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ДЕВЕТИ PR ФЕСТИВАЛ В БЪЛГАРИЯ 
„ДИГИТАЛЕН PR – НЕИЗБЕЖНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ“ 

19-20 май 2015 г. 
 
 

19-ти май, вторник 
 

10.00 – 13.00 

Съюз на българските журналисти, Заседателна 

зала, ет. 3 

Академичен омнибус 

„ДИГИТАЛНИЯТ PR: НОВИ КОМУНИКАЦИОННИ 
СТАНДАРТИ” 

Организиран от Българската академична асоциация 
по комуникации (БААК) 

 

В партньорство с Комисията за научно-практически 
изследвания  анализи на съвременната журналистика 

при СБЖ 

 

С медийното партньорство на електронните научни 
списания: Медиите на 21 век (newmedia21.eu); 
Реторика и комуникации (http://rhetoric.bg/) 
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Фестивал - програма 

14.00 – 15.30 
Радисън Блу Гранд Хотел, конферентна зала “Библиотека” 

 
Дискусия, организирана от Комисията по етика на БДВО 

„ЕТИКАТА В ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ ОНЛАЙН. 
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ И НЕДОПУСТИМИ ПРАКТИКИ” 

         

17.00 – 18.30 
Радисън Блу Гранд Хотел, конферентна зала “Библиотека” 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БДВО 
 
19.30 
Радисън Блу Гранд Хотел, Business Lounge, партер 

 
ТРАДИЦИОННА СРЕЩА НА ФИНАНСОВИТЕ PR СПЕЦИАЛИСТИ 

И ЖУРНАЛИСТИ 
 
Организира се от Българско дружество за връзки с 
обществеността и Фондация “Инициатива за финансова 
грамотност” с любезната подкрепа на Пощенска банка 

 

Продължава на стр. 4 
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20-ти май, сряда - Радисън Блу Гранд Хотел, конферентна зала 

“Библиотека” 

 

13.00 – 14.30 

Дискусионен панел 

„Социалните медии – неизползвани възможности за 

компаниите“ 

Теми в панела: 

Може ли всяка компания да бъде медия? Какви са новите 

предизвикателства при разпространението на медийно 

съдържание? – гл. ас. д-р Стойко Петков, преподавател в НБУ 

Психология на споделянето. Как компаниите използват 

социалните медии? – Александър Христов, член на УС на БДВО, 

акаунт директор в CIVITAS 

Социалните медии с кратко послание  – Twitter, Vine, Pinterest. 

Подценявани ли са? Как да ги използваме? – Виктория Блажева, 

директор Връзки с обществеността и корпоративни 

комуникации в УниКредит Булбанк 

Възможности за присъствие на неправителствените 

организации онлайн. Как да използваме онлайн средата за 

създаване на лесна връзка между частния и неправителствения 

сектор? – Георги Генчев, ръководител на екипа на NGObg.info 

Възможности на социалните мрежи за комуникация по здравни 

теми – Силвия Александрова, Client Solutions Manager, 

CredoWeb 

Модератор: Венцислав Савов, редактор, сп. „Мениджър“ 

14.30 – 15.00 

Кафе пауза 
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Фестивал - програма 

15.00 – 16.30 

Дискусионен панел 

„СЪДЪРЖАНИЕ, ФОРМА И АУДИТОРИЯ – ТРИТЕ СТЪЛБА НА 

СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ“  

Теми в панела: 

Тенденции в дигиталните комуникации 2015 – Мария Тодорова, 

управляващ директор на Next DC 

Аудитории, общности и лидери на мнения в епохата на 

Вниманието. Как да стигнем до нашата публика онлайн и да 

комуникираме успешно чрез социалните медии? – Борис 

Луканов, експерт по дигитален маркетинг и онлайн PR, 

консултант в Marketing Creative Lab 

Геймификацията като тактика в комуникациите – Николай 

Бойков, директор „Операции“ и съдружник в All Channels 

Communication Group 

Модератор: Надя Маринова, главен редактор, b2b Mediа 

 Дискусия: 

Измерване на резултати в социалните медии. Как да 

интегрираме данните от Facebook с класическия 

инструментариум за измерване на резултати в PR? Каква е 

алтернативата на AVE? 

