
PRактики 171 брой, специално издание

Посветено на юбилея 

на

Нели Бенова



PRактики, брой 171, 17 октомври 2019 г. 2

Тя наистина спечели наградата за „Най-усмихнат
PR“, на едно коледно парти на БДВО, преди
десетина години. Съвсем прозрачно и демократично
- с гласуване в интернет и едва ли някой, който я
познава, може да отрече, че греещата усмивка на
лицето ѝ, заедно с неизчерпаемата енергия и

позитивизъм са неизменна част от „визитката“ на
героя на настоящия специален брой на PRактики,
който сме и посветили.

Нели Бенова - една от най-значимите и знакови

фигури в историята на БДВО, с ярка следа в
процесите по саморегулация и утвърждаване на
нашата професия тук в България и на международно
ниво. Едно от нещата, по които си приличаме с нея

е, че можем да бъдем многословни, а когато става

въпрос за Нели, наистина мога много да говоря и
затова засега ще замълча и ще оставя думата на
колегите, които приеха да споделят спомени,
впечатления и благопожелания за нея.

Ще дам думата и на нея – все пак, това е нейният ден
и нашата специална среща с нея, която сигурен
съм ще ни накара да си спомним, ще ни научи на
нещо и със сигурност ще ни зареди с положително
настроение и усмивки. Знам, че още много хора
биха се включили с радост в създаването на
съдържанието на този бюлетин със своите истории и
думи и предварително им се извинявам. Вярвам, ще
ми простите, пък и ей го къде е само след 50 години
още – ще направим направо книга.

Честит рожден ден, Нели!

Приятно четене колеги!

И Нели, нали знаеш – най-хубавото винаги предстои


Асен Асенов
С огромно удоволствие и чест съставител и редактор
на този много специален брой!

Най-усмихнатият PR на 50 – дали вярно?
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Радвам се, че в качеството ми на председател на УС на
БДВО мога да поздравя от мое име, от името на членовете
на управителния съвет, а убедена съм и от името на всички
членове на организацията, колеги и съмишленици, Нели
Бенова по повод нейния юбилей.

Честит рожден ден, Нели! Някак невероятно ми изглежда
това, защото винаги съм свързвала твоя ентусиазъм,
работоспособност, отзивчивост, усмивка и отдаденост на
каузата на професията ни с усещането за младост.

Благодаря ти за всичко, което правиш, което ни остави в
наследство, на което ни научи и от което продължаваме да
черпим знания и мъдрост.

Благодаря ти, че винаги си с нас и си готова да помогнеш и
да дадеш добър съвет и да споделиш с всички нас богатата
си експертиза. Благодаря ти за колегиалността, идеите и
смелостта да ги реализираш. За всичко направено за БДВО
и професията ни.

Още веднъж - честит празник! Бъди здрава, обичана и все
така млада по дух, търсеща и постигаща невъзможното!

Илияна Захариева, Председател на БДВО 2019 г.
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Първите ми спомени с Нели са свързани
неслучайно с БДВО, само няколко години
след основаването на първата
професионална ПР общност в България.

Когато се запознахме, тя беше
председател на етичната комисия, аз
тъкмо бях станала част от управителния
съвет на БДВО. БДВО беше и първата
професионална организация на която
станах член и Нели и останалите колеги от

УС на БДВО станаха важна част от моето
ПР приключение.

Щастлива съм, че първите крачки извървях
с Нели и заедно градихме основите на
първата професионална общност в
България.

Честит юбилей, Нели!

Мария Гергова-Бенгтссон, Председател на 

БАПРА
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5 „закономерни случайности“ от живота на Нели

Животът на Нели Бенова

Out there
На този роман дължа провокирания интерес към ПР
професията. Прочетох я през 1994-а - годината на
първото ѝ издание. Ако искате да я прочетете, търсете я

със заглавие Chassing Shadows. За промененото

заглавие научих от авторката, с която си писахме това
лято.

Библиотеката на сърцето ми
При писането на дипломния си проект за магистър ВО
във ФЖМК (1998) бях стигнала до отчаяние заради
липсата на научна литература за ПР в България. На

български език имаше само една книга, на английски
не открих нищо в нито една софийска библиотека.
Нямаше интернет, нямаше Google. Не помня как и защо
реших, че ако има някъде в тази държава поне една ПР
книга, то ще е в Американския университет в
Благоевград. И кола нямах, взех автобус и отидох да
проверя на място. Когато влязох в библиотеката, се
почувствах като дете, на което е дадена свобода на
избор в магазин за играчки. Прекарах цял ден на
копирната машина. Преснимах няколко книги, купих си
две от книжарницата. Имах усещането, че имам цялото
богатство на света.

Продължава на следващата страница
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Животът на Нели Бенова

Еврика
Приятелски спор за „Атинската
школа“ върху корицата на “PR
Principles and Practice”ме накара да
се разровя във философска книга за
аргументи за моята теза. В този
период се търсеше име за
агенцията, която създадохме с
Ралица. На една от страниците видях
Анаксимандър и …Еврика! Заех

основното понятие в неговата теория -
“Apeiron” – за име на ПР агенцията.
(апейрон – безкрайно,
неопределено, първооснова).

Продължава на следващата страница
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Случайност+Закономерност
През 2003-2004 г. бях участник в Холандска
програма за обучение на млади мениджъри от
Източна Европа. В една от седмиците с обучения
имахме лекции и семинари от различни модули.
След тест в модула „Креативност“ нашият лектор
Вин Морар извика моето име и ме покани на
работната си маса за разговор „очи в очи“.
Разбрах, че съм направила максимума точки в
теста и това е нещо, което той не бе срещал в
практиката си. „Случват се и случайни резултати“ бе
финалната му реплика в разговора. Ден или два по-
късно започнахме нов модул „Предприемачество“
отново с тест. И отново с лектор Вин. Аз пак бях
призована сред първите за разбор на теста. „Е,

Нели, време е да ми кажеш какъв е твоя бизнес“,
започна разговора Вин. „Аз нямам бизнес, наемен
служител съм“, отговорих аз. „Не може да бъде! В
първия тест може и да имаше процент случайност,
но този, този потвърждава, че резултатът ти е
закономерен! Ти носиш молекулата на
предприемача. Престани да си губиш времето и
бъдещето…“
Харесвам този човек! Вин Морар е моят вдъхновител
в предприемачеството.

Хората
Това е едно много обширно пространство за хора,
които са оставили следа в мен през годините. Някои
продължават да го правят. Тези специални за живота
ми хора съм срещнала пак по силата на
закономерната случайност (много любим мой
израз). Много са и единственото персонализиране
мога да направя като ги нарека „моите“ хора.
Някои от тях със сигурност са и сред читателите на
тези страници.

