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политически PR и предизборна кампания  

Жанета Дядовска има повече от 12 

години опит в сферата на 

маркетинговите комуникации. Работила 

е по осъществяването на множество 

публични и политически кампании, сред 

които парламентарни, местни и 

президентски избори, ръководител на 

отдел „Връзки с медиите“ и пресаташе 

на парламентарна група в 39-ото 

Народно събрание. През последните 
години основен фокус в работата ѝ 

заемат стратегическото планиране и 

бизнес развитие, изготвяне на 

комуникационни стратегии, продуктови и 

медийни кампании, както и проекти за 

комуникация и публичност, 

финансирани по европейски програми. 

Лектор в M3 College, член на IPRA и 

БДВО.Победител в PR Приз 2012, в 

категория Политически PR. 

Пет партии засега имат шанс да влязат в следващия парламент, 
а две са малко под минималния праг от 4%.  
 
Проучването на "Алфа Рисърч“ безспорно разтуптя сърцата на 
част от лидерите, които побързаха да се похвалят с още 

неспечелените резултати и дори да се обявят като сигурен 
победител на предстоящия вот. 

Да разлаем… предизборните щабове 
 
Бедствията, посланията и псевдосъбитията в политическия PR у нас 

Важно е да се отбележи, че тези данни показват 
нагласите сред твърдо решилите да гласуват.  
 
Най-често това са т.нар твърди ядра на партиите, 
които са определили своя избор много преди 
кампанията.  
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анализ 

Предизборните кампаниите у нас се правят с две 
основни цели: да мобилизират твърдия електорат и 
да привлекат нови поддръжници сред „меката 
периферия“, с цел по-висок резултат.  
 

Последните са около 20% от избирателите, които 
все още се колебаят дали да гласуват и взимат 
своето решение в хода на кампанията.  
 
И тук основна роля изиграва добре написаният 
предизборен сценарий, който да обере 
протестния вот и да привлече симпатиите на все 

още нерешилите, чрез различни обещания и 
послания. 

През последните 15 години, избирателната 
активност се движи между 50 и 60%, като на 
изборите през 2001г., когато хората посрещнаха 
Царя като месия, бележи най-висок резултат с 66% 
Практиката показва, че при ниска избирателна 

активност и/или голям брой кандидати, печелят 
единствено големите партии, с твърд електорат.  
 
Някои стратегии залагат именно на разпиляването 
на вота сред колебаещите се, което при сега 
действащото законодателство дава шанс на по-
малките партии да се преборят за държавна 

субсидия, ако минат 1%, а гласовете им се 
разпределят и така до следващите избори. 
  
 
 

(справка инфографика vesti.bg/smartigraphs).  

http://www.vesti.bg/izbori2014/kampanii/otnovo-izbori-da-razpoznaem-uchastnicite-6021688
http://www.vesti.bg/izbori2014/kampanii/otnovo-izbori-da-razpoznaem-uchastnicite-6021688
http://www.vesti.bg/izbori2014/kampanii/otnovo-izbori-da-razpoznaem-uchastnicite-6021688
http://www.vesti.bg/izbori2014/kampanii/otnovo-izbori-da-razpoznaem-uchastnicite-6021688
http://www.vesti.bg/izbori2014/kampanii/otnovo-izbori-da-razpoznaem-uchastnicite-6021688
http://www.vesti.bg/izbori2014/kampanii/otnovo-izbori-da-razpoznaem-uchastnicite-6021688
http://www.vesti.bg/izbori2014/kampanii/otnovo-izbori-da-razpoznaem-uchastnicite-6021688
http://www.vesti.bg/izbori2014/kampanii/otnovo-izbori-da-razpoznaem-uchastnicite-6021688
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„Свободата“ от своя страна винаги е била заветна цел за 
поддръжниците на ДПС, на които по време на избори им се 
припомня мантрата за „страшния съд“ на фона на 

националния трибагреник. 
 
Реформаторският блок показва различен подход и ако другите 
обещават да свършат работата, техният призив „Всичко е в 
твоите ръце“ е насочен към уважаемия избирател и 
внушението, че трябва сам да си помогне. Максима, която 
има по-елитарно звучене, по-трудно се припознава от масите, 
но по същина подхожда на дясно мислещия активен 

електорат. Без излишна претенция за оригиналност. 
 

анализ  

Творчество и популизъм 
 

Разкази за светла България, държавата като опорна 
точка, упражнения на местния кръжок по дизайн и 
послания на ръба на здравословното, са част от 
усилията на предизборните щабове, които 
наблюдаваме през последните седмици.  
 
Сочената за победител в тези избори партия ГЕРБ се 
оказа добре подготвена и обяви мотото на кампанията 
си още преди откриването. Посланието „Стабилна 
България. Време е!“ дава заявка за продължение на 
„изграденото“ до момента и недвусмислен призив, че е 
настъпило време за действие.  
 
На другия полюс е обещанието на БСП за „Достоен 
живот в справедлива държава!“, което звучи в унисон с 
очакванията на тази част от електората, която чувства 
повече от всякога изгубеното достойнство и 
справедливост в лявото.  
 
Тук сериозен претендент се явява определящата се като 
дясно-центристка партия България без цензура, която 
апелира с класическо популистко обещание за 
„Държава с грижа за народа“, прилягащо на всички 
партии в лявото пространство.  
 
Допълнително разяснение по темата се съдържа в 
слогана на АБВ, който излиза извън всички правила за 
успешни лозунги „За силна държава, за преуспяваща 
нация, за достоен живот на всеки”, но компенсира с 

високия рейтинг на обществено одобрение на своя 
лидер.  
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анализ  

Паралелна реалност 

Независимо от множеството мнения и спекулации по отношение на мястото на PR-а в политиката, несъмнен е фактът, 

че необходимостта от комуникация се явява важен елемент от всяка политическа кампания. Много специалисти по 

комуникации като Скот Кътлип, Алън Сентър и Глен Бруум  дават определение за това какво е политически PR, но у нас 

се проявява най-вече дефиницията на немския учен Е. Ванген, който разширява обхвата на политическия маркетинг и го 

определя като „стратегическа и инструментална концепция на партиите, които в интерес на партийните цели (или 

личните цели на политиците или лидерите) насочват своите функции и дейности системно и планомерно според 

изискванията на политическия пазар, като обръщат специално внимание на съществуващите и потенциалните 

потребности на гражданите . Филип Котлър на свой ред вижда и описва сходствата между икономическия и 

политическия маркетинг като според него „политическият маркетинг има много общо с маркетинга в света на 

бизнеса. И двете целят да представят продукта в най-добра светлина като в замяна предизвикат покупка или спечелен 

глас. 

 

 

Снимки: интернет 
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Но един от христоматийните примери, даващи ни по-
ясна представа за това какво всъщност е политическият 
PR по време на предизборна кампания, е въведеният от 

американския професор Даниъл Бурстийн (Daniel J. 
Boorstin) термин за „псевдосъбития“.  
 
Това означава събития и активности, нямащи друга 
функция или цел, а единствено да попаднат в новините, 
репортажите, да осигурят някаква форма на публичност 
или да се превърнат в рекламен носител на определено 
послание. 

анализ 

При изграждането на 
политическа кампания е 
необходима 
последователна стратегия, 
адаптивност към 

комуникационната среда 
и резервен план.  
 
Политиката не е за всеки, 
това е 24 часова работа, 7 
дни в седмицата. С 
особена сила важи 
правилото, че не е важно 

какъв си, а как хората 
гледат на теб.  

И точно тук е пресечната точка между добрите 
практики в PR-a и рекламата и предизвикателствата в 
предизборната кампания, която отброява оставащите 
дни до крайната цел „изборен ден“. 
 
Стабилно запретнати ръкави и чисто нови гумени 

ботуши, 12 червени линии поднесени ала “хепи соц“, 
призиви за успокоение и национално съгласие и 1 
милион работни места, са само част от 
предизборните акции, които виждаме до момента.  
 
Остра дискусия има около необходимостта от 
изпитаните „площадни изяви“ и желанието на 
лидерите „да отделят по нещо“ за пострадалите от 

наводненията. Основното мото: когато няма държава, 
нека поне по време на избори да помогнем на 
хората.  
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Говорейки за основни понятия, сред задължителните 
дейности на PR експертите в щабовете са планирането, 
координиране и осъществяване на политическата реклама и 
маркетинг, поддържане на връзки с медиите, координация на 

събитиен и медиен календар, политическо говорене и писане, 
имиджмейкинг, изготвяне на информационни материали за 
печатни и електронни медии, вкл. социални медии, връзки с 
избирателите и много други. 