 Участници: 

Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в 

Мтел 

Мария Гергова-Бенгтссон, управляващ директор на United 

Partners 

Константин Христов, съучредител и изпълнителен директор на 

Sensika 

Ангелина Иванчева – Тонева, консултант по ползваемост, Лукрат 

Модератор: Виктор Стефанов, главен редактор, Dir.bg 
19.30 

Радисън Блу Гранд Хотел, Бална зала 
ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В PR ПРИЗ 2015 
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PR приз 2015 Открити представяния на проектите 

57 проекта ще се включат във финалната фаза на PR Приз 2015. На 16.05 (събота) и 17.05 (неделя) PR практиците 
от целия спектър на професията и участниците в специалната категория за студенски проект, ще защитят своите 
проекти в 14-те категории на конкурса пред журито и гостите на на публичните представяния.  

Церемонията по награждаването на победителите в 15-тото издание на най-престижния комуникационен 
конкурс в България ще се проведе на 20-ти май в Радисън Блу Гранд Хотел, като част от програмата на ДЕВЕТИЯ 
PR ФЕСТИВАЛ в България. 

 

График за провеждане на открити представяния PR Приз 2015 

16.05 (събота) 

Категория: PR проект на медиа 

10:30 - 10:45  

Българска национална телевизия - проект "Купувам българско" 

Категория: Имиджмейкинг 

10:45 -11:00 

Апейрон Комюникейшън ЕООД - проект "Даниел Цочев на 50? Защо Не?!" – юбилеен шоу спектакъл за 
отбелязване на 50 годишнина и 25 години сценична кариера на актьора 

Категория: PR проект на медиа 

11:00 -11:15 

Ей Ем Ай Къмюникейшънс ЕООД - проект „Шумът на парите 2014”             

11:15 -11:30 

УЕБ МЕДИА ГРУП ЕООД - Експедиция "Преоткрий България" 

11:30 -11:40 

почивка 
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Приз 2015 - график 
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Категория: PR проект за вътрешни комуникации 

11:40 - 11:55 

Ей Ем Ай Къмюникейшънс ЕООД - проект Проучване "Съвременните двама" 

11:55 - 12:10 

Държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура"- проект „Пресичай внимателно през 
железопътните прелези” – конкурс за детска рисунка 

12:10 - 12:25 

All Channels Communication - проект „Mtalent коледно парти” 

Категория: PR проект на медиа 

12:25 -12:40 

All Channels Communication - проект "Виж се на живо с Динамо!" 

Категория: Специална конкурсна категория „PR на студентски проект” 

12:40 -12:55 

ВТУ - проект "Да възстановим изгорялата библиотека"  

12:55 -13:30 

ОБЕДНА ПОЧИВКА 

Категория: Специална конкурсна категория „PR на студентски проект” 

13:30 -13:45 

ВТУ - проект „Радио маратон по ВТУ радио” 

Категория: Кризисен PR 

13:45 - 14:00 

Grozdanov Communications Consulting - проект „Предотвратяване приемането на вредния „Закон срещу търговските 
вериги“ 

14:00 -14:15 

Ей Ем Ай Къмюникейшънс - проект „Кризисна комуникация във връзка със затварянето на ТЕЦ Варна“ 
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Категория: Специално събитие 

14:15 -14:30 

Ей Ем Ай Къмюникейшънс - проект „Официален коктейл „20 години Булстрад Живот Виена Иншурънс  

Груп – Пътуване във времето“  

Специална конкурсна категория „PR на студентски проект” 

14:30 -14:45 

НБУ - проект „Дом на книгата” 

14:45 -15:00 

УНСС - "Денят на първокурсника" 

Категория: CSR проект – нестопански сектор 

15:00 -15:15 

Ню Момент Ню Айдиас Компани ООД - проект „Погледни на бежанците с други очи” 

15:15 -15:30 

Чаптър 4 България ООД - проект Кампания "Най-големи герои са най-малките“ 

15:30 -15:40 

ПОЧИВКА 

Категория: CSR проект – нестопански сектор 

15:40 -15:55 

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН - проект „Гордея се с труда на моите родители 2014” 

Категория: Специално събитие 

15:55 - 16:10 

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН - проект „Базар на професиите” 

Категория: CSR проект – нестопански сектор 

16:10 -16:25 

Сдружение Национална мрежа за децата - проект „Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в 

грижата за децата”  

 

 

 

 

 

8 

Продължава на стр. 9 

Приз 2015 - график 



PRактики, брой 107, 12 май  2015 г 

 