Животът на Нели Бенова

Снимка: След срещата с Вин Морар – един нестандартен милионер.
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Деница Сачева

Запознахме се на онази историческа среща, на която всички възможни
организации и ПР-и, взехме решение да има общ Етичен кодекс на ПР
професионалистите у нас. Мисля, че беше през февруари 2005 г. и бяхме
поне 100 човека. После заедно писахме първите текстове с избраните
колеги в работната група. Скъсваше ми нервите с нейния вечен стремеж
към съвършенство. „Много хора карат кола така, сякаш са сложили крак
на спирачката. Така е и с комуникациите. Опитвам се да ги уча да
освободят знанията и уменията си, за да са по-успешни“, обясняваше ми
тя защо иска да учи другите как да представят себе си и идеите си.
Авангардната класика. За мен това е най-точното определение за Нели.
Каквото и да прави през годините, тя си остава философ. Винаги оставя
знак за размисъл във всички имена на компаниите, които създава. От

безкрайното, безпределното, единната основа на безкрайното – Apeiron
Academy – до привидно несъчетаемото противоположно – Oxymoron
Factory. Залага на класиката, но и винаги е на предната линия – води, не
следва. Такава си е Нели Бенова.

Честит рожден ден, Нели! Бъди здрава, щастлива, все така неповторима и
дръзка.
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Проф. д-р Десислава Бошнакова

Всяка година някъде по това време Фейсбук ми
припомня една снимка: Лариса Груниг, Джеймс
Грунис, Нели Бенова и аз. Всяка година броят на
студентите, които разпознават хората на снимката
намалява. Но за мен тази снимка е много важна,
много ценна и много желана. От първия ми спомен за
Нели, свързан с едно общо събрание на БДВО във
ФЖМК до днешния нейн L ден - изминаха много години.
Много вода изтече и много неща се случиха. Най-
малкото децата ни (моите и на Нели) пораснаха. А
големите вече са в университет, а някога бяха заедно в
една детска градина. Някога. Нашите пътищата се
събираха и разделяха, делихме неделимото и се
борехме за невъзможното. Все с устрем и плам. И
винаги с една абсолютно имагинерна мечта - ПР у нас

да бъде етичен, професионален и уважаван. Казвам,
че тази мечта е имагинерна, защото след толкова
битки - конкурси за ПР проекти и етичен кодекс - днес
ПР все още не е онази уважана професия, която и
двете бихме искали да бъде. Но това е текст за L. Така
че:
- L e размерът на наивната вяра на двете ни в по-

доброто бъдеще.
- L e размерът на упоритостта, с която вървим по своя

път напред.
- L е размерът на доверието, което имам на Нели

(може дори да е XL)
- L e размерът на помощта, която тя ще се притича да

ми окаже (и на всеки друг)
- L e размерът на вдъхновението, което искам да й

изпратя.

Искам да й пожелая да не спира да се бори за това, в
което вярва, независимо от другите, от другото и от
всичко, което се изправя на пътя й, за да я спре. И ми се
иска в редиците на борците за професията ПР да се
присъединят поне още L на брой практици като Нели!

Бъди честита, вдъхновена и себе си!
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Виктор Стефанов
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В едно радио интервю Нели подчертава колко е важно това с какви емоции
навлизаме в новото.

Вече повече от 10 години съм далеч от професионалния й път, но никога няма
да забравя времето под нейно ръководство в БДВО. Имах късмета и

професионалния шанс да стана част от ръководния екип на дружеството и
на Комисията по етика, тогава, когато тя беше начело.

Екипът ни беше силен, но благодарение главно на нея. Тя умее да
оркестрира, да извади от всеки каквото може най-добре.

Бяха много силни години на БДВО – във вътрешен и международен план. Нели
е безспорен авторитет, поне според мен. Вдигна летвата. Всеки, дошъл след
нея, стъпваше на постигнатото, нямаше как да го заобиколи, дори и да иска.
Организацията вървеше уверено напред и нагоре.

Професионалните качества, конкретните постижения на Нели нямат нужда от
изброяване и изтъкване. Ако някой тръгне да го прави, ще се загуби в гората.
Ще припомня само финала на един ПР Приз, който проведохме в ...
новооткрития подлез на бул. „България“ – този, от който сега се излиза при

едноименния мол. Нейна беше идеята.

Нели Бенова – печелившата кауза

Продължава на следващата страница
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Виктор Стефанов
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Такава си е, дръзка - да опита и постигне нещо ново. Важното е с какви емоции навлизаме в новото, нали
Нели.

И така, след като знаем как се отдава на професията ПР, вече се убедихме, че тя прекрасно може и друго.

Спектаклите „Защо Не“ и „На нея с обич! Емил Димитров“, заедно с Даниел Цочев, показаха как Нели прави
пробив и в изкуството като сценарист. Публиката оцени високо произведенията.

Ще завърша пак с това радио интервю, в което една от водещите казва „Шапки долу“ по адрес на Нели и
нейния партньор в живота и на сцената.

Благодаря на Нели за всеотдайността, с която спечели мен като съмишленик в онези 7-8 години съвместна

работа в БДВО. Всички трябва да й благодарим, че ни печели за каузите, с които се захваща.

Честит юбилей, Нели Бенова!
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Ралица Зарева

За първи път срещнах (по-точно е да напиша: видях) Нели

Бенова на Общо събрание на БДВО през 2001 г. В дневния ред

на събранието бяха и точките: Избор на нов Управителен

съвет (член, на който станах и аз) и Избор на нов Председател

на БДВО – позиция, за която беше предложена и гласувана

Нели.

Непознавах новия председател на организацията. Непознавах
и около 80% от членовете на новия Управителен съвет. Не
успях да присъствам и на първото му заседание, поради
професионални ангажименти. Затова с изненада и смесени
чувства посрещнах “новината”, че в мое отсъствие, без мое
знание и потвърдено съгласие, съм била избрана за
секретар на организацията. Позицията “Секретар” в този
период предполагаше съществен обем допълнителна
работа, извън работата “Член на Управителния съвет”, и тясно
сътрудничество с председателя на организацията. Ден по-
късно се обади Нели с питане кога бихме могли да се
срещнем, запознаем и обсъдим предстоящата ни съвместна
работа. Помня тази първа среща Помня споделената визия

за развитие на организацията, чрез интегрирането в нея на
най-добрите съвременни професионални модели и
практики. Помня и разговорa ни, чийто основен акцент беше,

че за да се случи тази визия е необходима устойчивата и
дългосрочна подкрепа на съмишленици и много, много
работа за промяна на вътрешната и външна среда.
Работих с Нели като Член на Управителния съвет и негов
секретар 5 години.

Продължава на следващата страница
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И тогава, и сега, 13 г. по-късно, смятам, че Нели чрез

личен пример, чрез смелостта да изразява и отстоява

позиции и принципи, да прилага “непопулярни

решения”, да влага изключителна посветеност,

последователност, упоритост и ангажираност, успя

да създаде вътрешноорганизационна мотивация и

среда за развитието и реализацията на идеи, модели

и практики, които и до днес са част от “портфолиото”

на БДВО. Нели успя да осъществи и още нещо – да

репозиционира организацията. 2002-2006 г. беше

периодът, в който под нейно председателство:

 беше извършена огромна “административна”

работа, която да позволи на БДВО да работи и

развива дейностите си гъвкаво и ефективно;

 беше изработена нова визуална идентичност на

организацията;

 беше създаден сайтът на БДВО;

 Беше утвърден конкурсът за PR постижения в

България - PR Priz, и проведени пет негови

издания;

 БДВО стана член на CERP и Global Alliance;

 Бяха подписани споразумения за сътрудничество

с Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с

обществеността” на

 Факултета по журналистика и масова

комуникация на Софийски университет „Св.

