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Стартира PR Приз 2014 

За четиринадесета поредна година престижният конкурс за отличия в сферата на комуникациите – PR Приз 
2014, ще награди успешно реализираните през изминалата година PR проеки. Те могат да представени от 
вътрешни PR отдели, PR агенции, PR отдели на рекламни агенции и специалисти по PR и маркетинг.  
 
И тази година проектите ще бъдат оценявани на два етапа от компетентното жури – предварително 
журиране, оценяващо планирането, реализацията и постигнатите резултати на проекта, и публично 
представяне на проектите, носещо 20% от общата оценка.   
 
Крайният срок за кандидатстване е 06 юни 2014 г. Регламента за участие в PR Приз 2014. За всички новости 
около конкурса можете да следити на bdvo.org.  

 

 

Важни дати в конкурса PR Приз 2014 : 

 
08 май – 06 юни 2014 – Краен срок за подаване на проекти за участие в PR Приз  

09 юни – 18 юни 2014 – Журиране по първите три критерии 

21 юни – 22 юни 2014 – Публично представяне на проектите, кандидатстващи в PR Приз 

26 юни 2014 – Официална церемония по награждаване на победителите в PR Приз  

bdvo.org
bdvo.org
bdvo.org
bdvo.org
bdvo.org
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1. Корпоративна PR кампания 

PR кампания за постигане на бизнес цели, за изграждане на 

корпоративен образ и управление на корпоративна репутация. 

 

2. CSR проект – бизнес сектор 

Социално отговорна PR кампания на организация от бизнес 

сектора: предназначена за утвърждаване на ценности и/или 

защита на обществено полезна кауза и инициирана от бизнес 

организация. 

 

3. CSR проект – нестопански сектор 

Социално отговорна PR кампания на организация от 

нестопанския сектор: инициирана от неправителствени или 

благотворителни организации за утвърждаването на значими 

ценности и/или защитаваща обществено полезна кауза. 

 

4. PR проект в публичния сектор 

Кампания, организирана от институция или организация от 

публичния сектор, успешно използвала PR инструментите за 

комуникиране на дейността си пред публиките и/или за 

популяризиране на отделни проекти, осъществени от 

институцията. 

 

5. Зелени комуникации и градска среда 

Кампания или проект, реализирана от бизнес или нестопанска 

организация, насочена към подобряването на околната и/или на 

градската среда. 

 

6. PR проект за вътрешни комуникации 

Комуникационна кампания или проект, насочени към 

вътрешните публики на дадена организация, институция или 

компания. 

 

7. PR проект за продукт или услуга 

PR кампания за представяне на нов или съществуващ продукт 

или услуга на пазара. 

 

 

8. Специално събитие 

Специално събитие като елемент от PR програма или предмет 

на самостоятелна програма. В категорията може да участват 

също събития, които са част от кампании, участващи в друга 

категория на конкурса. 

 

9. PR проект на медиа 

Кампания за представянето на медии и/ или представяне на 

конкретен техен проект пред целевите публики. Всички проекти 

на медии са задължени да кандидатстват в категория „PR 

кампания на медиа”, а журито ще прецени каква 

награда да даде на тези проекти и към коя от останалите 

категории да ги причисли. 

 

10. Кризисен PR 

Реализация на програма или проект по кризисен PR и решаване 

на комуникационни проблеми. 

 

11. Онлайн кампания или проект 

PR кампания или част от комуникационна кампания, 

реализирана в интернет среда, използваща всички възможности, 

предоставени от интернет, за постигане на зададените цели и 

резултати. 

 

12. Имиджмейкинг 

Кампания за изграждане на персонален имидж и управление 

на персонална репутация. 

 

13. Политически PR 

Кампания, проведена за политическа партия, организация и/ или 

политик. 