16:25 -16:40 

Сдружение Българска асоциация за алтернативен туризъм - проект „"Зелени дни" Фестивал на новия туризъм, 

чистата храна и здравия живот” 

Категория: Зелени комуникации и градска среда 

16:40 -16:55 

Българска асоциация за алтернативен туризъм и д-р Петър Кърджилов, свободно практикуващ PR специалист - 
проект „"Зелени дни" Фестивал на новия туризъм, чистата храна и здравия живот” 

16:55 -17:10 

"Овергаз Инк." АД - проект "OverNature 2014" 

Категория: Политически PR 

17:10 -17:25 

О три пи ар ЕООД - проект „Политическа PR кампания на АБВ за изборите за Европейски парламент през 2014 
година” 

Категория: PR проект за продукт или услуга 

17:25 -17:40 

Ню Момент Ню Айдиас Компани ООД - проект „Astika Майсторс” 

17:40 -17:55 

All Channels Communication Group - проект „Philips CitiScape Саундтракът на София” 

17:55 -18:10 

PeRpetum PR - проект „Защита срещу кражби” 

18:10 -18:25 

Interimage - проект „Стани Awakener” 
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График за провеждане на открити представяния PR Приз 2015 

17.05 (неделя) 

Категория: PR проект за продукт или услуга 

10:30 -10:45 

BBDO Group - проект „Вземи сега, плати на части” 

Категория: CSR проект – бизнес сектор 

10:45 -11:00 

BBDO Group - проект „Най-добър старт за всяко дете“ 

Категория: Зелени комуникации и градска среда 

11:00 -11:15 

BBDO Group - проект "За колелата и техните хора" 

11:15 -11:30 

BBDO Group  - проект „Непознатото богатство" 

11:30 -11:40 

ПОЧИВКА 

Категория: CSR проект – бизнес сектор 

11:40 -11:55 

BBDO Group - проект „Samsung Smart School” 

Категория: Корпоративна PR кампания 

11:55 -12:10 

BBDO Group - проект „Samsung Smart School” 

Категория: Зелени комуникации и градска среда 

12:10 -12:25 

EE MUSIC in partnership with United Partners - проект „EE MUSIC – Енергийно-ефективна музикална култура” 
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12:25 -12:40 

CIVITAS - проект Кампания „Емблематичните сгради на България” 

Категория: Специално събитие 

12:40 -12:55 

CIVITAS - проект „Кофас конференция по управление на риска” 

12:55 - 13:30  

ПОЧИВКА 

Категория: PR проект на медиа 

13:30 -13:45 

CIVITAS - проект Кампания „Забавното лятно четене” 

Категория: CSR проект – нестопански сектор 

13:45 -14:00 

CIVITAS - проект Кампания „Поход на надеждата” 

Категория: PR проект за вътрешни комуникации 

14:00 -14:15 

M3 Communications College - проект „PR Thursday” 

Категория: Онлайн кампания или проект 

14:15 -14:30 

Мтел - проект „Мтел талант” 

14:30 -14:45 

Софарма - проект „Здрави” 
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Категория: CSR проект – бизнес сектор 

14:45 -15:00 

Софарма - проект Социална платформа "Здрави" 

15:00 -15:15 

Мтел - проект „Вечеря на тъмно” 

15:15 -15:30 

Мтел - проект „Мтел подкрепя безопасното каране на ски” 

15:30 -15:40 

ПОЧИВКА 

Категория: CSR проект – бизнес сектор 

15:40 -15:55 

Шнайдер Електрик България ЕООД - проект „Талантът обича всяко дете” 

Категория: PR проект в публичния сектор 

15:55 -16:10 

НАП - проект „Влез в час с данъците” 

Категория: Специално събитие 

16:10 -16:25 

Ню Момент Ню Айдиас Компани ООД - проект „Официално представяне на Carling British Cider Cherry в 
България” 
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16:25 -16:40 

All Channels Communication Group - проект „Philips CitiScape Саундтракът на София” 

16:40 -16:55 

All Channels Communication Group - проект „Mtel Media Masters 2014 – „Човекът е изчезващ вид” 

16:55 -17:10 

United Partners - проект „Погледни отвъд външността ми” 

Категория: PR проект в публичния сектор 

17:10 -17:25 

United Partners - проект  “CRC@25: UNICEF Фоторепортери” 

Категория: Корпоративна PR кампания 

17:25 -17:40 

Пи Ар Пойнт - проект „Луксофт открива развоен център в България” 