Климент Охридски” и

Департамент “Масови комуникации” на

Нов Български Университет за утвърждаване и

развитие на етичнипрофесионални норми в

обучението и практиката в сферата на пъблик

рилейшънс;

 беше създаден и подписан Етичния кодекс на PR

специалистите в България, с активното участие на

БДВО;

 беше иницииранно включването на професията

“Връзки с обществеността” в списъка на

професиите за професионално образование и

обучение;

 бяха проведени първите семинари и обучения,

организирани от БДВО;

 беше проведен Първият PR Фестивал.

Желая на Нели вдъхновение и енергия за нови

предизвикателства и реализации, и силната подкрепа

на съмишленици!

Използвам възможността и да благодаря на всички

колеги, с които съм работила за БДВО в периода 2001-

2006 г., за ентусиазма, ангажираността,

посветеността, споделеността и приятелството!

Без вас нямаше да бъде същото!

Благодаря и на Асен Асенов за поканата да бъда част

от това издание на PR Практики!

С най-топли поздрави!

Ралица Зарева
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„На нея с обич“

Нина Мирчева

Продължава на следващата страница

Ако бях талантлив художник, бих подарила на Нели
неин портрет с ярко оранжева, горяща коса. Такава
си я спомням от нашата първа среща. Пламтяща коса,
живи очи, но с овладяна усмивка и още по-овладяно

поведение. А огънят си играеше някъде вътре, ограден
с грижа от защитни камъни.

Ако бях музикант, бих сътворила за нея сюита. Няколко
самостоятелни пиеси, обединени от обща музикална
идея. Казват, че за сюитата е характерно това, че не е
строго фиксирана музикална форма като сонатата
или симфонията. Е? Не е ли това Нели? Винаги
различна, винаги многопластова, винаги
професионалист, винаги с мисъл за сина и любимия, и
все пак, винаги стопроцентово посветена на момента
с теб. На твоите цели, тревоги, успехи. Приятел.

Първата ми среща с нея беше като председател на
БДВО и досега за мен тя си остава водеща фигура в ПР
средите. Обичах дружеството по нейно време. Имаше
сантимент и пламък, имаше себеутвърждаване и
утвърждаване на професията. По това време все още
ми беше трудно да отговарям на въпроса „Ама какво
точно работиш ти?“ А Нели и всички съмишленици от
дружеството разширяваха отговора с всеки изминат

ден. И обединяваха. Това ми харесваше. Имах
усещането за общност, за разбиране в дълбочина,
дори съзаклятничество. Следях дружеството ревностно
и се учех, нищо, че всички бяха по-малки от мен.
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Нина Мирчева, член на УС на БДВО

В последните години често минавах по уличката край двора на математическата гимназия. Дълго
време там се намираше офиса на „Апейрон“. Минавайки край сградата, винаги се сещам за
срещите с колеги по време на обученията там. Кафето на терасата, разменените мисли и опит,
благодарение на които си тръгваш по-бодър, по-фокусиран и вдъхновен. За този й професионален

период съм й много благодарна също.

Не знаех, че Емил Димитров е нейна обич. Не сме говорили за това никога. Или не е ставало въпрос. Но
никак не се изненадах на тази й мисия – музикалният спектакъл с Даниел и Антония „На Нея с обич“.
Гледали сте го, нали? Направете го, ако не сте. Събрал е в едно обичта на създателите си, обичта към
един от кумирите на българската естрада, неговата обич към музиката, носталгията на нашето детство
и всепоглъщата обич на публиката, когато я има. Пожелавам на този проект световен успех. Доколкото

разбирам, има всички шансове да напусне пределите на България и да завладява нови сърца. Дано.

Не се наемам да предскажа какво ще се случи в следващите 50 години. Но всяка среща през
изминалите 20 от нейните 50 за мен бяха празник. Честит юбилей, Нели!
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Галена Иванова

Младият човек оценява ръста на хората, с които го
свързва съдбата след време. Не веднага, а едва
когато натрупа житейски стаж. И макар още

първата ми среща с Нели Бенова в качеството й на
основател на Apeiron Communication и Apeiron
Academy да беше вдъхновяваща, едва ли към онзи
момент осъзнавах какъв подарък ми готви съдбата.

Споменавам съдбата така често, защото тогава,
през 2007 г, много неща в живота ми се променяха
стремглаво – напусках журналистиката, правех

първи крачки в сферата на комуникациите, разделях
се с административна служба, която беше на път да
убие завинаги желанието ми да се занимавам с PR.
И точно в този преломен за мен момент една обява
във в-к „Капитал“ за квалификационна програма по
PR към английския институт CIPR ме отведе право в
офиса на Apeiron Academy и Нели Бенова.

Първите ми спомени от срещата с Нели бяха за
човек, който не просто преподава, работи и
защитава каузата на PR професията – всъщност,
това го разбрах по-късно – а за човек, за когото
изкуството на комуникацията беше светоглед и стил
на живот. Един особен вид човек от породата
„комуникатор“. Сега не ми е трудно „да надуша“
тази порода – енергични, творчески настроени,
широко скроени, открити за нови идеи, вдъхновени и
вдъхновяващи едновременно, създаващи особена
магия около себе си хора.

На Нели с обич - от екипа с любов!

Продължава на следващата страница
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За мен CIPR програмите, които Нели беше довела
година по-рано в България с акредитирането на
Apeiron Academy като квалификационен център
към CIPR, бяха бялата лястовица на PR
образованието у нас. Вдъхваха вяра, надежда и

смисъл, че тази професия може да стигне висок
европейски стандарт. С дързост и отдаденост Нели
не само направи възможно това престижно
професионално образование за българските
специалисти, но и активно променяше пейзажа на
PR професията в България – чрез организирането
на международни форуми по актуални
комуникационни теми, майсторски класове с
лектори от европейска величина като Кевин Рък, Ан
Пилкингтън, Хедър Яксли, др., чрез нестандартни
инициативи като Форума на креативността, с който
екипът на Apeiron предизвика консервативните
подходи на „сериозния“ корпоративен свят в
сферата на комуникациите.

Убедена съм, че преминалите през всички тези
събития, курсове и форуми специалисти
постигнаха ниво и качество на работа, които
отстояват принципите на CIPR. И най-важното – бяха
заразени от философията за висока етика в
работата си.

Галена Иванова

Продължава на следващата страница



PRактики, брой 171, 17 октомври 2019 г. 18

Щастлива съм, че в един момент от моя професионален път се оказах съучастник в тези усилия. В личен план
научих безкрайно ценни уроци. А най-ценният от тях беше, че невъзможни мечти няма. Да работиш със смел
мечтател понякога е голяма житейска авантюра, приключение, от което ти остава особен вкус към живота.

А Нели не спря да мечтае и смело отгърна нова страница в своята професионална биография като създаде
продуцентската компания Oxymoron Factory и първия си сценичен проект - музикалния спектакъл, посветен на
артиста Емил Димитров и последната му среща не с кого да е, а с Нейно Величество Публиката. А да трогне и
развълнува публиката – това го може само добрият комуникатор. От онази специална порода.