 

14. Специална категория - PR на студентски проект  

Разработена PR програма или план за PR кампания, развита за 

целите на курсов проект от студент по PR, който е след втори 

завършен курс. 
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Асен Асенов – председател на журито 

Със съдействието на 

 

 

проф. Милко Петров 

Милко Петров е медиен и ПР експерт, професор по чуждестранна 
журналистика и изграждане на имидж във Факултета по журналистика и 
масова комуникация на Софийския университет "Св. Климент 
Охридски", доктор на филологическите науки, ръководител на Катедра 
на ЮНЕСКО «Комуникация и Връзки с обществеността». Автор  и 
съавтор е на единадесет научни книги и над триста научни публикации, 
разглеждащи въпросите на журналистическата теория, световната 
журналистика и персоналния имидж. Президент на Международния 
редакционен съвет на електронното списание «Медиите на 21 век», 
www.newmedia21.eu , президент на УС на Българската академична 
асоциация по комуникации /БААК/  
 

Асен Асенов е председател на Българско дружество за връзки с 
обществеността за 2014 г., директор „Корпоративни комуникации" на 
ПОК „Доверие" от 2011 г., като  работи в компанията и в периода 1998-
2007 г., когато заема позициите специалист маркетинг, координатор 
връзки с обществеността, координатор човешки ресурси, ръководител 
отдел „Обслужване на клиенти", директор „Маркетинг",  ръководител 
отдел „Връзки с обществеността". Член на Управителния съвет на 
Българско дружество за връзки с обществеността и негов председател 
за 2007 и 2008 и 2014 г. Хоноруван и гост преподавател по „Връзки с 
обществеността" и „Бизнес комуникации" в Университета за 
национално и световно стопанство. Редовен докторант в катедра 
"Медии и обществени комуникации" на УНСС. 

http://www.newmedia21.eu/
http://www.newmedia21.eu/
http://www.newmedia21.eu/
http://www.newmedia21.eu/
http://www.newmedia21.eu/
http://www.newmedia21.eu/
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Елица Баракова 

 

 

Лиляна Загорчева 

Лиляна Загорчева има 15-годишен опит в областта на корпоративните 

комуникации, управлението на конфликти и кризи и  води 

комуникационните кампании на множество големи проекти като 

преименуването и преструктурирането на Actavis, енергийния проект за 

Марица Изток 1 на AES, стъпването на KD Инвестмънтс на българския 

пазар, първичното публично предлагане на няколко големи публични 

компании вкл. Първа Инвестиционна Банка и много други. консултира 

клиенти като Visa International, Goodyear, IBM, Intel, 

Кимимпекс, Masterfoods, BASF, Trigranit, General Electric и др.  

 

Елица Баракова ръководи екипа на фондация „Помощ за 

благотворителността в България“ от 1998 г. с убеденост, че 

благотворителността е поле не само за утвърдени традиционни 

дейности, но и за социални иновации. Успешно бори митове 

като: хората и бизнесът не даряват или фондациите са виновни 

по рождение. Гледа с оптимизъм към деня, когато ще даряваме 

на училището, университета или неправителствената 

организация не защото някой иначе ще умре, а защото това е 

част от пълноценния начин на живот на всеки гражданин. 
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Стартира Мтел Чалъндж Контест 2014  

За четвърта поредна година БДВО съвместно с Mtel ще дадат възможност на студентите в 

комуникационните професии да покажат своите възможности, състезавайки се по реален 

проект, зададен от телекомуникационната компания. Новото в Mtel Чалъндж контест 2014 е, че 

студентите ще се запознаят със заданието предварително и ще имат повече от две седмици на 

разположение, за да разработят своят проект. 

 

Журирането ще се проведе на два етапа, като на първия, специалистите от Mtel ще се 

запознаят с проектите и ще класират най-добрите за открита защита, която ще се проведе на 

31 май и 01 юни 2014 г. Желаещите да проверят своите възможности и да спечелят 

предоставената награда- платен стаж в PR  отдела на компанията, могат да изпращат своите 

разработки по зададената тема не по-късно от 27 май, на електронен адрес:office@bdvo.org 

 

Освен проекта, кандидатите следва да изпратят контактна информация, информация за 

университета, специалността и курса на обучение, в който са, като заявка за участие в 

конкурса може да бъде изтеглена от тук. 