Категория: CSR проект – бизнес сектор 

17:40 -17:55 

Pure Communication - проект ”ВелоВитоша” 

17:55 -18:10 

All Channels Communication Group - проект "Алкохолът е лош шофьор" 

18:10 -18:25 

All Channels Communication Group - проект "Говори открито срещу домашното насилие" 

Категория: Корпоративна PR кампания 

18:25 -18:40 

CIVITAS - проект Кампания „Емблематичните сгради на България” 
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годишнина 

Като част от програмата по отбелязване на 10-тата годишнина от приемането на Етичния кодекс в PRактики ще 

бъдат публикувани интервюта с PR практици и преподаватели, посветени на професионалната етика и 

развитието на етичните норми в публичната комуникации.   

Стартираме с Румяна Парушева  - ръководител отдел "Комуникации и връзки с институциите" в Siemens 

България  и Ваня Бабанин - Регионален координатор на Европейската асоциация на комуникационните 

директори и член на журито на PR приз 2015. 
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интервю 

Румяна Парушева за етиката в публичните 

комуникации  

 Румяна Парушева е новият ръководител отдел "Комуникации и връзки с 
институциите" в Siemens България. Тя зае поста в края на април, като ще 
отговаря  пряко за корпоративните комуникации и другите публични 
дейности, насочени към затвърждаване на имиджа на компанията като 
инкубатор на иновации и отговорен член на обществото. 
 
 Румяна има над 15 години опит в сферата на медиите и връзките с 
обществеността. Преди да се присъедини към екипа, тя е заемала 
ръководни постове във водещи печатни и електронни медии. Като 
мениджър „Връзки с обществеността” на голяма българска технологична 
компания тя отговаря за рекламната и комуникационна политика на 
фирмата, съдействайки за изграждането на конструктивни и ползотворни 
взаимоотношения с медии, партньори и клиенти. 
 
Румяна Парушева е завършила Факултета по журналистика и масови 
комуникации към СУ „Свети Климент Охридски”. Има и магистърска 
степен по специалността „Медии и междукултурни комуникации” от 
Европейския университет „Виадрина”, Франкфурт на Одер, Германия. 
Владее английски, немски и руски език. 
 

Продължава на стр. 16 
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Какво е за Вас етиката в комуникациите, г-жо Божкова? 
 
Трудно е да се дефинира с няколко думи толкова широко 
и многопластово понятие. Но ако трябва все пак да го 
направя, бих се обърнала към самото определение на 
етиката като набор от морални норми, които регулират 
съжителството на хората, обществените групи и 
организациите в дадена социална или професионална 
среда.  
Етиката в комуникациите изпълнява същата функция – на 
система от правила, които способстват за изграждане на 
взаимно разбирателство и доверие между  страните. Тя 
обединява на пръв поглед абстрактни понятия като 
честност, уважение, лоялност, коректност, 
добронамереност, които обаче имат съвсем конкретни 
проявления и въздействия върху основния „капитал” на 
всяка една компания или организация – доверието на 
нейните публики. 
 
Защо е необходима етиката в комуникациите по Ваше 
мнение? 
 
Публичните комуникации, независимо от тяхната цел, 
канали и средства, се основават на един вид обществен 
договор. За да бъдат ефикасни те, е необходимо и двете 
страни в този договор да поддържат определено ниво на 
доверие помежду си.  В противен случай системата 
 
 
 
 
 
 

 
 
просто няма да сработи или в най-добрия случай ще 
работи с множество засечки и спирания.   
Но изграждането на доверие между дадена организация 
и нейните основни публики е възможно само ако хората 
могат да бъдат уверени, че могат да разчитат на етично и 
коректно отношение. Точно това е и ролята на 
комуникационните специалисти - да гарантират на 
заинтересованите групи, че “отсрещната” страна играе 
честно. Ние не просто работим за създаването на 
позитивен имидж на клиента/ работодателя, но  и 
заставаме в ролята на застъпници на обществените 
интереси пред компанията, която представляваме. Това 
означава, че ПР специалистът не може да си позволи да 
бъде просто безкритичен „рупор” на организацията, а 
трябва да защитава интересите на клиента с ясното 
съзнание за своята социална отговорност. В този смисъл 
успешното поддържане на нужния баланс изисква високо 
ниво на морална и професионална чистоплътност, 
колкото и да е трудно понякога това. 
 