В навечерието на нейния прекрасен юбилей, искам да пожелая на Нели единствено време. Време да мечтае
и да сбъдва. Време за себе си, но и за всички, които я обичаме. Желая й време за вдъхновяващи пътувания и
вълнуващи завръщания!

Галена Иванова
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Поглед към Нели Бенова

Интервю с Нели Бенова

Да обърнем поглед към началото. Как започна твоят

път в ПР професията?

С образованието  Почти всяка история има

предистория. В моя случай предисторията наистина е
важна. Аз завърших философия в СУ „Климент
Охридски“. По това време (90-те години) само тук
имаше тази специалност. След дипломирането имах
шанс да започна като учител по философия и
психология във Френската гимназия. Интересен опит
за един млад човек, който застава пред ученици само
с 5-6 години по-малки от него. Справих се толкова
добре, че ми предложиха постоянно място, което
отказах. Успоредно с преподаването бях започнала
работа на пробен период в една голяма компания,
където продължих след края на учебната година. Вече
бях наясно, че ако искам аз да избирам какво да
работя ще трябва да натрупам познания в приложна
сфера. Философското образование е солидна и
добра база, върху която може да се надстроява с
далеч по-голяма лекота ново знание или развиват
умения в произволно избрана сфера. Лутах се в
търсене на възможности, когато един колега в офиса

ми подари книга на английски език - “Out there”.
Героинята в романа бе ПР специалист - изграждаше
персонални имиджи, вдигна на крака една
западаща агенция, постигаше невероятни успехи за
корпоративните си клиенти.
Това е, което искам да правя, казах си аз!

За моя изненада при справка в Софийския

университет сред новите академични специалности
току-що се бе появила и Връзки с обществеността във
ФЖМК. Трябва да съм късметлия, защото сред
опциите имаше и тригодишен курс за студенти, които
вече имат завършено висше образование. Така се
върнах отново на студентската скамейка и завърших с
първия курс магистри по Връзки с обществеността. Аз
продължавам да използвам израза пъблик рилейшънс
(ПР).
Изборът на ПР посока в моя случай е интересна
илюстрация за среща на закономерно и случайно.

Откриване на ежегодна конференция във ФЖМК. На снимката: проф. 
Тодор Петев, проф. Минка Златева и Нели Бенова (председател на БДВО)

Продължава на следващата страница
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Продължава на следващата страница

ПР дипломата отвори ли нови възможности пред
теб?

Отговорът е доста по-сложен от въпроса. Мисля, че
възможностите човек сам си ги открива. Аз избрах
да уча ПР, за да натрупам знания с практическо
приложение. Програмата в този период бе
обещаваща, но като съдържание бе огромно
разочарование. Просто имаше много
несъвършенства в онези първи години. Но ми даде
ориентири, които сама да следвам и да запълвам.
Не знам дали бих успяла да постигна това, ако
философското ми образование не предшестваше
тази нова посока.

И не, не беше лесно да намериш работа „по
специалността“. Не си спомням на колко места
съм опитвала, преди да успея. В компанията, в
която работех докато завърша ПР, успях да
натрупам както организационен опит, така и първи
уроци за това какво се случва, когато
комуникацията е напълно игнорирана. Но
благодарение на този опит години по-късно дойде
името на конкурса за вътрешноорганизационни
комуникации – Grapevine. Все пак постоянството се
възнаграждава. Първата ми истинска ПР позиция бе

в ProSoft – една от водещите ИТ компании в края на
90-те. И не попаднах там, защото си търсеха ПР.
Явих се на конкурс за специалисти Маркетинг и
Реклама. Към финала на кръговете му основателя
на компанията Юлиян Генов реши да
преформатира ролите в екипа и така аз полетях в
най-желаната посока.

Поглед към Нели Бенова

Представяне на Apeiron Academy – акредитиран център на CIPR
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Ти си почетен член на БДВО – признание за принос към

организацията. Как или защо БДВО стана твоя кауза?

Една от моите каузи и до днес е развитието и
репутацията на ПР като професионална област. БДВО
като организация, обединяваща хората с тази
професия, трябва и има водеща роля в този процес.
Има неща, които не могат да се постигнат от отделни
личности. Аз може да съм много високо ниво ПР
специалист, но какво от това, ако нивото на пазара е
много ниско?! Станах член на БДВО след завършването
на ФЖМК. Скоро след това бях избрана за
председател на Комисията по етика. Мандатът ми
завърши с приемането на първия Етичен кодекс на
БДВО, написан от мен. Впоследствие бях избрана за
председател на БДВО в четири последователни години
– между 2002 и 2006. Това са години от все още първото
десетилетие на организацията, т.е. нещо е направено,
но има още толкова много да се прави.
Аз бях първият „неакадемичен“ председател на БДВО,
човек от бизнеса. Този факт бе донесъл притеснение
на академичното съсловие в организацията. За обща
радост, тези притеснения бяха заличени от всичко,

което постигнахме през тези години. Визията ми за
развитие на БДВО беше много изчистена и стъпваше
на три основни стълба.
Да изпълним със съдържание съществуването на БДВО
беше единият от тях. Така се родиха първите

обучителни семинари за членове, последвани от

дискусии в различни формати. След първото пилотно
издание, ПР наградите на БДВО трябваше да добият
облик на истински конкурс. Моето разбиране за такъв
включваше развитие на Регламент, ясни правила за
структуриране на Жури и критерии за оценяване,
стилно и запомнящо се специално събитие за
връчване на наградите. Това е PR Приз, какъвто го
познавате и днес. Променят се категории, но скелета
на конкурса е същият.

Поглед към Нели Бенова

Продължава на следващата страница



PRактики, брой 171, 17 октомври 2019 г. 22

Продължава на следващата страница

Създаването на визуална идентичност и
комуникационен канал на БДВО бе друг
приоритет, който постигнах още през първата
година, защото получих подкрепата на
компанията, за която работех в момента –
“Хемимонт-Смартком“. Логото и първия сайт
на организацията създадохме с тях през 2002 г.
Третият стълб бе изграждане на свързаност -

между БДВО и международни ПР организации
извън България, между БДВО и университетите,
в които се изучава специалността ПР в
България. Случи се. По това време като
председател подписах първото споразумение
за сътрудничество с IPRA в Будапеща,
постигнато и със съдействието на Мария

Гергова и Гергана Василева. Пак в тези години
станахме член на Европейската ПР
Конфедерация, а аз член на борда ѝ. Изкачено

бе и най-високото стъпало – членството на
БДВО в световната организация – Глобалния
алианс за ПР и комуникационен мениджмънт.
България беше представена в PR Landscapes с
материал, създаден от Десислава Бошнакова
и Ралица Зарева.

Поглед към Нели Бенова

С Асен Асенов по време на първия ПР фестивал в България.
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Продължава на следващата страница

Като член на Глобалния алианс БДВО бе първата организация, която прие Глобалните етичните принципи
за професията и трябваше да адаптира кодекса си спрямо тях. Това пък даде повод да започнем диалог с
другите ПР организации в България и да се обединим около единен Кодекс на ПР професията. Този факт,
подписването на Кодекса, е причината да бъде избран 7 юли за празник на ПР в България.