 

Студентите, които кандидатстват в конкурса следва да са завършили минимум трети курс от 

своето обучение по специалност Връзки с обществеността или друга комуникационна 

специалност или да следват магистърска програма. 

 

Заданието на Mtel можете да намерите тук. 

 

 

mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2014/05/2014-zayavka_uchastie-Mtel-PR-Challenge-Contest-2014-2.pdf
http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2014/05/Mtel-PR-Challenge-2014-1.pdf
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Пол Хоугън е директор планиране във Fleishman-Hillard EMEA. Работил е с 

мултинационални клиенти в сферата на планирането, брандинга и 

стратегическото развитие. През годините води стратегическата комуникация 

на компании като Procter & Gamble, Aviva USA, веригата хотели Hyatt Regency, 

Barnes & Noble, американската мултинационална телекомуникационна 

корпорация AT&T, Федералната търговска комисия на САЩ, Emerson, General 

Motors и много други. В началото на 2014 г. Хоугън пристигна в България, за 

да проведе тренинг по стратегическо планиране на екипа на All Channels 

Communication Group. 

Какви отговорности включва позицията Ви на 

директор планиране във Fleishman-Hillard? 

Подпомагам клиентските ни екип в 17-те офиса на 

Fleishman-Hillard в EMEA региона да превърнат 

клиентските брифове в ангажиращи, ефективни 

интегрирани комуникационни програми. Ключът е в 

използването на проучвания и данни за достигането до 

вярна потребителската гледна точка и нагласи на 

целевата аудитория. Опитваме се да основаваме 

цялата си работа на това как наистина смятат хората и 

как действат. 

 

Вие сте американец, но по-голямата част от 

професионално Ви развитие протича в Европа. 

Какво предизвикателство е това за Вас – лично 

или по-скоро професионално? 

Живея в Европа вече повече от 20 години. Доведе ме 

една двугодишна командировка за предишен 

работодател. Винаги съм чакал момента, в който ще се 

прибера у дома, докато един ден осъзнах, че Европа е 

моят дом. Предполагам, че дойдох по професионални 

причини, но останах, защото на мен лично много ми 

допада начина, по който ние – европейците – мислим 

и живеем.  

Лица 

Пол Хоугън – Директор планиране във Fleishman-Hilard EMEA 
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(продължение от стр. 7) 

това са вероятно индустриите, 

които наричам индустрии 

„проблем/решение“. Това са 

браншове като енергетика, 

фармацевтика, химическа и 

хранителна индустрия. Браншове, 

които са абсолютно необходими 

за развитието на обществото, но и 
същевременно причиняват 

проблеми вследствие на 

дейността си. В повечето случаи 

искаме да достигнем хора, които 

нямат крайно мнение, отворени 

са към фактите и това, което 

казва науката, които искат да 

слушат и двете страни – и 

индустрията, и критиците й. 

 

Какво място заема PR-ът в 

интегрираните комуникационни 

решения, които предоставяте на 

клиентите си днес, в сравнение с 

мястото, което е заемал преди 

десет или повече години? 

През последните няколко 
години PR специалистите и PR-ът 

са се доближили повече до 

мисленето на клиентите.  

Запознат сте с особеностите на PR-

а в много страни. PR похватите в тях 

не се различават много, за разлика 

от медийната среда. Бихте ли 

очертали основните различия в 

медийната среда и съответно в PR-а 

в страните от EMEA региона? 

Не съм сигурен, че медийната 

среда в действителност е толкова 

различна. В по-голяма или по-малка 

степен всички страни от ЕС имат 

свободна и независима преса. Те 

всички имат „сериозни“ и 

„сензационни“ издания. Въпреки че 

когато говорим за „жълта“ 

журналистика смятам, че 

англичаните я правят най-добре – или 
поне я правят най-безсрамно. 