Как бихте обяснили (значението на) етиката в 
комуникациите на едно дете? 
 
Бих го сравнила с играта на топка. Ако нямаш отсреща 
партньор, който да ти върне топката, нещата просто няма 
да се получат.  Доверието трябва да е взаимно, а за целта 
и двете страни трябва да спазват правилата.  
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Как бихте обяснили (значението на) етиката в 
комуникациите на клиент? 
 
Според мен публичната комуникация има няколко 
основни компонента, чиято синергия гарантира нейната 
ефикасност. На първо място това е професионалната 
компетентност на хората, които се занимават с нея. На 
второ място бих поставила наличието на прецизни 
вътрешни „сензори“ за обществените очаквания и 
евентуалните последствия от даден комуникационен акт. 
И двете обаче не биха били достатъчни, ако не са 
подчинени на етиката.  
Способността за формулиране на ясни и коректни 
послания към аудиториите, основаващи се на взаимното 
уважение и зачитане на интересите, е ключова за 
избягването на „разваления телефон“ в общуването 
между двете страни.  Разбира се, понякога може да се 
получи така, че интересите на клиента/ работодателя и 
тези на дадена значима обществена група да се 
разминават драстично. В такъв случай ролята на 
специалиста е именно да намери златното сечение 
между двете, без да позволи да пресече чертата в едната 
или в другата посока.  В кръга на шегата бих представила 
ефикасната комуникация със следното уравнение: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Колкото по-малки са стойностите на компетентността и 
етиката и колкото по-голям е натискът, оказван върху ПР 
професионалистите от страна на работодателя/ клиента, 
толкова по-нисък е крайният резултат. 
 
Къде е границата между личната и професионалната 
етика в комуникацията според Вас? 
 
Според мен двете понятия до голяма степен се 
припокриват дотолкова, доколкото личните представи за 
правилно и грешно, за допустимо и недопустимо, 
неминуемо се прехвърлят в професионалната сфера. 
Нещата винаги опират до личния избор, който се 
определя от вътрешните морални категории.  
В идеалния вариант мисията на ПР експертите е да 
работят за постигане на хармония между интересите на 
обществото, отделните хора и компаниите. За 
съжаление, в бранша не липсват ситуации, които 
представляват предизвикателство и изпитание за 
етичността на работещите в тази област. Да останеш 
верен на себе си или да останеш верен на 
работодателя/ клиента? Да скриеш или да изкривиш 
истината, за да изпълниш максимално ефикасно 
професионалния си ангажимент? Да си премълчиш или 
да реагираш с риск да си навлечеш неприятности, ако 
изискванията на работодателя ти категорично се 
разминават с твоите морални убеждения? Това са 
въпроси, на които всеки трябва да си отговори сам. И 
понякога тези отговори никак не са лесни.  
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Какво мислите за комуникацията без етика – какви щети 
би могла да нанесе тя? 
 
В днешния свят на свръхинформираност и 
свръхпубличност почти всеки акт на публична 
комуникация може да има последствия, които излизат 
извън рамките на конкретните му цели и публики. Това 
важи както за връзките с обществеността, така и за други 
професии като – като журналистиката, например.  
През последните години неведнъж сме били свидетели 
как игнорирането на привидно абстрактните моралните 
императиви в комуникациите води до съвсем реални 
финансови загуби. Безотговорното поведение, 
манипулативните практики, липсата на чувствителност по 
отношение на обществените очаквания и грубото 
погазване на моралните норми може да се стоварят 
върху дадена организация със силата на цунами, 
подкопавайки доверието и, в крайна сметка, 
рефлектирайки негативно не само върху нея, а и върху 
целия бранш. 
Нещо повече. Предвид факта, че работата на ПР 
специалистите е подложена на голямо внимание от 
страна на обществото и заинтересованите групи, всяко 
неправомерно или некоректно действие на даден 
участник подкопава и  имиджа на професията като цяло. 
То рефлектира и върху останалите представители на 
гилдията, като в крайна сметка поставя под въпрос  
честността и принципността и на техните действия. 
Именно тук си проличава необходимостта от 
саморегулацията като функция на осъзнаване от страна 
на агенциите, компаниите и ПР професионалистите, че е 
в техен общ интерес да се придържат към високи етични  
 
 
 
 
 

 
и професионални стандарти и норми. 
 