Да мобилизираш 400 човека не е малко, но да 

обикаляш наводнените села и да се снимаш пред 
всяка къща минава границата на добрия пример. От 
друга страна да обявиш, че ще помогнеш с 2000 лв. 
на пострадало училище и детска градина, когато 
обувките ти струват толкова, е проява на изключителен 
цинизъм, подхранван единствено от политически цели. 
Не по-малко зле изглежда да симулираш социална 
съпричастност, жертвайки част от средствата, които 

иначе би похарчил за безплатен бюфет на другарите 
и другарки.  Или пък да влезеш в ролята на Chef на 
кебапчето, удовлетворявайки естествени 
физиологични нужди. 
Природата и липсата на адекватна държавна 
политика, принудиха кандидат-депутатите да заменят 
даренията за домове за ветерани и деца, лишени от 
родителски грижи, както и облагородяването на 

градинки и паркове, с особен вид нова грижа и 
братска съпричастност -  правим се, че харчим по-
малко и помагаме тук-там, но разчитаме на 
гласовете на горките хора, останали без надежда за 
помощ от институциите. Фокусът е върху планирането 
и изграждането на стратегия и ключови послания, 
базирани на конкретна програма. В предизборните 
кампании, които наблюдаваме обаче няма ясни 

платформи и публичен дебат между личности и идеи 
– нещо, което в Европа например е задължителен и 
важен елемент. Търсен резултат е кандидатите да се 
видят на билборд и да раздадат повече от листовките с 
автограф, отколкото да премерят сили като добри 
оратори и да дискутират конкретни политики и 
решения.  

анализ 

Всеизвестен е и фактът, че 
българските политици търсят PR 
консултанти, когато „ножът опре 

до кокала“. Същевременно 
много от специалистите 
предпочитат да премълчат за 
кого работят, да приемат 
бюджета, но не и каузата. 

Хората, които застават с име и работят за конкретни личности и 
идеи са по-скоро изключение. Показателна е репликата на мой 

познат, който скоро ми каза, „нали знаеш, че никога не работим 
за добрите, важно е да вземем парите“.  
 

Комуникационна (не)зависимост 
Медиите също допринасят за изкривяването на картината, 
вкарвайки отразяването на предизборни събития в конкретна 
тарифа и формат. В Етичния кодекс на PR практиците и приетия 

през 2004 г Етичен кодекс на българските медиите за 
редакционна независимост са разписани основните принципи 
за разграничаване на редакционно съдържание от платени 
публикации.  
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Примери в тази посока са публикациите и излъчването на 
манипулативни репортажи за случили се и неслучили се 
събития, чрез които ставаме свидетели на паралелната 
действителност, която събира „множество симпатизанти“ на 
празна чаршия, с крупен кадър на лидера и част от 
рекламните материали. Задължителният текст за „купуването 
и продаването на гласове“ е добил статут на дребен шрифт, 
освобождаващ от отговорност страните, които тиражират 

посланието. 
 

Тук е моментът да отбележим, че последните тенденции у нас 
показват намаляване на „площадните изяви“ и все по-силно и 
контролирано присъствие в електронните медии. За по-
консервативните партии, концертът-митинг е задължителен, 
осигурявайки преживяване, което да се харесат на възможно 
по-голям брой хора и най-вече на своите. Плакатите и 

външната реклама са добър канал в по-малките населени 
места. Интернет потребителите са важна целева група от 
стратегическо значение.  
 

Социалните мрежи са ефективен, бърз и евтин канал за 
политиците да популяризират дейността си и да изградят 
добра връзка политик-избирател. Остава проблемът, че голям 
процент най-активните в мрежата, в групата 18–35 г. не 

намират нужната мотивация да гласуват и според данните са 
едва около 30% от избирателите, които са упражнили вот на 
последните избори за български и европейски парламент. Но 
говорейки за управление на онлайн присъствието, съветът към 
повечето партии е дигиталните комуникации да бъдат 
поверени на специалисти, които добре познават 
възможностите и рисковете, нещо с което могат да се 
похвалят много малко партии. 

На теория зависимост не съществува, но на практика 
„етичните предизвикателства“ се свеждат до договори 
за информационно обслужване, с точен брой и обем 

на публикациите и платените участия, логично в полза 
на този, който плаща повече. И макар, че с 
последните промени се въведе изискване за строго 
разграничаване на платеното съдържание в медиите 
по време на предизборна кампания, единни тарифи 
и равнопоставеност на кандидатите, едва 38% от 180 
национални медии са изпълнили изискванията да 

обявят тарифите за платеното отразяване по данни на 
"Прозрачност без граници". Това от своя страна дава 
крайно негативно отражение върху работата на 
комуникационните експерти, журналистите, 
редакторите, по-малките партии, независимите 
кандидати и не на последно място на самите 
избиратели.  

анализ 
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Търсенето и предлагането 
 
 
Липсата на план за кампанията, ясна идейна платформа 
и разпределение на отговорността е един от най-честите 
проблеми. В политиката продуктът е различен, 
отговорността е по-тежка, доверието е ключов фактор. 

Според Ричард Мърфи, специалист по политическа 
комуникация „избори се печелят с обикаляне и говорене 
с хоратa - кампания през цялата година, не само преди 
избори".  
 
Важно е хората да знаят, че ги търсиш не, за да гласуват 
за теб, а за да им помогнеш, да не се страхуваш да 
излезеш на улицата, на пазара, в градинката и да чуеш 

тяхното мнение. Похват, който да скъси дистанцията и да 
активира силата на личния контакт и убеждение.  
 
Но докато избирателите, а и медиите, се вълнуват от 
Атанаска от Павликени, компотите, турските сериали, 
поредното ТВ риалити и културата „айляк“, политиците ни 
удобно ще продължат да бъдат в ролята на малкото, но 

непоправимо зло от телевизора, разчитайки на познатото 
скимтене на своите доверени стари кучета. 

анализ 

Използвана литература: 
 
Кътлип, Скот, Алън Сентър, Глен Бруум. Ефективен пъблик рилейшънс. София: РОЙ Комюникейшън, 2007 

Буруджиева и Канева, с.33 
 

Kotler, P and Kotler, N (1999) "Political marketing: generating effective candidates, campaigns and causes" in Newman, B (ed) Handbook of Political Marketing, Sage, London, 3 - 15 

Лятна школа по PR 2012, Доц. д-р Росен К. Стоянов, НБУ 

 

 



PRактики, брой 94, 11 септември 2014 г 10 

  С началото на предизборната кампания на 5 септември 

стартира и активност на Дневник, рекламна агенция The 

Smarts и дигиталната агенция Interactive Share. "Прецакай 

#КОЙ" има за цел да повиши избирателната активност, като 

обясни как влияе контролираният вот върху резултатите от 

изборите и как всеки един избирател може да ги промени 

към добро. 

 

"Създадохме този сайт, защото вярваме, че всеки трябва да 

упражнява свободно правото си на глас. Защото не искаме 

повече #КОЙ да определя бъдещето ни. Защото знаем, че 

заедно можем да го победим. Не сега, но следващия път – 

кой знае", пишат организаторите на "Прецакай #КОЙ" на 

precakaikoi.bg. 

 

Дневник.bg е медиа с позиция, която не се страхува да 

защитава и да се бори каузи, колкото и непопулярни да са те. 

Екип от репортери и редактори се грижат всеки ден 

читателите да са информирани какво наистина се случва, 

защо е важно, какъв ще е ефектът, както и какво предстои. 

Анализите и силната фотография са част от качественото 

съдържание на сайта. 

 

По традиция за изборите Дневник има и специален сайт 

www.dnevnik.bg/izbori2014, който помага на читателите да 

направят информиран избор. 

 

 

 

 

 

 

 

The Smarts е творчески партньор на кампанията. Те са 

независима рекламна агенция и като такива упорито се 

борят срещу всякакви зависимости и опити за 

монополизиране в която и да било сфера на живота. 

Агенцията съществува от 2008 г. и за шест години успя да 

привлече като клиенти някои от най-силните марки в България 

- Мтел, Ариана, Smirnoff, Electrolux, Tymbark Bulgaria и други. 

 

Дигитална агенция Interactive Share е дигитален партньор на 

кампанията. Агенцията предлага пълно обслужване в 

сферата на интернет маркетинг и реклама с фокус на 

ефективността. Създадена през 2009, днес агенцията 

обслужва някои от най-големите брандове, организира 

семинари и обучения, член е на IAB Bulgaria, BWA и 

сертифициран партньор на Google. 