Разбира се, онлайн и социалните 

медии са малко или много 

отражение на културата на хората, 

които присъстват в тях.  

 

Кои са най-предизвикателните 

браншове, за които сте работили? 

Ако под предизвикателни имате 

предвид индустриите с най-

интересни проблеми,  

Появата на нови медии и 

способността на потребителите да 

„говорят обратно“ на компаниите 

направиха ангажираността и 

слушането критични – умения, които 

винаги сме проявявали. Във все по-

голяма степен се намираме в 

ситуация да работим с много 

агенции, когато за клиента няма 

значение от къде идва идеята – PR, 

рекламните и дигиталните агенции 

работят заедно от самото начало. 

 

В началото на 2014 година 

посетихте България, за да 

проведете обучение по 

стратегическо планиране на екипа 
на All Channels Communication 

Group. Какви са първите Ви 

впечатления от България?  

Наистина се насладих на престоя си 

в България. Бях впечатлен от 

жизнеността и енергията на София. 

Като сравнително млада професия 

в България PR-ът се развива добре 

самостоятелно във времената на 

интегрираните маркетингови 

комуникации – не изглежда 

9 
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Интервю с Пол Хоугън 
(продължение от стр. 8) 

докажете или опровергаете. Това е 
много по-добър вариант, отколкото 
да започнете без нищо. 

това са вероятно индустриите, 

които наричам индустрии 

„проблем/решение“. Това са 

браншове като енергетика, 

фармацевтика, химическа и 
хранителна индустрия. Браншове, 

които са абсолютно необходими 

за развитието на обществото, но и 

същевременно причиняват 

проблеми вследствие на 

дейността си. В повечето случаи 

искаме да достигнем хора, които 

нямат крайно мнение, отворени 

са към фактите и това, което 

казва науката, които искат да 

слушат и двете страни – и 

индустрията, и критиците й. 

 

Какво място заема PR-ът в 

интегрираните комуникационни 

решения, които предоставяте на 

клиентите си днес, в сравнение с 
мястото, което е заемал преди 

десет или повече години? 

През последните няколко 

години PR специалистите и PR-ът 

ограничен от някои „силози“, каквито 

намираме на пазарите, където PR-ът 

исторически се развива като 

„евтиния вариант“ на рекламните 

бюджети. Интегрираният подход на 

работа, който видях в All Channels, е 

на нивото на най-добрите агенции в 

Европа.  

 

Посветихте първата част от 

обучението си на първоначалните 

проучвания при подготовката на 

стратегия. Дайте ни идея как 

едновременно да фокусираме 

информацията и да намалим 

времето, прекарано в проучване. 

Всяка добра комуникационна 
кампания се основава на истината и 

на прости факти за пазара и 

потребителите. Тайната е в това да 

намериш правилното проучване, 

без да натоварваш екипа с 

нерелевантна информация. Открих, 

че най-добрият начин за правене на 

проучвания, е начинът, по който го 

правят традиционно учените – чрез 

наличието на хипотеза. Ако имате 

хипотеза за поведението на 

потребителите, значи можете да я 
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са се доближили повече до 

мисленето на клиентите.  

 

Какво е специфичното ноу-хау на 

Fleishman-Hillard, когато говорим 

за методи и техники в процеса на 

създаване на една идея? Бихте ли 

споделил някоя тайна с нас? 