Правили ли сте компромис с етиката в хода на работата 
си през годините? 
 
Ще излъжа, ако кажа, че в кариерата ми на журналист и 
специалист връзки с обществеността не ми се е случвало 
да си задавам въпроси от рода на „Правилно ли 
постъпвам?“ и „Как ще се отразят моите действия на 
засегнатите?“. Това беше и една от причините да напусна 
медиите, след като отговорите на тези въпроси започнаха 
да не ми харесват. Смятам, че част от работата на 
специалиста по комуникации е да съветва (и то 
настойчиво, ако се наложи) своя работодател или клиент 
какво е не само професионално, но и морално 
правилното решение в дадена спорна комуникационна 
ситуация. 
 
Какви са предизвикателствата пред етиката в 
публичните комуникации за България? 
 
Крайната цел на PR специалиста е да изгради позитивни 
и градивни взаимоотношения между организацията и 
нейните публики. На практика, обаче, това не е лесна 
задача предвид факта, че много често връзките с 
обществеността се свързват с манипулации и 
безкритично пренасяне на корпоративните тези и 
политики в общественото пространство. Това не е 
проблем на професията само в България, но и по цял 
свят.   
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Така че PR експертите по дефиниция действат в една 
среда, която лесно може да стане враждебна. Затова е 
необходима развита чувствителност и умение за 
навигация между многобройните подводни камъни в 
отношенията с целевите публики и обществеността. 
Разбира се, бързото навлизане на новите медии в 
ежедневието също изправя комуникационните 
специалисти пред предизвикателството как да адаптират  
уменията и подходите си към новата реалност. Днес 
публичните комуникации са двупосочен процес в пълния 
смисъл на думата. Вече няма нужда дори да се изчаква 
излизането му в традиционните медии, за да стигне 
дадено прессъобщение или позиция до аудиторията. 
Само секунди след публикуването му в мрежата, то 
става достъпно за неограничен брой потребители, чиято 
реакция също обикновено не закъснява. Това от една 
страна предоставя възможност на PR 
професионалистите да установят почти незабавно 
ефекта от отправените послания, но в същото време ги 
изправя пред предизвикателството да съумеят реагират 
достатъчно бързо и гъвкаво, ако установят, че посланието 
не е постигнало целта си или масово е интерпретирано 
погрешно или негативно.  
Още по-важна е бързата реакция в кризисни ситуации. В 
ерата на свръхбързия интернет и господството на 
социалните мрежи както достоверната информация, 
така и слуховете, се разпространят със скоростта на 
горски пожар. Съвсем скоро станахме свидетели на 
подобно мълниеносно развитие в банковия сектор у нас. 
В една такава ситуация максимата „мълчанието е злато“ 
може да се окаже пагубна.   
 „Управлението“ на слухове е неизменна част от  
 

 
 
работата на PR специалиста, а най-сигурният път за 
блокиране на ефекта на снежната топка е 
своевременното, коректно и адекватно информиране на 
обществеността, включително чрез използване на всички 
налични канали за онлайн комуникация. За това много 
помагат и вече изградените отношения на доверие с 
представители на медиите и лидери на общественото 
мнение.  
 
Смятате ли, че етичният бизнес в публичните 
комуникации може да бъде рентабилен? 
 
Ейбрахам Линкълн е формулирал един от основните 
постулати на публичната комуникация: “Можеш да 
излъжеш малко хора за много време, можеш да 
излъжеш много хора за малко време, но не можеш да 
излъжеш всички завинаги”.  Достатъчно е да си 
припомним последната глобална финансова криза, 
която бе отчасти дело и на провала на комуникационните 
стратегии на основните играчи. 
Аз самата съм абсолютно убедена, че етиката в 
публичните комуникации не само е рентабилна, но и 
задължителна за всяка организация, която има амбициите 
да развива бизнес или да се задържи в общественото 
пространство в дългосрочен план. И обратното. Лъжата, 
манипулациите, укриването или изкривяването на 
истината в полза на тесни корпоративни интереси, са 
непечеливши стратегии, които рано или късно излизат 
твърде скъпо. 
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Считате ли, че професията трябва да бъде регулирана, 
за да бъдат подсигурени минималните етични стандарти 
и лоялната конкуренция? 
 
