВО не от амбиция

или заради престиж. Ангажирах се точно заради тази разлика.

Смятам, че ролята на професионалните организации е такава - да

бъдат кучета-пазачи на професионализма, да водят, да вдигат нивото

и да охраняват стандартите. Да бъдат организационен,

професионален и капацитетен мост между постигнато в една

професия и онова, което предстои. Да защитават принципите,

развитието, колегиалността, етиката. Да стандартизират и да бъдат

фар за навлизащите в професията.
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За годините, през които бях част от УС на БДВО смятам, че нашата организация беше точно това.

Водихме доста битки за професионализма, непрестанно местихме границите напред и вдигахме

летвата, налагахме етичните принципи на ПР професията, работихме с младите, почитахме доайените

и онези, които реално направиха и продължават да правят ПР в България на световно ниво,

разширявахме партньорствата, проправяхме пътища и отваряхме врати.

За мен да бъда част от ескпертния екип на УС на БДВО, да работя с колегите от Комисия по етика и да

бъда избрана за председател на организацията в юбилейната й, 20 година, беше чест, привилегия и

отговорност. Вярвам, че съм оставила своя малък принос за цялото. Не пестих енергия, сили и мисъл, не

се скъпих на време и усилия. Уважавах различията, търсих диалога, бях благодарна за подкрепата.

Работата ми в БДВО ме срещна с много стойностни хора, научи ме чрез непоискани уроци и ме убеди

в силата, която ние, комуникаторите, владеем.

Част сме от публична професия, която винаги ще е на фокус. Винаги ще има критики, къде

основателни, къде - не. Винаги ще има представители на гилдията, разположени в удобството на ниска

морална хигиена и липса на скрупули. Винаги ще има предизвикателства, които са извън нашия

контрол, но ни влияят негативно. Това го има във всяка професия. Важното е тези, които държат високите

стандарти, които съзнават, че силата, която имаме, върви заедно с отговорността да я използваме

мъдро, тези, които рискуват, за да повишават професионализма си, а не за лична изгода, които

уважават клиентите, партньорите и колегите си, да са повече. Важното е да има организации като

БДВО, които да са пресечна точка на индивидуалните и общо професионалните интереси на гилдията.

И дано стигнем до деня, когато професионални организации като БДВО наистина ще могат да имат

арбитражна роля и да "изключват" хора, които позорят професията. Заради онизи разлика, с която

започнах в началото, това е важно.
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И в края на този период от професионалния ми живот ми се иска да кажа, че не се вълнувам толкова

от изминалите години като абсолютна величина, а от успехите, според мен значителни, които БДВО

постигна. Бях част от много динамични времена за БДВО и от много, много силен екип. Професията ни

се развиваше не със стъпки, а със скокове. Доверието растеше. Уважението също. Оставям БДВО в

цветущо състояние, с безупречна репутация и с всички предпоставки да продължава да се развива все

по-добре. Вече е ред на нови хора да водят БДВО устойчиво към бъдещето. За да мога след още 20

години да погледна назад и да си кажа, че сме свършили добра работа.

А дотогава, колеги, may the Force be with you.
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БДВО – какво се случи за 12 години и защо нямам часовник

Д-р Александър Христов

Сега се сещам, че първата ми по-ярка стъпка в кариерата в

управителните органи на БДВО, беше едно нещо като опровержение

на статия в списание Егоист, озаглавена „Малоумните BG PR-и”. Както

може да се предположи от заглавието, в нея вложените мисъл и

аргументация бяха на нивото на любовно писмо на не особено

интелигентен тийнейджър. В нещото като опровержение освен

закачките с един филм написах, че противопоставянето, което трябва

да поддържаме, е професионалисти срещу непрофесионалисти, а

всичко останало (PR-и срещу журналисти, клиент срещу агенция), би

било адски късогледо. И че непрофесионализмът не е

характеристика, вътрешноприсъща на професия или държава, а

сламка в окото, която не предполага оперативно премахване на

самото око. Текстът ми предизвика вълнения, даже за малко да спечеля

часовник – такъв даваха от редакцията на автора на най-доброто

читателско писмо за съответния месец.

Това се случи през 2006 г. В момента, след два мандата и половина

като председател на БДВО, 5 години като председател на КЕ на БДВО и

близо 5 години като член на УС, продължавам да се паля като влюбен

тийнейджър, когато някой засегне честта на професията. Не че това е

лошо.
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ПР професията обаче за цялото това време се разви ужасно много. Натрупахме критична маса от

добър и проверен опит, който да ни позволява да даваме авторитетни съвети и работещи идеи за

кампании. Създадохме партньорства, реализирахме много проекти, доверието към ПР специалистите

се повиши, което и стана ясно от няколко скорошни проучвания. Както се казва, можеше и още, но

всичко това направи професията ни по-функционираща и по-смилаема. Сигурен съм в това. Е да, от

време на време вече ние се обръщаме към други с „малоумници“, което не винаги е справедливо.

Не спечелих часовник преди 12 години. И сега нямам. Всъщност, никога не съм носил. И смятам, че

това, което се случи в БДВО и в ПР професията въобще през цялото това време, би било прекалено

елементарно да се измерва с време или с числа. Бързахме и се бавихме. Правихме много неща

нахално кратко преди крайния срок и понякога със средства на ръба на възможното. Допринесохме за

много промени в средата, за още толкова не успяхме.

Но всичко е точно. Въпреки факта, че имаме още път да извървим, ПР професионалистите са по-

сплотени, по-добри в работата си и по-еманципирани. Мисля го не само аз, това е мнение на колеги

от други браншове, които ни гледат отстрани и с които обменяме добри практики. Ясно е, че

процесите на професионализация в един бранш най-лесно стават отвън, с въвеждането на някаква

регулация – както е при адвокатите например. Това обаче е като династичен брак – външно всичко е

гладко, костюмирано и с пайети, ама вечер може и хич да не ти се ляга до този човек. Ние, ПР

специалистите го изградихме сами, без външна помощ или натиск. Убеден съм, че това прави

професионализмът по-устойчив и по-дълготраен. И не че си лягаме заедно, но имиджът ни пред света е

по-добър и истински.

А, и последно. Списание Егоист отдавна не съществува. Наскоро го ексхумираха, но само онлайн.

Ние пък, уж малоумните, още сме си тук.
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БДВО изразява своята благодарност към всички свои партньори и спонсори

Обзор на 2017 г.

Продължава на следващатастраница

PRактики, брой 157, 29 декември 2017 г. 36



Продължава на следващатастраница

rhetoric.bg

Обзор на 2017 г.

PRактики, брой 157, 29 декември 2017 г. 37



Редакционен екип на броя:

Елена Матеева

Диляна Йорданова  

ДесиславаВасилева

Очакваме Вашите мнения, коментарии предложения  

за материали на координатите наредакцията:

Българско дружество за връзки собществеността

София, 1229, бул. “Ломско шосе “167

Тел: 0885 314 109

Ел.поща: office@bdvo.org

www.bdvo.org

С любезното съдействиена:

Редактори

PRактики, брой 157, 29 декември 2017 г. 38

mailto:office@bdvo.org
http://www.bdvo.org/