Fleishman-Hillard се гордее с 

велики идеи, които решават 

реални бизнес проблеми на 

клиентите. „Тайната“ всъщност не 

е никаква тайна. Винаги 
започваме с ясен бриф от 

клиента. Работим много усилено, 

за да стигнем до такава гледна 

точка, която може да стигне до 

сърцето на потребителя или 

заинтересованите страни, техните 

нагласи и поведение. Тогава 

мислим извън нас самите, за да 

разберем как това намира 

приложение в реалния свят – 

култура, общество, тенденции. И 

накрая – даваме си достатъчно 

време за създаване на нови идеи, 

позволяваме си да опитваме нови 

неща и да имаме куража да 

представим неочакваното. 
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Кариери 

AvantX Technologies набира стажанти по маркетинг и комуникации 
За повече информация: 

office@avant-x.com  

Искате да разберете как се стига от идея до реализация? Искате да се занимавате с  разнообразни проекти? Имате 

желание да усвоите нови познания и практически умения? Фирма с маркетингова дейност предлага възможност за 

доброволен и платен стаж за студенти, в зависимост от уменията и познанията на стажанта. Ще бъдат застъпени 

разнообразни дейности от сферата на маркетинга и комуникациите, рекламата, продажбите и  oрганизирането на 

събития. Работата е в млад и динамичен екип. Програмата е практически ориентирана. За някои задачи се предлага и 

гъвкаво работно време, като част от възлаганите задачи могат да се изпълняват и дистанционно. Завършилите стажантската 

програма ще получат препоръки и описание на проектите, в които са участвали. Успешно представилите се стажанти ще 

имат предимство при кандидатсване за отворени работни места за съответните позиции във фирмата. 

 

Препоръчителни изисквания към кандидатите: 

- Иницитивност 

- Отлично писмено и говоримо владеене на английски език 

- Отлични комуникативни умения 

- Умение за убедително презентиране на продукти и/или проекти 

- Умения за паралелна работа по различни проекти 

- Добри познания на приложенията в Microsoft Office 

- Креативност 

- Опит в организиране на събития  

- Умение за работа в екип 

- Спазване на сроковете 

- Желание и възможност за работа през учебно време, както и в летния сезон 

 

Как да кандидатствате? 

Моля изпратете Ваша биография, актуална снимка и кратко мотивационно писмо, в което да опишете защо искате да се 

включите в програмата, какво е времето, което може да отделите по програмата, какви са Вашите умения и какво искате 

да научите до 31 май 2014 на email: office@avant-x.com. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.  
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От края на април Силвия Костова е началник отдел „Корпоративни 

комуникации и маркетинг“ в Пощенска банка 

Силвия Костова притежава 15-годишен професионален опит 
в областта на корпоративните комуникации, маркетинга и 
медиите.  Повече от 10 години тя заема мениджърски 
позиции, като 4 от тях е член на борда на директорите на All 
Channels Communication и управляващ директор на едно от 
дъщерните дружества – Symmetric Communication 
Consultancy, част от All Channels Communication Group. 
Ръководила е изграждането и имплементирането на 
цялостни комуникационни кампании за ключови клиенти на 
Агенцията – представителство на Европейската Комисия в 
България, Siemens, Solae, Acer, UBB AM, Bayer, Empower, SOS 
Kinderdorf, GTC, Varna Towers, Mercator-B, Norway Embassy и 
други. Последната й позиция е Директор Корпоративни 
комуникации във Finansconsult Holding, където е отговаряла за 
комуникационната политика на водещи български 
компании – Винпром Пещера, Kings Tobacco International, 
Winslow Land Invest and Galaxy Property Group. 

Силвия Костова прави докторантура по „Публични комуникации“ в Софийския университет „Свети 

Климент  Охридски“, има и магистърски степени по „Журналистика и масови комуникации“ пак там и 

„Европейско управление“  от Нов Български Университет. 
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 Mеждународен комуникационен конгрес за PR етика ще се 

проведе в манастир 

Първият European Communications Convention  ще се проведе от 19 до 21 юни в Мюнхен и в 

най-високата планина в Германия – Цугшпице и в манастира Етал. Основната тема на 

събитието ще бъде PR етиката, което вече привлича сериозен интерес. Според 

организаторите няма по-добро място за обсъждане на етиката в комуникациите от 

манастир? В разговорите ще се включат игуменът на манастира и представителите от 

Германската PR асоциация. 