#КОЙ 

Дневник, The Smarts и Interactive Share с кампания за 

повишаване на избирателната активност  
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Позиция на Комисията по етика на БДВО 

позиция 

Относно 
Eтичен казус във връзка със сигнал за нарушаване на 

Етичния кодекс на PR специалистите в България от PR 
специалистите на Българска народна банка (БНБ). 
 
На 11 юли 2014 г. Комисията по етика към Българското 
дружество за връзки с обществеността беше сезирана 
за нарушаване на Етичния кодекс на PR специалистите в 
България. В сигналът се посочва, че на 
пресконференция, организирана от БНБ в същия ден по 

повод представянето пред обществеността на 
резултатите от одита на поставената под специален 
надзор Корпоративна търговска банка, не са били 
допуснати свободно журналисти от българските и 
чуждестранни медии. Сигналът е подаден от Стоян 
Стоянов, PR Специалист и преподавател по „Връзки 
собществеността”. Според него, с това свое действие, 
колегите от Пресцентъра на БНБ са нарушили Етичния 

кодекс на PR специалистите в България и всички 
принципи на професионално поведение, залегнали в 
него и най-вече тези, които се отнасят до свободния 
обмен на информация и отговорността към 
утвърждаването на професията. 
 
Компетенции на комисията 
Съгласно Правилата за работа на Комисията по етика 

към БДВО, след като разгледа всички събрани  
 
 
 
 
 

материали по казуса, Комисията може да изрази 
единствено своята позиция относно етичността на 
случилото се, тъй като г-н Стоянов и PR специалистите от 

Пресцентъра на БНБ не са членове на Дружеството 
според наличната информация.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                
               Милена  Атанасова - председател на КЕ 
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позиция 

Процедура 
Комисията по етика прие получения сигнал като 
основание да започне разглежане на казус за 
евентуално нарушение на Етичния кодекс в посочената 
ситуация.  В тази връзка първо беше изпратено 

запитване с искане на информация до пресцентъра 
на Българска народна банка. Писмото беше 
изпратено до г-н Александър Урумов като негов 
ръководител. Също така, за да бъде максимално 
обективна при разглеждането на сигнала, Комисията 
по етика предприе стъпки за събиране на 
информация за случая и от самите медии, посочени 
като засегната страна в изложението на г-н Стоянов. За 

целта Комисията направи преглед на наличните 
електронни публикации в интернет пространството, 
отнасящи се до посочената по-горе 
пресконференция от 11 юли 2014 г. Паралелно с това 
Комисията пусна и анкета до над 100 национални 
медии. Отделно, уточнения относно случая бяха 
поискани и от самия г-н Стоянов. 

Казусът беше разглеждан от двама членове на 
Комисията по етика – Милена Атанасова и Елица 
Наумова, тъй като д-р Кремена Гергиева си направи 
отвод. 
 

Становища на страните 
В сигнала, подаден от г-н Стоянов, се посочва, че 
„Разделянето на медиите на привилегировани и 

непривилегировани от страна на който и да е PR 
специалист води до неравнопоставеност на медиите, 
които са наши партньори, както и до непрозрачно и 
непълно информиране на българските граждани.” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Същевременно, г-н Стоянов споменава, че до участие 
в пресконференцията Българска народна банка е 
допускала единствено журналисти от предварително 

подготвен и непубличен списък – факт, за който 
алармираха и самите медии. В подкрепа на 
информацията, изложена в писмото си, г-н Стоянов 
прилага и извадки от публикации в електронни медии 
от деня на пресконференцията.   
 
До момента, повече от месец след отправеното 
запитване, Комисията по етика не разполага с 

официално писмено становище от Пресцентъра на 
Българска народна банка.  
 
Посредством коментари в социалните мрежи г-н 
Александър Урумов – началник на Пресцентъра на 
БНБ, аргументира действията си и дава информация, 
че на пресконференцията е поканил конкретни 
национални електронни и печатни медии поради 

мащабността на проблема и желанието му по-бързо 
и точно да бъде разпространена информацията в 
страната.  
 
Той допълва, че не е предвидил големия интерес и след 
като е установил, че след пресконференцията 
медиите не се чувстват достатъчно информирани, в 
същия ден Пресцентърът е организирал и втора 

пресконференция за всички представители на 
медиите. 
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позиция 

В допълнение на прегледа на публикациите по темата 
в интернет пространството, Комисията по етика 
направи също директно допитване (анкета) към 

медиите, за да може да получи мнението им като 
засегната страна по случая.  
 
От получените отговори става ясно, че в 
действителност по-голямата част от медиите не са 
били информирани за предстоящата 
пресконференция и не са присъствали на нея, като 

това се отнася включително и за специализирани 
финансови медии. 
 
Една от медиите, попълнили анкетата, е потърсила 
предварителна информация от пресцентъра на БНБ 
дали ще има пресконференция, но не е получила 
конкретен отговор.  
 

Друга пък е отразила информацията, въпреки че не е 
специализирана в банковото дело, а в друг бизнес 
сектор, поради обществената значимост на 
събитието. По-голямата част от отговорилите медии са 
получили информация за случая от институцията след 
пресконференцията и са я разпространили 
(отразили) подобаващо.  
 

 
 
 
 
 
 

Мотиви 
Комисията по етика разгледа цялата налична 

информация и, на базата на Етичния кодекс на PR 
специалистите в България, стигна до следните изводи: 
 
В случай на недопускане на медии до обществено 
полезна информация от изключителна важност, се 
накърняват следните професионални ценности, 
описани в Кодекса: 
 

 -          Честност 
…. Уважаваме различните мнения и свободата на 
изказването им. Ценим истината и точността спрямо 
медиите, публиките, клиентите, работодателите и 
конкурентите.“ 
 
 -          Независимост 
 „Ние работим открито, като отчитаме обществените 

интереси. Успехът на нашия клиент/ работодател е 
важен, но не с цената на професионалния 
компромис. Предоставяме независими съвети и 
носим отговорност за действията си.“ 
 
 -          Ангажираност 
 „…Осъзнаваме своята отговорност както пред тези, за 
които работим, така и пред обществото, и действаме 

като социално отговорни граждани.“ 
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позиция 

Също така в този случай се нарушават и следните 
принципи за професионално поведение от Кодекса: 
 
-          Свободен обмен на информация 
 „Стимулирането на свободен обмен на достоверна, 
точна и навременна информация е от съществено 

значение за обслужването на публичния интерес и за 
изграждане на компетентно мнение и вземане на 
решение в демократичното общество.  
 
ПР специалистите се ангажират да изграждат и 
поддържат доверие в отношенията с целевите публики 
и обществото чрез предоставяне на коректна и 
изчерпателна информация; …; да защитават 
достоверността и да гарантират прозрачността на 
информацията.“ 
 
 -          Отговорност към утвърждаване на професията 
 „ПР специалистите работят целенасочено за 
изграждане, утвърждаване и повишаване на 
разбирането , доверието и уважението в професията. 
ПР специалистите се ангажират: … да работят за 
прозрачен и социално отговорен бизнес.“  
 

 
 
 
 

 

Позиция 
При събитие с национална значимост, предизвикало 
сериозен обществен интерес (какъвто е конкретният 
случай), организацията – страна по случая, и 
работещия в/за нея екип от PR специалисти (ако има 
такива), следва да осигури свободен достъп до 

информация относно събитието, освен при наличие на 
нормативни (законови) ограничения. В конкретния 
случай достъпът на медии, проявили интерес към 
информационния повод, е бил ограничен, с което 
действие е нарушен Етичния кодекс на PR 
специалистите в България. 
 

Препоръки 
Комисията по етика апелира към специалистите по 
публични комуникации в страната да спазват с всички 
свои думи и действия Етичния кодекс на PR 
специалистите в България, защото по този начин 
работят за утвърждаването на професията, 
изграждането и запазването на нейната добра 
репутация и престиж пред обществото. Този апел се 
отнася и до взаимоотношенията с медиите, които са 
партньори на PR специалистите в провеждането на 
прозрачен и ефективен диалог с целевите публики. 
 
София, 19.08.2014 г. 
 

Комисия по етика на БДВО  
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кариери 

Мина Андреева ще бъде един от 

говорителите на Европейската комисия с 
председател Жан-Клод Юнкер   
 

Българката Мина Андреева ще бъде един от 

тримата говорители на Европейската комисия с 

председател Жан-Клод Юнкер, съобщи той при 

представянето на екипа си. 