Успоредно с това се случваха срещи със студенти, лекции на ПР форуми в България и извън нея.
Има ли смисъл всичко това? Добро ли е за ПР професията в България? Ако и вие си отговаряте с „да“
трябва да сте разбрали защо БДВО се превърна в моя кауза.

Поглед към Нели Бенова

Първото специално събитие на PR Приз. Мястото е подлез на бул. Тодор Каблешков.
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Всичко това беше успоредно с това, което правех
като ПР практик на пълен работен ден 

Предизвикателствата са навсякъде около нас и почти
във всичко, което правим.
След опита ми като вътрешен ПР за няколко
компании и институции, скочих в дълбокото – да
създадеш своя ПР агенция. Заедно с Ралица Зарева
основахме Apeiron Communication в края на 2005 г.

За съжаление, Ралица трябваше да замине за друга
държава само половин година след началото и
Apeiron се сдоби с главно „П“ като
предизвикателство за мен. С Apeiron са свързани
много, наистина много моменти, изпълвали с радост
и удовлетвореност сърцето ми на ПР човек.
Трудности също 

Ще се опитам да откроя няколко от добрите неща,
които направих с Apeiron Academy и имаха
отражение за ПР професията. Направихме
възможно в България да преминеш курса за CIPR
Diploma и CIPR Internal Communication Certificate.
Над 40 колеги завършиха успешно тези тежки
квалификационни програми. Със сертифицирането
на Apeiron като обучителен център на CIPR на
практика доведох планината при Мохамед.
Лекторите, които идваха от Великобритания за лекции
в София бяха професионалисти с безценния микс –
практикуващ преподавател. С Apeiron отворихме
една нова за България пътека в професионалните

комуникации – вътрешноорганизационните
комуникации. „Успешните комуникации започват
отвътре“ е моето разбиране за организационните

комуникации и някак естествено това стана слогана
на международната ни конференция за вътрешни
комуникации от 2006-а насам. Майсторските
класове, обученията, създаването на мрежата Клуб
Вътрешен комуникатор, наградите Grapevine Awards,
са част от моите професионални радости.
А първите „Дни на креативността в България“ бе една
щура идея, която си чакаше момента няколко
години, преди да ги направим. Отделно от това са
клиентите и комуникационните кампании, по които
работихме през годините. Всичко това с екипа от
Апейронци, който с прецизни стъпки развивах през
годините.

Поглед към Нели Бенова

След всичко това останаха ли ти сили да поемаш други предизвикателства и
постигаш още успехи?
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Кое е най важното в тази професия, какво би
посъветвала колегите, които сега тръгват по този
път?

Аз винаги срещам трудност да извадя едно нещо за
„най-“ в почти всеки контекст. Важно е да бъдеш
човек, възпитан в базови ценности. Защото не можем
да говорим за етични норми в професията, ако
отделния ѝ представител няма личен морал. Важно е

да бъдеш запасен с добър набор от знания и умения
на стартовата си позиция. И още по-важно – да не
спираш да разширяваш този набор. Добре е да
бъдеш последователен в действията си и търпелив за
резултатите. Да бъдеш широко скроен като човек е
още една добавена стойност за професионалиста.
На младите колеги, които избират да следват утъпкан
път, само бих напомнила да поглеждат знаците и
встрани от пътя. Тяхната посока може да се окаже
пренебрегнат от някой завой. Важното е да знаят къде
искат да стигнат. 

П.П. Ще си „открадна“ място за благодарност.
Благодаря на колегите от БДВО за този жест на

внимание. Благодаря на всички следващи членове на
Управителен съвет и Комисия по Етика, които
застават зад каузата ‚ПР професия‘. Имената са
много и ще ми простят, че няма да изброявам.
Последно, но не по важност. Благодаря на Асен
Асенов, който пое председателството на БДВО след

мен. Той сбъдна една грижливо отгледана мечта - да
направим ПР фестивал в България. И пак той днес е
първия председател на Обществения съвет към
БДВО. Нуждата от такъв Съвет прозрях преди
десетина години. Просто трябваше да дойде
момента, в който това да се случи. Благодаря ви!

Поглед към Нели Бенова

Връчване на награди на БДВО за принос в ПР професията в първото
десетилетие на 21 в. Нели е отличена за принос в развитието на
неправителствения сектор, саморегулацията на PR професията в
България и утвърждаването на образа ѝ в чужбина. На снимката: Нели

Бенова, Милена Атанасова и Асен Асенов
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Продължава на следващата страница

В този специален брой се включиха и четирима

председатели на БДВО, които имахме
непосредствената възможност, преди да заемем
тази отговорна позиция да бъдем заедно с Нели в

Управителния съвет или Комисията по

професионална етика на дружеството.

Разбира се, започвам първо със себе си – прекият
наследник, който пое председателството
непосредствено след нея, през 2007 г. Нали знаете,
в живота на всеки човек има срещи с хора, които
се превръщат в крайъгълен камък в неговото
развитие. Тези хора са малко, често пъти ги
срещаме съвсем случайно и в неочакван момент,
но влиянието им върху собственото ни битие остава
неизменно. Та, точно такъв човек за мен и в моя
живот е Нели – променящ съдби.

Всичко започна с едно неочаквано за мен
обаждане през ранната есен на 2005 г., в една
вечер, когато тъкмо си бях тръгнал от работа. Вече
познавах гласа на Нели, въпреки че от
запознанството ни преди няколко години се бяхме
срещали не повече от четири пет пъти на събития на
БДВО. И за моя изненада получих два въпроса,
които бяха и предложения. Първият – бих ли имал
нещо против да бъда предложен за член на УС на

БДВО на предстоящото в края на годината общо
събрание и вторият, а дали бих искал да бъда
предложен за председател, защото след
предстоящата промяна на устава, следващите
председатели ще се гласуват предварително.

Асен Асенов, Председател на БДВО, 2007-2008 

и 2014-2015
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Доста подвъпроси зададох и разбира се,

поисках време и след проведените разговори с

близки и колеги, приех. Другото вече е история.

Добра или лоша, не зная, но тази история, която

ме срещна с повечето от Вас, много от тези

срещи се превърнаха се превърнаха в

сериозни партньорства в името на каузата БДВО

и утвърждаването на положителния образ на

професията, а ако кажа, че повечето ми най-

близки и добри приятели в живота не съм

намерил в приключението, в което Нели ме

поведе – то това няма да е истина.

За съвместната ни работа, разбира се имали

сме и противоречия и спорове и трудни

моменти, през които заедно преминахме, но

най-важното и силно за мен беше лекотата, с

която се разбирахме и развивахме идеите си.

Как се допълвахме и съчетавахме знания, опит,

мотивация, как преодолявахме противоречия и

съпротива и вдъхновявахме други, да се включат

и работят с нас.

Ако има нещо, с което мога да се гордея в

работата си като председател на БДВО и член

на Управителния съвет е, че нищо добро не

пропилях и че всичко ново добавяше и

надграждаше, даваше нови хоризонти и

възможности. Разбира се, във всичко това

участваха и много други хора, без които нямаше

нищо да постигнем и винаги съм им благодарен

за това. Но сега споделям своето усещане за

познанството ми с Нели.