Сред останалите теми на международен комуникационен конгрес ще бъдат 

международния PR, спортния PR, аудио-визуалните комуникации, корпоративната 

социалната отговорност и стратегическите комуникации. Лектори ще бъдат 

водещи PR специалисти от различни страни, ще бъдат организирани и дискусии в малки 

групи. Повече за конференцията – тук.  

 

Търсят се: Кандидати за Наградата за мир Етал 

Идеята за така наречената „миротворческа“ комуникация стои в основата на предстоящата 

за връчване Награда за мир Етал. Целта на организаторите е да демонстрират силата на 

този тип общуване. Жури начело със Симона Микулеско, заместник-председател на 

Общото събрание на ООН, ще оценяват кандидатите, като всеки може да даде своето 

предложение на info@communications-convention.eu 

http://prnew.info/marks-spencer-izbra-vo-communication-za-svoq-pr-agenciq-v-bylgariq/
http://prnew.info/marks-spencer-izbra-vo-communication-za-svoq-pr-agenciq-v-bylgariq/
http://prnew.info/marks-spencer-izbra-vo-communication-za-svoq-pr-agenciq-v-bylgariq/
http://prnew.info/marks-spencer-izbra-vo-communication-za-svoq-pr-agenciq-v-bylgariq/
http://prnew.info/marks-spencer-izbra-vo-communication-za-svoq-pr-agenciq-v-bylgariq/
http://www.communications-convention.eu/
mailto:info@communications-convention.eu
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 ХVI   ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС 2014 

 
XVI Лятна школа по Пъблик Рилейшънс 2014 "Комуникация и 

култура", организирана от департамент "Масови 

комуникации" на Нов български университет, ще се проведе 

на 05 и 06 юли в гр. Благоевград, университетска база 

„Бачиново“.  

 

Основните теми, които ще се разискват от колегията ще са:  

 

1. Европейски културни столици - комуникационни практики 

2. Субкултури и комуникация 

3. Комуникация чрез изкуството в културата 

4. Пъблик афеърс и комуникации на институции, които се 

занимават с култура 

5. Спонсорство на културни инициативи 

6. Комуникациите и организационната култура 

7. Междукултурна комуникация 

 

Научен ръководител на школата е гл. ас. д-р Евелина 

Христова, която отговаря за комуникациите на НБУ. В екипа 

са докторантите в департамент "Масови комуникации" 

Десислава Данкова, Боряна Гошева и Калин Калчев, както и 

Татяна Димитрова, секретар на департамент "Масови 

комуникации".  
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 ХVI   ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС 2014 

 

Лятна школа по ПР 2014 "Комуникация и 
култура" ще продължи традицията на 
департамент “Масови комуникации” на НБУ 
да се осигури възможност на участници да 
се включат не само на място, но и през 
Интернет. Във Фейсбук на страницата на 
школата с хаштаг #PRSSNBU2014 ще се 
ъпдейтва информация. В специалната Скайп 

сесия ще могат да вземат участие онези от 
Вас, които нямат възможност да дойдат на 
място - интерактивността на Лятната школа 
позволява дори и на студентите, които са на 
бригада на друг континент, да вземат 
участие. Може да заявите своето участие до 
15 юни, като посочите своята тема и 
конкретно заглавие. 

По традиция докладите от Лятна школа по ПР 
ще бъдат включени в сборник.  
 
 
 
Форумът е отворен за участие към представители на академичните среди, практици и студенти от страната, 
които се интересуват от темите, свързани с комуникация и култура.  
 
Регистрацията е до 15 юни на този линк. 
 

Продължава от стр. 4 

 

https://docs.google.com/forms/d/1V1jVqy54wIwp_31rU_eAKOMIqTRF5uSyLVIiIRSOLVo/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1V1jVqy54wIwp_31rU_eAKOMIqTRF5uSyLVIiIRSOLVo/viewform
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