 

В предишната комисия Андреева беше говорител на 

еврокомисаря по правосъдието и основните права 

Вивиан Рединг. Тя беше първата и единствената 

българка сред говорителите на еврокомисията при 

председателството на Жозе Барозу. 

 

Българката е в Групата на говорителите на ЕК от пет 

години. Започва като стажантка към тогавашната 

българска комисарка Меглена Кунева, а след това е 

назначена на постоянен договор в дирекцията на 

Вивиан Рединг. Андреева поема сегашния пост от 

англичанина Матю Нюмън, който се прехвърля на 

друга работа. 

 
Източник: в. Стандарт 

15 
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кариери 
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Албена Ивайлова е завършила е Факултета по журналистика и 

масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1992 г., 

като последователно е работила като репортер и редактор във 

вестник „Култура”, радио „Витоша” и вестник „Стандарт”. Била е 

директор на новините на Нова телевизия и Канал 3.  

 

От 1999 г. до 2001 г. е директор на Дирекция „Информация и 

връзки с обществеността“ на Министерския съвет. От 2002 г. се 

занимава с корпоративен ПР, като е работила за редица 

български и чуждестранни компании. Съдружник е във фирма за 

маркетингови комуникации "Ве Консултинг". 

 

Албена Ивайлова е член на БДВО  

 

 

 

 

 

Албена Ивайлова пое позицията на медиен съветник в 

политическия кабинет на заместник-министър председателя по 

управление на средствата от Европейския съюз - Илиана Цанова  
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Изследване и планиране 

 
През последните години политиците ясно показват 

недостатъчните си познания и разбиране за 

професионалното общуване с широката 

общественост. Екипът на агенцията повярва, че това 

е отлична възможност да фокусира вниманието 

върху тези проблеми и върху 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разбирането за ролята и силата на 

интелигентните комуникации.   

 
Решението? 
Създаване на платформа за обмяна на познания и 

идеи за комуникационната индустрия, дискусия на 

предизвикателствата и възможностите в PR 

сферата в Централна и Източна Европа.  

 

Със специалното партньорство и под егидата на 

IPRA (International Public Relations Association), 

планирахме регионална конференция за PR, 

маркетинг и стратегически комуникации „Силата 

на интелигентните комуникации“. 
 

 

 
 

Приз 2014 / Победители 

Категория: PR проект в публичния сектор: 

United Partners – проект: „Силата на интелигентните комуникации“ 

През последните 16 години компанията осъществява многобройни продуктови и корпоративни, пъблик афеърс и 

дигитални кампании за водещи компании в различни сфери на бизнеса като Procter & Gamble, IBM, ING Life 

Insurance, Western Union, UNICEF, Nestle, Johnson WAX, Intel, Фондация „Димитър Бербатов”.  През годините Юнайтед 

Партнърс печели многобройни отличия от конкурси в сферата на PR, сред които златната награда на IPRA. 

Агенцията е ключов партньор за България на MSLGROUP - една от най-големите международни комуникационни 

вериги. www.united-partners.com.  

В този брой Ви представяме спечелилите проекти на Юнайтед Партнърс. Юнайтед Партнърс е  

една от първите български специализирани PR агенции, която предлага пълно комуникационно обслужване.  
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Реализация 
Подсигуряването на топ експерт като Алистър Кембъл, бивш говорител, прес секретар, комуникационен и 
стратегически директор на британския премиер Тони Блеър, като ключов гост-лектор наред с водещи PR специалисти 
беше от изключително значение за успешното привличане на PR аудитория към събитието и от друга страна интереса 

на национални и регионални печатни и електронни медии, които да го отразят. 

 

 
 
 

 

 
 

Приз 2014 / Победители 

Кристоф Жинисти, президент на IPRA 2013 Екатерина Сафарика, Асоцииран 

директор комуникации на P&G ЕМЕА 
Скот Нюман, Директор маркетинг и комуникации 

 на IBM за Централна и Източна Европа  

Резултати 
 Внимателният подбор на лидери в сферата на 

комуникациите беше стратегически и ключов момент за 
повишаването на информираността на националната и 
международна общност за ролята на PR-a в днешния свят. 
 

•Повече от 250 участника от Централна и Източна Европа 
присъстваха на конференцията - като проучване след 
събитието показа, че 86% от делегатите оценяват 
конференцията като високо професионална и 
удовлетворяваща. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•Медийно отразяване – за 1,5 месеца генерирахме 
повече от 89 публикации  с над 8 500 000 импресии на 
локално ниво и 11 публикации в регионални медии от 
Югоизточна Европа. 
 

„Вторият човек в стаята“, материал за „120 минути: 
http://www.btv.bg/video/shows/120-minuti/videos/vtoriyat-
chovek-v-stayata-alistar-kembal.html   

 
„Легендата Алистър Кембъл пред БНТ»: 
http://archive.bnt.bg/bg/news/view/111437  
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КОНЦЕПЦИЯТА: 
Стратегическа  цел на  проекта бе  да осигурим  платформа  за  обмен на  знания  и визии за  бъдещото  

устойчиво  развитие  на  градската  среда  под  надслов  „Холандски  Ден  на зеления  град“  и  да  

създадем  програма,  която да  представи  сред  целевите групи холандския  опит  и  политиките,  свързани  

с  устойчивото  развитие  и  управление  на градската  среда.   

 

Първоначалната идея беше да организираме тясна среща с ключови лидери на  общественото мнение в 

сферата от Холандия и България. Екипът на Юнайтед Партнърс, обаче, имаше куража да разработи 

цялостна стратегия  за  организиране  на  значителна  кампания.   

 

Посланикът   на  Кралство Нидерландия у нас ни повярва, когато му посочихме предимствата на 

ангажирането на повече  хора  с  кампанията, описвайки  я привлекателна и  видима.  

  

 

 

 

 

Приз 2014 / Победители 

Категория: Зелени комуникации и градска среда: 

  

United Partners – проект: „Холандски ден на зеления град“ 
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СЪБИТИЕТО: 
  

• Кметът и Главният архитект  на  София 

подкрепиха и  участваха в нициативата, като  на  

самото  събитие представиха своите  виждания  

за  развитието  на София.   

 

• Една  седмица  преди Холандския  Ден  на 

зеления град, за да събуди интереса и на по-

широка аудитория, пространството пред 

локацията на събитието бe декориранw с 

типичните холандски символи – лалета, колела и 

ключовите послания на кампанията в оранжево 

– цветът на Холандия.  

 

• Темите, засегнати по време на събитието бяха  

Зеленият  град като  здравословен отговор към  

все  по-урбанизираното  общество; Новите  

жизнени  и  обичани  градове с  фокус върху  

храната,  енергията,  водите  и  подслона  при  

планирането  на  нова  среда  за поддържане 

на растящите градове за следващите 

поколения. 

 

• Близо 200  души  посетиха събитието. Сред тях:  

общински представители,  урбанисти  и  

архитекти,  ландшафтни специалисти,  

неправителствени  организации, студенти, 

uниверситетски  преподаватели  и  медии.    

 
 

 
 

Приз 2014 / Победители 

Проект „ХОЛАНДСКИ ДЕН НА ЗЕЛЕНИЯ ГРАД“   



PRактики, брой 94, 11 септември 2014 г 21 

РЕЗУЛТАТИТЕ: 
   

• Над 200 участници от цялата страна   

 

• Кампанията увеличи капацитета си пет пъти  от   

първоначално  планираното  

 

• Позитивна обратна връзка от над 95% от 

анкетираните участници  

 

• Над 40 публикации в печатни и онлайн издания 

 

• Посолството  на  Кралство  Холандия  оценява  

идеята и   

организацията  на Холандския Ден на зеления 

град в София  

като една от най-добрите кампании за 

представяне на техните политики и прогнозата 

е, че тази инициатива ще се поддържа през  

следващите  години  чрез  разширяване  и  

предоставяне  на платформи за споделяне на 

общи интереси и опит в различни области.  

 

• Видео представяне на проекта: 

http://www.youtube.com/watch?v=vlJ72WcjygA  

Приз 2014 / Победители 

Проект „ХОЛАНДСКИ ДЕН НА ЗЕЛЕНИЯ ГРАД“   
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Проф. Маргарита Пешева: ”ОБУЧЕНИЕТО  ПО  PR ВЕЧЕ Е ВЪРХУ  ГРЕБЕНА  НА 
ТЕХНОЛОГИЧНАТА ВЪЛНА” 

 Проф. д-р Маргарита Пешева е известен 

изследовател на електронните медии, 

история на телевизията и медийната 

регулация. Публикувала  е  редица 

изследвания  в областта на телевизионната 

комуникация, политическия маркетинг,  

радио и телевизионната среда във второто 

десетилетие на прехода, между които : 

Радио и телевизионната среда:2001-2010. 