Продължава на следващата страница

Асен Асенов, Председател на БДВО, 2007-2008 

и 2014-2015
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Тя дори има влияние върху решението ми кога и по какъв

начин да се оттегля от управителния съвет на БДВО. Не съм

и го казвал никога, но нейното малко неочаквано

напускане през 2011 г. и последвалите след това събития,

в които тя вече не участваше като член на УС, ме убедиха

окончателно в правотата на идеята за ограничена

мандатност и за правилно управление на този процес. За

това също ѝ благодаря.

И понеже най-доброто винаги предстои, нямам никакви

съмнения, че следата, която Нели ще продължи да оставя

в професията и в живота на тези, които имат щастието да

се докоснат до нея ще продължи и ще създава нови

истории и спомени, до времето, в което се превърнат в

легенди. Бъди здрава и все така усмихната!

Асен Асенов, Председател на БДВО, 2007-2008 

и 2014-2015
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Когато срещнах за пръв път Нели Бенова, сякаш изгря
слънце. Имам предвид не само лъчезарието, 24
каратовата усмивка и неизменния и до днес изгрев в
косите ѝ. Визирам също топлото отношение,

разбирането, увереността и хармонията, които
излъчваше... та до днес!

Нели е от рядко срещания тип хора, които винаги са

готови да те изслушат и да помогнат (както
професионално, така и чисто човешки), независимо
от личните си ангажименти, липса на време или
лични предизвекателства за преодоляване. Човек,
който е готов да жертва от личното си време за
другите и за другото. Каузален човек и умерен
експериментатор.

Друго изключително качество на Нели е, че съумява
да вижда както голямата картина, така и финия
детайл. И по този начин много по-ефективно твори,
гради, създава… и още повече: привнася и
реализира иновативни идеи.

Още от далечната 2000 година започнах да следя

работата на Българско дружество за връзки с
обществеността (БДВО), където Нели беше не само
един от основоположниците, но и основна фигура.
Впечатлих се колко много неща правеше тогава, как
мислеше в мащаб и успяваше да популяризира
българската организация на световната сцена. И

въпреки че професията (пиар) беше нова за
България, тя вече говореше за етика, за
приемственост, за споделяне на най-добри
практики, за въвеждането на професионални
обучения и стандарти.

През 2005 г. реших да стана член на БДВО и именно
Нели бе един от моите препоръчители.

През 2007 г. отново тя, заедно с Деси Бошнакова,
Виктор Стефанов и други колеги, допринесли много
за развитието на публичната комуникация в България
(тогава членове на Управителния съвет) ме избраха
за членове на УС на сдружението, за което доверие
им благодаря и се надявам да съм го оправдала.

Милена Атанасова, Председател на БДВО 

2009-2010 г.

Нели Бенова през очите на Милена Атанасова
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Истината е, че годините от 2007-ма нататък бяха
много плодотворни – за председател тогава бе
избран Асен Асенов и той „смаза“ механизма на

организацията, БДВО се задвижи още по-добре от
преди. Освен традиционния вече тогава конкурс PR
Priz, заедно организирахме и първите пиар
фестивали в България, с участието на всички
ключови за тази област организации и фигури.

Темите, които сме задали като водещи тогава,
стават все по-актуални днес…
През 2009 и 2010 г., по време на моето
председателство отново благодарение на Нели

Бенова поканихме и успяхме да привлечем в
България едни от най-големите имена от Global
Alliance, CIPR, CERP, PACO… както като членове на
журито в конкурса, така и като панелисти във
фестивалите. В България дойдоха за пръв път Колин
Фарингтън, Аманда Сучи, Роберто Дзангранди,
Сера Гьорпе…Това бяха години, в които страната ни
едва се откриваше пред световния професионален
пиар елит.
Днес, 10/15 години по-късно България вече е
доказала, че измисля и развива едни от най-
иновативните пиар проекти, публичната
комуникация у нас се разви изключително бързо и
вече е на световно ниво. Колегите печелят награди
по международни конкурси, и дано така да бъде,

гордеем се с тях! Но не бива да забравяме откъде
сме тръгнали – ролята на първопроходците е
огромна. Нели определено е един от тях – важна
част от стабилния фундамент на публичната
комуникация в България.

Продължава на следващата страница

Милена Атанасова, Председател на БДВО 

2009-2010 г.
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И понеже тази година Нели е юбиляр,
а това е само половината от
изминатия път, искам да и пожелая
още много вдъхновение за интересни
нови дела. И лично да и хвърля
ръкавица от трибуната на „PR-актики“
да се захване отново с наградите и

фестивала за вътрешни комуникации
Grapevine (Awards) – тъй като това
събитие не само популяризира
добрите практики в България, но и
също укрепва връзката между две от
ключовите за комуникацията
професии – PR и HR.
Нели, бъди жива и здрава, за да
създаваш! Ние сме с теб, винаги
готови за нови интересни проекти
заедно 

Честит празник, радвай се на хубави
дни в личен и професионален план!

Милена Атанасова, Председател на БДВО 

2009-2010 г.
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Нели е най-креативният и неуморим приятел и
колега в живота ми. Видях я за първи път като

председател на БДВО преди близо 20 години, а
някак си съдбовно, по-късно имах шанс да работя
за нея и в последствие, да заеме едно постоянно
кътче в сърцето ми, без да ни смущават
географската отдалеченост или липса на време
за интензивни срещи. Винаги ме е впечатлявала с
мъдростта и принципите си, които се срещат
рядко днес. Гордея се, че я познавам и мога да я
нарека близък човек!

Честит юбилей!

Мануела Дюлгерова-Тотева, Председател на 

БДВО 2017 г. 
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Комуникацията е това, което комуникацията прави.
Научих това от Нели – някъде покрай Apeiron
Communication, някъде покрай разговорите или пък
обогатяващите дискусии не само за БДВО, а за ПР
професията като цяло. И за нейната роля в
обществото.

И по мои впечатления и спомени това е едно от най-
важните неща, за които Нели – с дългогодишното си
председателство на БДВО, с активността си преди и
след него – успя да допринесе. Не просто така, а с
много жар и ентусиазъм, с онази присъща само на
нея емоционалност, с една типично нейна
непоклатима принципност, с която защитава идеи и
влиза в огнени професионални спорове дори с
близките си хора. Щеше да е прекрасно, ако
нейната способност да заразява с ентусиазъм се
беше разпространила още повече. Но да кажем, че
и така не е лошо, даже въобще.

Преди 15 години ПР професията изглеждаше по
доста различен начин. На места около нея имаше
фалшиво лустро, имаше и къде по-малко, къде по-
голямо недоверие към нас като професионалисти.
Бяхме и по-разединени като общност. Обръщайки
поглед назад, съвсем уверено можем да заявим, че
сме изминали доста път, при това в правилната

посока. Това нямаше да бъде възможно без една
немалка група от хора, които стъпка по стъпка,
тухла по тухла, изграждаха имиджа на професията
ни.