Демография, програми, аудитория, 

поведение" (2011) и "СЕМ: 2001-2010. 

Регулаторни практики"(2013). Тя е 

съставител, съавтор и редактор на 

научните изследвания : "Думите на 

медийния преход"(2010); 

"Радиосредата:2001-2010. Програми, 

аудитория, реклама, цифровизация" (2011); 
"Телевизионната среда:2001-2010. 

Програми, аудитория, реклама, регулация, 

цифровизация"(2011), "Дигиталните медии. 

Речник на основните понятия"(2012).  

  

Проф.Пешева  е  редовен професор  във Великотърновския  университет в 

специалностите: "Журналистика" и "Връзки с обществеността". Тя е  член на 

международния Редакционен съвет на електронното списание Медиите на 21 век. 

Член  е  на УС на Българската академична асоциация по комуникации БААК и на 

Съюза на българските журналисти, Член на журито на PR приз 2014 

Как виждате  връзката между  бизнеса и  

съвременният  PR  в епохата на 

глобализация на медийните индустрии  и  

водеща роля на САЩ в компютърните и 

облачните технологии? 

 

От  създаването на компютъра  и  

мрежата, САЩ  имат все още  безспорни 

предимства пред всички останали.  

Бизнесът днес  все повече е в онлайн 

формат, а  бъдещето на PR е в интернет . 

Ето защо тяхната  връзка  е  много здрава, 

тя  постоянно  се  развива и разширява. А 

САЩ  са единствения (засега) господар  

на облаците. Повечето „заводи за облачни 

услуги” се намират на територията на 

САЩ. 

 

 



PRактики, брой 94, 11 септември 2014 г 

лица 

23 

 

-Каква е връзката според Вас между  професията 

PR   и  образованието в областта на PR? 
 

- Сътрудничеството между Българската академична 
асоциация по комуникации (БААК) и БДВО  в  това 
издание на фестивала  показа колко успешна може да 
е тази  връзка  при  една  актуална и предизвикателна 
тема като  корпоративната  социална отговорност.  
Академичният омнибус и  панелите в рамките на PR 
фестивала  показаха  някои  интересни перспективи за 
професионален диалог. 

 
Образованието по PR традиционно е условие за 
развитието на този диалог.  В практиката на 
Великотърновския университет (и не само) 
специалности като Журналистика и Връзки с 
обществеността  са  много  търсени  от  кандидат-
студентите  и  обикновено  в тях  се влиза  с най-висок  
бал за цялото висше училище.   

 
И тази година е така. Голямото предизвикателство, пред 
което  днес  се изправя  образованието по PR е 
свързано главно  с изключителната динамика  на  
дигиталните PR практики, бързото развитие на 
социалните медии и въвеждането на нови технологии, 
които създават условия за развитие  на  нова естетика в 

областта на модерния  PR.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Например виртуалната реалност и копирайтинга 
съществено променят съдържанието и формите на PR-
а,  те изискват от  младите специалисти   теоретична,  

но и много добра  практическа подготовка.  
 
Ключов е кадровият ресурс на висшето училище, който 
гарантира  нужното качество на обучението в 
определена специалност,  но и възможността 
студентите да получат повече практически умения  за 
работа в  реална медийна и комуникативна среда. 
 

 В своята работа ние получаваме  много голяма 
подкрепа и разбиране от страна на ръководството на 
Великотърновския университет. 
 
 

- Необходимо ли е бизнесът да инвестира в 

младите специалисти, които са ваши 

възпитаници? 
-Повече  от  необходимо. Обучение по PR и реклама  се 
провежда в няколко престижни университета (СУ, НБУ и 
др.). Бизнесът , през добрата професионална 
практика- както е навсякъде по света, трябва да 
осигурява системно  добре обучени млади 
специалисти чрез стипендии, чрез финансиране на 
летни школи и специализации. Представата, че всеки 

може да работи в областта на PR, защото той се 
свежда до дейностите на прес- агенцията, е  изцяло  
погрешна.   
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Модерният PR изисква експерти с отлична 
квалификация, част от която те получават във висшите 

училища. У нас, за съжаление, бизнесът  не търси 
активно връзки с училищата, които обучават бъдещи 
специалисти по PR. Бизнесът като цяло не е про-активен 
в отношенията си с образователните институции 
(колежи и университети), които обучават бъдещите 
специалисти по PR. Поради факта, че все още  няма 
нужното доверие в качеството на висшето образование 

у нас. Но повишаването на качеството на 
образованието, задължително минава през активния и 
устойчив професионален диалог между бизнес 
организациите и висшите училища. Крайно време е да 
седнем на една маса, и да започнем да работим 
заедно. 
 
 

- Смятате ли, че PR има по-голямо бъдеще  от  

бъдещето на телевизионната реклама? 
Донякъде. Повечето анализатори  обаче са на мнение, 
че телевизионната реклама  до края на века ще остане 
„царицата” на медийния бизнес. Но развитието на 
медийните технологии  дава  добавена стойност на PR-
а, възможност  той да се развива и разширява в 
неочаквана насока. Има голяма натрупана  медийна  

умора  у потребителя  от   телевизионната реклама, 
 
 
 
 
 

която  от  десетилетия  агресивно  налага  определени 
стандарти  на потребление и начин на живот. В Европа 

дискретните внушения на PR-а  стават все по-важни, 
поради тревожното застаряване на населението, 
засилване на броя на едночленните семейства ( с 
тяхната социална  самота ), и   сериозното изоставане 
на европейския бизнес в областта на  дигиталните  
комуникации.    
 

Пет  американски мултинационални  компании  
контролират около две трети  от  общия  аудиовизуален 
бизнес в Европа. Такива са правилата на новото 
глобално общество, в което живеем.  PR получи нови 
дигитални възможности за развитие, а оттук- и нови 
творчески територии. Последният  PR фестивал  показа  
това за пореден път. 
 

- Какво е мнението ви за представените проекти 

във фестивалната програма? 
Проектите, които бяха номинирани  и  заслужено 
спечелиха награди, показаха няколко  много важни 
неща: 
 
-Бизнесът,  с помощта на  PR , трябва да открива нови 
перспективи за своето развитие. Те са обърнати  главно 

към новия  онлайн потребител, на фона на растящите 
предизвикателства в областта на медийните 
технологии; 
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-PR има нужда и занапред  да развива някои  
специфични комуникационни механизми, коитои се 

отнасят  до интегрираност и креативност на  неговите 
послания; 
 
-PR  агенциите   са  задължени  да разширяват  
ролята си  в комуникационния процес. Така ще имат 
възможност за повече ангажименти към своите 
клиенти и потребителите. Добрите примери с някои 
от наградените агенции показа, че стремежът към 

внимателно и бързо разширяване на техните 
агенционни функции често носи много добри 
резултати.   
 
-Нужно е да се  стриктно да се прилагат  
професионални и етични правила в работата на PR 
специалистите. Това е в  полза на всички участници в 

този процес.  
 
-Организациите (клиентите) трябва да гласуват 
максимално доверие на своите служители във 
вътрешните PR отдели и професионалните PR 
агенции. Успешната работа на PR се основава на 
взаимно уважение и доверие.  Този PR фестивал е 
подходящо средство за укрепване на това доверие, 

и тук ролята на БДВО е особено голяма.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Поздравления от мен за професионално 
свършената работа по цялостната организация на 

фестивала. 

 

-Има ли бъдеще образованието по 

Журналистика и  PR у нас? 
Несъмнено. За да бъде в час с бързо развиващите се 
дигитални технологии, образованието  по 
Журналистика и  PR трябва непрекъснато да се  

развива. В последната година ние  разработихме  
изцяло нови учебни планове за двете специалности.  
Те вече   имат подчертана връзка с практиката,  с 
лице  към  дигиталните  медии и  някои съвременни  
комуникационни, медийни  и PR  техники :  Брандинг; 
Герила маркетинг; Коучинг  и др.  
 
Студентите определено се нуждаят от  повече  

пректически занимания, от  запознаване с най-
новите тенденции в областта на журналистиката и 
PR-а, които ( за щастие или не) ужасно бързо  се 
изчерпват. Да обучаваш студенти в областта на 
модерната журналистика и PR все повече ми 
изглежда като сърфиране (и  писане) върху вода.  
През цялото време се опитваш да се задържиш на 
гребена на вълната... 
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M3 Communications получи награда за най-добра ПР 

агенция в Европа  

Компанията M3 Communications Group бе избрана за 

победител в две от категориите на престижните Stevie Business 

Awards. 

 

Агенцията получи призовете „Най-добра PR агенция в Европа“ и 

„Най-добро събитие за представяне на нов продукт“, като 

втората от тях бе присъдена за проекта "Danone за MEN". 

 

Наградите се присъждат за 11-и пореден път - за отлични 

постижения в областта на бизнеса на компании от цял свят в 

над 100 категории. Тази година организаторите получиха над 

3500 кандидатури от над 60 държави. 

 

Агенция M3 Communications Group, Inc. извоюва две бронзови 

статуетки – в категорията Communications & Public Relations 

Awards/ Public Relations Agency of the Year in Europe и в 

категорията Live Events Awards/ Best New Product Introduction 

Event. Двете награди са огромно признание за компанията и 

нейните постижения в ПР сферата както в България, така и в 

Европа. 

Носителите на приза бяха избрани от над 250 ръководители на световни компании от цял свят, участвали в процеса на оценяване. 

 

Наградите ще бъдат връчени на 10 октомври на бляскава церемония в Vendôme Hotel, Париж, Франция. 

 

 Stevie Awards е част от глобална бизнес програма, която отличава най-добрите компании и бизнес практики в света. Официален 

представител за България е М3 Communications Group, Inc., която е носител на вече пет приза Stevie: управителят Максим Бехар с 

„Изпълнителен директор на годината“ за 2012 г.; „PR агенция на годината за Европа“ за 2011 г., 2010 г. и 2007 г. и „Иновативна кoмпания 

на годината“ за 2010 г. 
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Разнообразието от категории позволява да се включат 
компании от различни сфери на бизнеса, което прави 
наградите атрактивни.  

 
Категориите са структурирани така, че всяка компания 
се състезава само с конкурентни компании със сходен 
мащаб и брой служители. 
 

За Stevie Awards 
Наградите Stevie Awards са разделени в шест 

програми:  
„Американски бизнес награди“, „Stevie Аwards за 
Азиатско-тихоокеанския регион“, „Международни 
бизнес награди“, „Stevie Awards за жени в бизнеса“, 
„Stevie Awards за обслужване на клиенти и продажби“ и 
„Stevie Аwards за Германия“.  
 
Отличавайки организации от всякакъв вид и мащаб и 

хората, които стоят зад тях, наградите Stevie признават 
изключителните постижения на работното място в 
световен мащаб. Научете повече за Stevie Awards в 
www.stevieawards.com. 
 

 
 

 

За M3 Communications Group, Inc. 
M3 Communications Group, Inc., основана през 1994 г., e 

водеща компания за пълно комуникационно 
обслужване. 
 
От август 2000 г. M3 Communications Group, Inc. е част от 
най-голямата в света PR верига Hill & Knowlton, която 
съществува от 1927 г. и има 75 офиса в 42 страни. 
 
От април 2011 г., М3 Communications Group, Inc. стана 

официален представител за България на престижните 
бизнес награди Stevie Awards, известни като „Оскарите 
на бизнеса“. 
 
За последните 20 години M3 Communications Group, Inc. 
е реализирала над 5000 проекта за повече от 200 
клиента от 18 различни бизнес сфери. 
 

M3 Communications Group, Inc. бе обявена от The 
Holmes Report за най-добрата в Източна Европа за 2011 
г. Признанието е в резултат на независимо проучване от 
страна на стотици експерти на компаниите в региона. 
 
Източник: novinite.bg   

 

http://www.stevieawards.com/
http://www.stevieawards.com/
http://www.stevieawards.com/
http://www.stevieawards.com/
http://www.stevieawards.com/
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Кампаниите “Алкохолът е лош шофьор”, „Живей Активно!” и „Една легенда оживява” на агенция APRA Porter 

Novelli Group спечелиха бронзови медали в съответните категории на международните бизнес награди Stevie. 

Всяка година форумът отличава най-добрите комуникационни кампании в цял свят. През 2014 г. 

международно жури от над 250 експерти разгледа над 3500 проекта от 60 страни от май до юли, преди да 

бъдат обявени победителите. 

 

„Алкохолът е лош шофьор” (за Каменица АД) зае третото място в категорията „Обществено значима 

кампания на годината", а „Живей Активно!” (за Нестле България) и „Една легенда оживява” (за Община 

Самоков) – съответно в „Управление на репутацията" и „Събития и обичаи”. И трите кампании са печелили 

отличия на редица национални и международни конкурси, сред които BAPRA Bright Awards, SABRE Awards и 

Golden World Awards на Международната PR асоциация (IPRA). 
 

Три кампании на APRA Porter Novelli Group спечелиха 

отличия на международните бизнес награди Stevie 

победители 
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APRA Porter Novelli Group е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 за широк спектър от комуникационни услуги. В 
началото на миналата година компанията получи и сертификат от Министерството на образованието и науката за 
обучителна дейност и в момента реализира квалификационни програми с валидност в страната и чужбина като 
разработва собствени учебни курсове, базирани на реални и съвременни практически казуси.  

 
Само за последните 3 години проекти на агенцията печелят над 50 награди на български и международни форуми 
като SABRE Awards, IPRA Golden World Awards, The International Business Awards, BAPRA Bright Awards и много други.  
 

APRA Parter Novelli Group 

победители 
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Основана от Любомир Аламанов и 
Томислав Цолов през 1994 г., днес APRA 
Porter Novelli Group е между водещите 
комуникационни агенции у нас. Сред 
клиентите на групата са Нестле България, 
Кока-Кола Хеленик България, Хюлет-Пакард 
България, Майкрософт България, Сименс 

България, Ромпетрол България, 
Байерсдорф България и много други. 
 
Агенцията е партньор на Porter Novelli 
International от повече от 13 години и бързо 
се развива като регионален център на 
световната верига чрез собствени офиси в 
Албания, Косово и Македония (част от 
APRA Porter Novelli Group) и филиали в 
Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, 
Малта, Хърватия и Молдова.  
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Българско дружество за връзки с обществеността изразява и на страниците на 
PRактики, своите благопожелания и поздравления към екипа на България он еър по 
повод третият рожден ден на телевизията.  
 
И нека успехът, винаги бъде с Вас!  

събитие 
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Успехът има много лица, но зад него стои труд, 

талант и доверие - в това вярват журналистите и 

работещите в телевизия България он ер.  

 

Телевизия България он ер е част от едноименната 

медийна група, която включва още национална 

радиоверига България он ер , бордовите 

списания ON AIR и Go ON AIR. Сайтовете от 

групата на Инвестор също вече са част от 

семейството на България он ер. 

 

Телевизия България он ер е ексклузивен партньор 

на Bloomberg Television за България. За трите 

години от своя старт до днес екипът медиата е 

носител на множество награди, някои от са:  
 

България он еър на три години 
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• Годишната награда на Българската търговско-

промишлена палата (БТПП) за отразяване дейността на 

организацията;  

 

• Наградата на Асоциацията за допълнително пенсионно 

осигуряване за стартираща компания;  

 

• Наградата в конкурса ИН-5 на Българската Стопанска 

Камара (БСК);  

 

• Наградата на българския клон на Международната 

федерация за недвижими имоти /FIABCI/ за независимо 

отразяване на сектора; 

 

• Награди на международния медиен фестивал Mediamixx 

през 2012 „България он ер” спечели две награди: за умна 

инвестиция и крос медия; 

 

• Медийната група е два пъти е носител на отличието на 

Българска фондова борса (БФБ) за професионално 

отразяване на капиталовите пазари в България; 

 

• Съюзът "Произведено в България" отличи България он ер със 

"Златна мартеница" за отразяване на дейността и 

проблемите на малкия и среден бизнес; 

 

• Предаването „Медиите он ер“ спечели Златното перо на 

Съюза на българските журналисти - СБЖ; 

 

• Съюзът на юристите в България награди предаването 

„Темида“ за обективно отразяване на случващото се в 

съдебната система; 

 

• Годишната награда на българската Асоциация на 

собствениците на земеделски земи; 

 

• Асоциацията на българските авиокомпании отличи 

телевизията за обективна журналистика; 

 

• „Зелен дебют“ от  Международната организация Green 

Day Forum; 

 

• Телевизия България он ер получи наградата  „Заедно 2013“  

за медия с принос в отразяването на благотворителни 

кампании и инициативи, която се връчва от Фондация 

"Работилница за граждански инициативи". 