Комуникацията е това, което комуникацията прави.
Благодарим ти, Нели, ти го доказа. И нека още

колкото искаш пъти по 50 години да продължаваш
да го правиш. Наздраве!

Д-р Александър Христов, Председател на 

БДВО 2011-2013 г. 

Communication is what communication does



PRактики, брой 171, 17 октомври 2019 г. 34

5 жеста на признание

Животът на Нели Бенова

Продължава на следващата страница

1) 1998 г.: В рецензията към дипломната ми работа на
тема „ПР – системен подход и стратегически
мениджмънт“ проф. Петранка Филева беше
написала: „Представеният дипломен проект далеч
надхвърля нивото на защитавания образователен ценз.
Препоръчвам да се разшири и защити следваща

степен…“
Не го направих. Исках по-бързо да скоча в практиката.

2) Първата ми истинска ПР позиция бе в ProSoft.
Неоценимо силен период в натрупване на умения за
работа с медии, вътрешни комуникации, управление
на събития, управление на комуникация с чужди и
български партньори на компанията. И, съвсем не
последно по важност – поуките от успехи и провали в
ежедневното общуване с най-високото управленско
ниво – Юлиян Генов. През януари 2000 г. изпрати
шофьора си, за да ме закара в Майчин дом. Целият
екип бе притеснен, че дъщеря ми не бърза да излиза
на бял свят. След раждането ѝ, една от колонките в

ProSoft News, страницата във в. Капитал, бе посветена

на мен.

3) Периодът (2003-2004), в който бях ключов експерт ПР
и събития към екипа, който изпълняваше
Комуникационната програма на Делегацията на ЕК в

България, беше изключително тежка. Делегацията
беше много експресивна в случаите, когато дори и
нещо малко е объркано, но тотално пестелива на
позитивна обратна връзка. Единственото
благодарствено писмо, което получих през този
период, бе от президента на Европейския Социален

Фонд, изпратено с копие и до Делегацията.
Признанието бе за спасено от мен събитие в София.
Аз си знам какво ми струваше това спасение и
признанието ми беше безценно.

Нели Бенова: Не ги деля на малки и големи. За мен те са ценни и ми е хубаво пълно в паметта с
такива.
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Животът на Нели Бенова

4) Заради познатата мъгла на Летище София, аз и журналистите, които трябваше да заведа на медийно събитие
в Милано, не можехме да излетим. Само две чужди авиокомпании извършваха полети. След бърз преглед на
възможни връзки и преговори с екипа на Alitalia, успях да кача групата. Стигнахме почти за началото на събитието.
Признанието бе от две страни – компанията-майка на Ideal Standard и от журналистите, които бяха свидетели на
моя малък подвиг. А събитието бе с много новини и заслужаваше усилията.

5) Медал от дървена плочка, върху която ръчно е изписано „Най-добър шеф“ – жест на признание от екипа ми в
Apeiron Communication.

Международна конференция в Румъния. Нели Бенова представя състоянието на ПР професията в България
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Даниел Цочев

Продължава на следващата страница

НИЕ СЕ ЗАПОЗНАХМЕ ПРЕЗ пролетта! ТЯ ИМАШЕ
голяма усмивка, буйна червена коса И АЗ СЕ
ВЛЮБИХ! ПОДАРИХ И ЕДНА МАЛКА ТАЙНА - че
сме от eдна кръвна група - Mечтатели! И тази
тайна продължихме да следваме през годините!

И тук свършва алюзията с песента на Емил
Димитров „Нашият сигнал”, защото Нашият
сигнал стана P.S. I love You на Beatles.

Всъщност срещата беше в един подлез и то по
работа 2002 година. Годишните награди на БДВО
- тя-създател и организатор, аз - в ролята на
водещ. Тези две роли продължаваме да си

разменяме и до днес - успешно!

Подлезът беше не само нестандартният, но и
точен избор на място спрямо темата на
годишните награди - ПРОЗРАЧНОСТТА. Подлезът,
където хора и идеи влизат и излизат, срещат се и
се разминават, продължават заедно или не!

Празникът на Нели Бенова - “НЕ на 50?”
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Даниел Цочев

Продължава на следващата страница

Така и при нас, животът ни събираше и
разделяше многократно, докато си
припомних думите на Сократ: „Ако искаш
добре да живееш, намери си Добра жена,
ако ли не, стани Философ”.

Пред мен имаше Добра жена и завършен
Философ и аз и предложих брак! А и PR
препоръките бяха на високо ниво !!

И така през 2014 г. се случи поредното Наше
събитие - „Сватбата на НЕ и ДА „. НЕ от НЕли,

ДА от ДАниел. А между Не и Да е целият свят -
цялата мисъл, чувство, вода, въздух, мечти и
още много Неща!!! Едно от главните между тях
за нас е Филип Даниел, който се появи (след
един танц на SIMPLY THE BEST ), за да докаже,
че Любовта съществува и ще я има и след
Нас дори, чрез Него!!!
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Даниел Цочев

Продължава на следващата страница

Зодиите ни са въздушни, но той успява да ни
връща на ЗЕМЯТА (зодия Скорпион) сигурно,

за да отскачаме здраво в преследване на
следващата Мечта!

А НЕ знае как да сбъдва мечти! Може би
защото е Голяма (още преди 50-те ).

Семейството стана изключително важно за

Нас! Най-пълни са миговете прекарани
заедно четиримата - НЕ, Нони, Филип и ДА!
Времето на село по гроздобер и след това
до бъчвата!!

С филма „Добра година”!!! Емоции
незаменими!!!!
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Даниел Цочев

Продължава на следващата страница

НЕ отвори много Голяма и Нова страница в моя
живот! На това, което само съм си помислил, тя
вече му беше намерила смисъл и чувство и път,
по който да върви! Накара ме да пея и свиря, не
само пред приятели, а пред по-голяма публика!
Дори в зала 1 на НДК ! Тя ме ИЗЯВИ!!! (може би
НЕслучайно брачната служителка ме попита
дали искам да взема НЕйната фамилия -
МОЖЕЛО!!! Отказах, естествено, за да НЕ се

загубим поотделно!)

Така след многото хрумки-събития свързани с
нейната пряка изява в „Апейрон комюникейшън”,
се появиха Нашите събития - „Защо Не? Даниел
Цочев на 50“ - първо място в категория „Събития”
на БДВО за 2015г. В този спектакъл блесна още
един талант на Нели, а може би два! След като
получи отказ от Ръсел Кроу (мой набор и колега)
да ме поздрави за празника, тя си хареса негова
песен “Good Year” и ми я подари като написа
български текст!



PRактики, брой 171, 17 октомври 2019 г. 40

Даниел Цочев

Продължава на следващата страница

ТОВА Е МОЯТ ДЕН
Това е Моят ден,

Един различен ден!
Аз виждам себе си,

Макар Не много променен!
И някак на шега,

През времето си аз  летях!
Защо не тук сега да спра,

И уловя мига!
От всичко на света ,

Най-много искам аз,
Една китара и да пея,

Да сбъдна една мечта!

За нея ти подай ръка
И стих по ноти подреди

ДА и НЕ в песента,
Е всичко на света!