 

• България он еър е медиен партньор на БДВО при 

реализацията на PR Приз 2013 и 2014 и Седмия и Осми PR 

фестивал в България.  
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„Успехът за мен е да те оценят колегите и приятелите, 

че си свестен човек! Всичко друго е преходно...“ 
 
Доника Ризова е автор и водещ на единственото в 
българския ефир специализирано предаване, 
посветено на медии и PR - “Медиите ON AIR“.  
 
Успехът според гости в празничната програма:  
Веско Ешкенази: „За мен, успехът не е да постигнеш 

определено място и позиция в определен оркестър или 
сцена, а това да се преборя със самия себе си и да 
направя от себе си по-добър музикант.“ 
 
Христо Мутафчиев: „Пътят към успеха е непрекъснато 
бягство към победата”. 
 
Захари Карабашлиев: „Начинът за успех е само един и 

той се нарича: труд”. 
 
Левон Хампарцумян: „Успехът никога не идва случайно. 
Ако компенсираме недостатъците си, вместо 
постоянно да изтъкваме предимствата си, бихме били 
по-успешно общество”. 
 

Георги Лозанов: „Успехът на телевизията минава през 
намирането на нови платформи”.  

събитие 
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Доника Ризова е носител на наградата “Златното 
перо” на СБЖ за 2011-2012 година в раздел 

“Електронни медии-телевизия”, член на журито на PR 
приз 2014.  
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Завършила съм „Връзки с обществеността“ в Софиийския университет и от дълги 
години работя като експерт „Връзки с обществеността“ към различни компании и 
организации. 
 
Специализирала съм в областта на корпоративните и личните събития – 
организация, координация и провеждане. 
 

Имам компетенции в широкоспектърния свят на рекламата и маркетинга, 
отношенията с медии, правителствени и неправителствени организации. Работила 
съм със заинтересовани страни и системи за устойчиво развитие. 
 
Трудов стаж: експерт „Връзки с обществеността“ към СИА Адвъртайзинг и Феста 
Холдинг. Диркетор масови комуникации в Ай Ес Пи Дигиталн дизайн. 
 

Работила съм за „Биг Брадър“, „Бързо, лесно, вкусно“, „Стани богат“ и др. 
телевизионни продукции / „СИА Адвъртайзинг“/. Била съм личен ПР на Г-жа Петя 
Славова / „Феста Холдинг“/. 
 
Към настоящия момент съм експерт “Връзки с обществеността“ на „Асарел 
Инвестмънт“ ЕАД. 
 

представяне 
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Пламена Петкова – нов член на БДВО 
 

 
На 31 години, от София. Зодия Скорпион, упорита, целенасочена, комуникативна и позитивна. 

 
Омъжена, с две деца. 
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Адриана Попова поема мениджмънта на Интелдей Солушънс 
 

Изпълнителният директор на Интелдей Солушънс Деница 
Сачева напуска поста изпълнителен директор след 13 
години работа в агенцията. През периода компанията 
стана двукратен носител на Световна златна награда за 
отлични постижения в PR за 2007 и 2012 година, получи 
номиниция през 2009 за най-добра кампания за Източна 

Европа в престижния PR конкурс SABRE и номинация на 
ООН за комуникационна кампания за 2012г.  
 
Агенцията работи за клиенти в областта на финасовия 
сектор, информационните технологии, 
здравеопазването, социалния сектор, политика, 
международни организации. Специален фокус има 

върху междукултурните комуникации и по-специално 
работата с малцинства, бежанци и мигранти. Интелдей 
Солушънс има реализирани комуникационни проекти в 
Косово, Босна и Херцеговина, Малта, Португалия и 
Естония.  
 
Наскоро агенцията бе избрана за единствен 
българския партньор на PROI Worldwide - най-широката 

глобална мрежа от независими PR агенции, 
обединяваща 67 партньори на 5 континента.  

корпоративни новини 
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Адриана Попова  Деница Сачева  
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Деница Сачева:„13 години на българския PR пазар ми 
дават основание да се оттегля от оперативното 
управление и да отделя повече време за лични 

проекти. Новият изпълнителен директор – Адриана 
Попова – има успешен управленски опит в 
създаването и изграждането на иновативна 
компания, която работи на международни пазари и 
точно това е и бъдещата стратегия за развитие на 
Интелдей Солушънс.  
 
Компанията ще продължи развитието си в 

стратегическите и кризисните комуникации, но ще 
инвестира в иновации и дигитални комуникации. 
 
Така ще отговорим на очакванията и нуждите на 
нашите клиенти, на които ще предложим 
едновременно приемственост и обновление. 
Стратегическите комуникации стават все по-ключов 
фактор за успех в един свят на непрекъснато 

производство на нова информация, която се 
разпространява със скоростта на светлината и в 
условията на милиони разговори в мрежата, които се 
водят непрекъсато.  
 
Нашата професия се развива с бързи темпове и 
изисква качествено нов подход, който да дава 
възможност на клиентите да получат комплексна 

услуга  - от превенция на рискове, през корпоративна 
дипломация до управление на кризи.“ 
 
 
 
 
 

Адриана Попова: „Вярвам, че комуникациите са 
двигател на бизнес развитието, когато съчетават 
съдържателно творческата и професионална 

експертност с финансовите и бизнес цели на 
организациите. Бизнесът е изправен пред 
постоянното предизвикателство да намира 
иновативни начини да въвлича и създава добавена 
стойност, постигайки дългосрочните си цели. Този 
визионерски,  персонализиран и подкрепящ бизнеса 
подход виждам в работата на екипа на Интелдей 
Солушънс и ще се радвам да бъда част от него.“ 

 
Адриана е завършила специалност „Финанси“ в 
Университета за национално и световно стопанство и 
Мениджмънт за организационно съвършенство в НБУ. 
Тя е експерт в Международната организация за 
стандартизация (ISO) и редактор по разработването 
на международен ISO стандарт “Outsourcing – Guide 
to outsourcing”. Притежава опит в областта на 

стратегическото управление, аутсорсинга, 
информационните и бизнес услуги, стратегическите 
корпоративни комуникации, международен бизнес.  
 
Професионалната й  кариера започва в Thomson 
Reuters за България, Македония и Албания. Адриана 
Попова е съосновател и управител на AII Data 
Processing Ltd и по-късно създадената агенция за 

бизнес новини в реално време Югоизточна Европа 
SeeNews.  
 
  
 

корпоративни новини 
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Facebook страницата на „Захарни заводи“ АД влезе в топ 5 по 

ангажираност на аудиторията в България 
 

„Захарни заводи“ АД се нареди в челната 

петица на класацията за ангажираност на 
аудиторията във Facebook според глобална 
платформа за анализ на социалните мрежи 
„Social Bakers“. Българската компания показа 
най-голям ръст от 161 % в показателя за 
ангажираност на феновете в социалната 
мрежа за месец юли. Останалите марки в Топ 
5 класацията на “Social Bakers“ са Eucerin, 

Baileys Bulgaria, Baby Crema и LEKI.  
 
 
Успехът на българската компания в 
социалната мрежа се дължи на работата на 
дигиталната агенция All Channels | Interaction, 
която отговаря за цялостната стратегия на 

„Захарни заводи“ АД в дигиталното 
пространство. Официалната Facebook 
страница на компанията нарасна с 50 000 до 
впечатляващите 63 000 фена в рамките на 
година. 
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новини 

Интерактивната изложба “Парите разказват” на Alpha Bank  

гостува в Пловдив  
 

Първата по рода си интерактивна изложба, която разказва 

историята на България през лицата от днешните български 

банкноти се завърна на културната сцена, за да гостува на 

град Пловдив. До 28-и септември изложбата “Парите 

разказват”, организирана от Alpha Bank със съдействието на 

Община Пловдив, е отворена за всички в Дома на културата 

“Борис Христов”.  

 

Пловдив е първият град след София, който тази изложба 

посещава. След изключителния интерес, който тя предизвика 

в столицата  през 2011 г., когато за по-малко от месец бе 

посетена от над 20 000 души, Автори на изложбата са 

талантливите български творци Юрий Вълковски, Весела 

Ножарова и Георги Господинов. Входът е свободен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художникът Иван Милев на банкнотата с номинал 5 лв. 

 

 

Художникът Иван Милев на банкнотата с номинал 5 лв. 

 

Изложбата ни запознава с наследството, оставено ни от 

историческите личности, изобразени на българските 

банкноти, сред които Иван Рилски, Паисий Хилендарски, 

Алеко Константинов, Петър Берон, Пенчо Славейков, Иван 

Милев и Стефан Стамболов. Постиженията им са 

представени с видео и аудио материали, витражи, пана и 

други информационни материали.  