А вторият и Талант е онзи инат, който ако го познаваш, живееш в мир с него
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Даниел Цочев

Следващото Ни събитие през тази година беше
собствената ни сватба - „Песента на лозята”. То
получи приза „Събитие на годината” от всички
роднини и приятели, въпреки че изминаха
разстоянието чак до Чирпанските лозя в пълна
неивестност какво ги очаква!!!

Голямата любов на НЕ (надявам се след мен) е
Киното! Магията му! Но още повече, да я създава тя!

Завърши майсторски курс по писане на сценарии
при Голан Рамзис - Холивудски сценарист, и
създаде оригинален филмов сценарий. Записа и
завърши курс по продуцентство. Основа
продуцентска компания „ОXYMORON FACTORY” и
тогава като първа стъпка се появи музикалният
спектакъл „На Нея с обич! Емил Димитров” , на който

Нели Бенова е автор и продуцент. Поредното Наше
събитие (с любезната подкрепа на Д. Цочев ).

Театър, музика и кино в едно! В мечтите, фантазията
и усилията (онзи познат Талант) на Нели Бенова!!!
Душата, Сърцето, Таланта и перото на НЕ направиха
възможно този спектакъл да живее, въпреки всичко
(като подкрепа на културата в България) вече четири
години! Събитие видяно и съпреживяно от над 10 000
души в страна и 10 по толкова, които го очакват
догодина в страната и чужбина!!!!

Продължава на следващата страница
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Даниел Цочев

Нели е човек, който не познава компромиса, защото
познава Истината, Човечността, Етиката и Морала!
Човек, който не може да спре преди работата да е
свършена над 100%! Човек, който е убеден, че да
раздадеш себе си за другите, е най-голямото
удовлетворение и призвание да си роден на този
Свят!!! Човек с изявена НЕСТАНДАРТНОСТ!!! Заедно с

неудържимата и фантазия летим и ние, за да сме част
от Празника на финала!!!

Какво е Нели Бенова в и за PR общността могат
професионално да говорят нейните колеги!! Аз мога
скромно да благодаря на Случайността („..а тя е за
тези, които са готови за нея”), че ме срещна с PR
Същността!!!

Годините бързат, защото имат нужда да настигнат
Мечтите на НЕ!!!

Какво ли ни е приготвила за следващите 50?!?!

Честит Празник, Обич НЕ!!! НЕ на ДА!!!

P.S. “ Dance Me to the End of LOVE”



PRактики, брой 171, 17 октомври 2019 г. 43

5 малки истории, които те караш да се усмихваш

1. Създаването на музикалния спектакъл „На Нея с
обич! Емил Димитров“ (автор и продуцент) не е
малка история, но пък я споделям с неочакван
поглед. Имах силна вътрешна потребност от
„почивка“ от ПР въртележката. А най-добрата почивка
е активната. Двойният ми дебют с продукцията

изненада наистина много хора – познати и
непознати. Само майка ми не изглеждаше никак
изненадана и след премиерата каза: „Нели, с какво
си губи времето последните 20 години?!“

2. Пак в темата на спектакъла. Бюджетът за рекламна
кампания за премиерата на спектакъла бе по-нисък
и от най-ниско бюджетната кампания, която всеки от
нас някога е правил. Идеята ми да отворя
кампанията с флашмоб на Летище София криеше
много рискове. Поех ги и го направихме.
Видеоклипът живее вече тригодишен звезден живот
във ФБ. Но! Това, което няма да забравя още от
Летище София са думите, с които ме посрещна
човек от вътрешния ПР екип: „Нели, аз станах ПР

заради Вас. Толкова съм щастлива да се
запознаем“. По-късно научих и историята на
професионалната преориентация – от право към ПР,
за която имам принос.

3. Бях в Киев през 2004 г., когато в Украйна започна
Оранжевата революция. Българските ТВ канали
изобщо не отразяваха темата, а в страната се
случваха наистина революционни събития. Обадих
се на продуцента на новините на Нова ТВ (Валя
Гиздарска) и предложих да им подавам

информация за случващото се. След обсъждане с
екипа, те решиха да правим телефонни включвания в
централната емисия с водещ Милен Цветков. В една
от вечерите, когато аз говорех, вратата на стаята, в
която умишлено се бях скрила, се отвори и нахлу
дъщеря ми (5 г.) с радостен възглас: „Мамо, мамо,
видях те на телевизора“…

Нели Бенова: Ето това е трудност – да избера пет. Аз все още се усмихвам и все по-често на малките неща.

Продължава на следващата страница

Животът на Нели Бенова
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4. След лекции в курса за CIPR Diploma, с Кевин Рък
бързахме към Летище София. На Орлов мост усетих, че
оставаме на три гуми. Отбих и отидох при най-близкото
такси. Примолих се на шофьора да ми помогне срещу

заплащане. Той смени гумата, ние с Кевин не пречехме.
Отказа да вземе пари с думите: „Бързайте, че самолета
нема вас да чака. Само бакшиша чака клиентите си. Или
пък прави добро като ги нема…“

5. През не помня коя година БДВО бе направило специални
награди за Коледното парти. Определянето на победители в

категориите беше с гласуване. Аз получих наградата „Най-
усмихнат ПР специалист“. И това ако не е повод за  За
много   

Животът на Нели Бенова
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Нели Бенова е родена на 17 октомври 1969 г. в гр. Тетевен.

Завършва средното си образование в ЕСПУ „Георги Бенковски“

като най-добър ученик на випуска, отличен със златен медал.

Продължава образованието в СУ „Св. Климент Охридски“ в

желаната специалност Философия. Новата специалност „Връзки с

обществеността“ я връща отново в СУ, където се дипломира с

признание за изключителен дипломен проект. Сред

следдипломните ѝ квалификации са престижната PR Diploma на

Института за PR на Великобритания (CIPR), мениджмънт в Холандия,

Писане на филмови сценарии и Продуцентство.

След работа за водещи компании от сектор ИТ и Делегацията на

ЕК в България, през 2005 г. Нели създава Apeiron Communication –

комуникационна консултантска компания. С Apeiron, освен

работа за корпоративни и нестопански организации, развива

Apeiron Academy – програма за професионални обучения за

комуникатори и комуникационни умения. Apeiron Academy

постига статут на Акредитиран център на CIPR за България и Нели

управлява квалификационните програми. С Apeiron Research Нели

прави изследователски проекти за състоянието и развитието на ПР

и вътрешните комуникации в България.

Продължава на следващата страница

Коя е Нели Бенова всъщност?
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От 2002 до 2006 г. е председател на БДВО. За развитието на

професионалната организацията, за утвърждаването на PR

Приз като конкурс за постижения, за отварянето на

организацията към сътрудничество с международните ПР

организации и с университетите с ПР специалност в

България, Нели е удостоена с признанието Почетен член на

БДВО.

През 2016 г. създава и продуцентската компания

OXYMORON Factory, с която реализира първия си проект „от

идеята до сцената“ – музикален спектакъл „На Нея с обич!

Емил Димитров“. Нели е автор и продуцент на най-

мащабната музикална продукция създавана някога в

България в полето на независимото сценично изкуство.

Коя е Нели Бенова всъщност?
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