 

Решението на Alpha Bank България да представи изложбата 

в Пловдив е част от дългосрочната политика на банката да 

подкрепя и развива значими културни проекти в цялата 

страна, които имат принос към общото културно наследство 

и постижения на България.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Милев – «Гадулар», 1924 г.  
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Научната журналистика е допълнителният фокус в  
новото издание на конкурса 
 
Журналисти от всички национални и регионални медии 
могат да кандидатстват в четвъртото издание на Mtel 

Media Masters. Те могат да изпращат конкурсни 
материали до неправителствените организации, които 
са партньор на проекта – Център за развитие на 
медиите и фондация „Медийна демокрация“. 
 
В своето ново, четвърто издание, конкурсът има 
допълнителен фокус – научна журналистика. Така, 
освен най-добрите постижения при отразяване на 

темите за това как технологиите и иновациите променят 
живота ни, през тази година надпреварата ще отличи и 
журналистите, успели да събудят интереса на 
широката публика към науката и научните изследвания. 
 
Срокът за участие е до 30 септември. По традиция 
конкурсът има три категории – печатни медии, 

електронни медии, информационни агенции и нови 
медии. Всеки кандидат може да участва с до три свои 
авторски материала, публикувани или излъчени в 
периода от 1 януари до 30 септември 2014 година. 
Номинации от медии, неправителствени организации и 
експерти в областта на медиите също се приемат за 
участие. 
 

 
 

 
 
 
Конкурсните материали трябва да представят теми, 
свързани с всички области от нашия живот, върху които 

технологиите, иновациите и науката са оказали влияние. 
Както в досегашните издания журито на Mtel Media 
Masters ще определи победителите според няколко 
основни критерия за оценка – информативност, 
обективност, аналитичност, собствен стил, творчески и 
нестандартен подход към темата. 
 
Победителите в трите категории ще бъдат отличени с 

голямата награда Mtel Media Masters. Те ще получат 
парична награда в размер на 5 000 лева или 
професионално обучение на същата стойност. Във 
всяка от категориите ще бъдат определени по две 
призови места, за които е определна парична награда 
от 1 000 лева или професионално обучение на същата 
стойност. 

 
Наградите Mtel Media Masters ще бъдат връчени на 
церемония, планирана за края на октомври, а повече 
информация за конкурса може да бъде открита на 
http://www.mtel.bg/mtel-media-masters-2014. 
 

новини 

Кандидатстването за Mtel Media Masters 2014 започна  
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Променящото се лице на 

Вътрешните комуникации 
 

"Вътрешните комуникации претърпяха съществено 
развитие от времето на вътрешните бюлетини от 
недалечното минало”, отбелязва Пол Бейнс, професор 
в Cranfield University, обяснявайки как компаниите в 
наши дни оценяват все по-високо стойността на 
работническо-мениджърските отношения и тяхната 
роля за успеха на компанията.  
 

Една от причините, добавя той е, че организациите имат 
нужда да се адаптират по-бързо към промените, 
спрямо своите конкуренти, в един бързо развиващ се 
свят. 
 
Вътрешнофирменият ПР играе важна роля по време на 
сливания и придобивания, програми за стратегическо 

развитие, инициативи, свързани с ре-
брандинг/позициониране. 
 
Проблемът е в съпричастността на служителите, който 
Бейнс илюстрира с примери:”Служителите не винаги 
са склонни да оказват подкрепа към техния 
работодател/марка, както се случи в даден период в 
NHS (National Health Service).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Подобна липса на вътрешнофирмена подкрепа може 
в последствие да рефлектира по отношение 
качеството на обслужване на клиентите или да 
предизвика гаф в социалните медии, по примера с 
недоволните служители на последната голяма 
музикална верига във Великобритания HMV, уволнени 
след изпадането на компанията в несъстоятелност през 
2013г. Лоялността на персонала е изключително важна 

по време на тежки търговски периоди, особено когато 
част от служителите трябва да бъдат освободени от 
работа.” 
 
"Модерните техники и подходи стават все по-важни…от 
вътрешно-фокусирани схеми за оптимизация на 
персонала (при въвеждането на нови продукти/услуги 
като  предприетите от коалиционното правителство на 
Великобритания за вливане на енергия, разработването 
на предложения за намаляване разходите за 
обществени услуги),  през програми за корпоративна 
отговорност, предназначени да ангажират служителите 
в полезни и индуциращи сближаване инициативи 
(например Kellogg’s breakfast club за деца в 
неравностойно положение), до вътрешните 
информационни табла като Yammer, които позволяват 

на служителите да общуват много по-добре помежду 
си.” 
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Брандинг базиран на ценности 
Бейнс вярва, че вътрешните комуникации ще стават 
все по-важни в бъдеще, тъй като фирмите изместват 
своя фокус от брандинг, базиран  на атрибутите, към 
брандинг, основан върху ценностната система на 
организацията: "Ако не ми вярвате, разгледайте 
изявлението на Starbuck’s, когато компанията беше 
подложена на натиск да плаща по-висок 
корпоративен данък през 2013 г. Тя изрази притеснение 

не само от загубата на клиенти, но и на ценен 
персонал. “ 
Това от своя страна оказва напрежение върху 
служителите и най-вече върху лидерите в една 
организация, така че културата има по-голяма роля от 
всякога по отношение на отговорното поведение на 
служителите към  запазване  репутацията и 
изграждане на марката.”  

 
 

Технологични смущения  
Светът е много по-свързан днес, откогато и да било 
преди, отбелязва Хаус, а това отваря вратата към 
риска, както и възможността извън работа служителите 
да разпространяват разнородни съобщения за тяхната 

компания, което носи 
 
 
 
 
 
 
 

 
потенциал едновременно да заздравява или да руши 

корпоративната репутация.  
 
В същото време, в рамките на организацията, 
служителите могат да се противят срещу технология, 
която просто не е толкова интуитивна или ясна, колкото 
са свикнали, което значително ограничава 
възможностите за сътрудничество.  

 
Но Хаус има прост съвет: "Преди да правите каквото и 
да било,  мислете за резултатите. С какво искате да 
бъдете различни?” 
 
Според Лиам Фитцпатрик, управляващ партньор 
вътрешни комуникационни на консултантска фирма 
AgendaStrategies, са се случили две основни промени 

във вътрешните комуникации наскоро: 
 
 "Първо, броят на квалифицираните професионалисти 
в тази област нараства! В миналото тази позиция често 
е давана на служители в края на своята кариера, 
нуждаещи се от работа, в която няма как да нанесат 
вреда. Сега, на всяко ниво има квалифицирани хора, 
които знаят за какво става дума.  
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Второ, PR консултантите осъзнаха факта, че 

вътрешните комуникации са от компетенцията на 
комуникационните директори, които предлагат 
тези услуги. Въпросът е дали модела на една ПР 
агенция може да се справи с вътрешните 
комуникации, област, която изисква много по-
интимно познаване на аудиторията и нейната 
история – нещо, което не е лесно да се усвои 

отвън”. 
 

Ангажирай, ангажирай, ангажирай 
Основното предизвикателство пред ПР 
професионалистите, практикуващи 
вътрешнофирмени комуникации тези дни според 
Кевин Рък, съосновател на обучителната 
организация „The PR Academy” е: "да се направи 

връзка между ангажираността на служителите и 
промяната в бизнеса. Някои хора смятат думата 
„ангажираност” за подвеждаща и сложна, и 
предпочитат да я игнорират. Въпреки това, 70 % от 
бизнес лидерите вярват, че ангажираността е от 
решаващо значение и не може да бъде 
пренебрегната.” 
 

 
 
 
 
 
Технологията върши чудеса при свързването на 

хората, но Рък подчертава значението на 
традиционните подходи: "Няма заместител за 

висши мениджъри, които застават лице в лице, за 
да чуят това, което служителите имат да кажат и в 
същото време да обяснят как бизнесът се развива. 
Моят съвет за най-добрата практика е прост. 
Инвестирайте малко време и ресурси да 
установите какво мислят служителите за 
вътрешната комуникация и развивайте някакви 

измерими цели на практика.Това е пътят към по-
голямо професионално признание.“ 
 
 
 
 
 
 

Предложената статия е с автор: Дани Паркър и е 
публикувана в: PRmoment.com 
(http://www.prmoment.com/2719/the-challenges-of-
a-foreign-pr-professional-getting-a-job-in-london.aspx)  
 
Превод на български: 
Албена Чешмеджиева, PR практик, член на БДВО 
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