Колкото и ценни да са етичните норми в дадена 
професия, те са приложими само ако хората от бранша 
са решени да ги спазват. Въпреки това не мисля, че е 
необходимо това да бъде налагано с нормативни актове. 
На първо място, защото професията се развива много 
динамично и има сериозна опасност правилата, 
фиксирани в законодателни актове, да станат неактуални 
и неприложими в много кратки срокове и по-скоро да 
извадят очи, отколкото да изпишат вежди. 
В интерес на самия бранш е да убеди публиките си, че в 
лицето на PR специалистите имат честни и лоялни 
партньори. В този смисъл, саморегулацията и 
последователното утвърждаване на етиката като основен 
принцип в работата на гилдията, е много по-ефикасно от 
каквато и да е нормативна регулация.  
 
Как си представяте публичните комуникации в България 
след 10 години, ако колегите и професионалните 
организации работят усилено и заедно за налагането на 
етични практики в работата на пиар специалистите? 
 
Смятам, че браншът има реален шанс да преодолее 
сегашните негативи в обществените нагласи чрез 
систематично и все по-масово придържане към етичните 
правила и адекватно реагиране на нарушаването им. 
Вярвам, че нарасналият интерес към работата на PR 
специалистите може да служи като ефикасен коректив 
за изкореняване на лошите практики в професията. 
 
 

 
 
Самият факт, че все повече се говори за етичност в 
професионалното поведение, служи като катализатор за 
възприемане на осъзнато етични модели на общуване и 
поведение. 
Разбира се, за целта е необходимо работодателите и 
клиентите също да бъдат убедени, че е в техен интерес да 
се придържат към тези принципи.  Така че моите надежди 
са, че след десетина години ще работим в една среда, в 
която PR специалистите ще имат подкрепата както на 
бизнеса и клиентите, така и на обществото, за 
окончателното утвърждаване на една по-спокойна и 
доброжелателна атмосфера, в която реално ще бъдат в 
състояние да постигнат баланс между обществените и 
корпоративните интереси. Което, в крайна сметка, ще е 
от полза за всички. 
 
Измерима ли е етиката в комуникациите и как би могла 
да се мери тя? 
 
Разбира се, все още не е създадена скала за измерване 
на етичното поведение, но има достатъчно индиректни 
индикатори за това.  Ако доверието в дадена компания и 
организация расте, ако тя се радва на добър публичен 
имидж и разбиране, значи нейният PR отдел или 
специалист си е свършил добре работата.  
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Ако трябва да измислите мото/слоган за етиката в 
комуникациите, какъв би бил той? 
 
Почтеността няма условно наклонение.  
 
Какво е Вашето лично послание към колегите във връзка 
с професионалната етика? 
 
Мисля, че Самюъл Джонсън го е казал много точно: 
"Почтеност без знание е слаба и безполезна, а знание без 
почтеност е опасно и страшно." 
 
Вие лично познавате ли добре съдържанието на Етичния 
кодекс на пиар специалистите в България? 
 
Да, запозната съм с Етичния кодекс. Мнението ми е, че 
той очертава една изключително полезна рамка на 
поведение за специалистите в бранша.   
Етичният кодекс на практика определя общоприемливи 
принципи за професионалното поведение, създавайки 
база за реагиране и корективни действия по отношение 
на нарушителите. Един вид той задава професионални 
маркери, по които могат да се измерват отклоненията. 
Наистина, етичното поведение е въпрос на осъзнат личен 
и професионален избор, но винаги е полезно, когато 
добрите намерения са „фиксирани“ черно на бяло,  
един вид канализирани. Самият факт, че браншът 
действа проактивно и се ангажира доброволно с 
подобна система от етични правила, вече е достатъчно 
голяма стъпка в посока към затвърждаване на 
общественото доверие.   
 

 
 
Какво се промени в работата на бранша за тези 10 
години от приемането на Кодекса? 
 
Връзките с обществеността са сравнително нова 
професионална сфера в България, която все още търси 
своето място и признание. Като с почти всяко 
нововъведение, имаше доста залитания и нелоялни 
практики, на които станахме свидетели в “зората” на 
масовото навлизане на комуникационния мениджмънт в 
корпоративния и обществения живот. Днес мога да заявя, 
че публичните комуникации извървяха дълъг път оттогава, 
както и хората, които се занимават с тях. 
Ще ми се да вярвам, че професията ни стана малко по-
уредена, че най-лошите практики бяха или поне са на път 
да бъдат оставени в миналото. За това определено 
допринесе и дейността на Българското дружество за 
връзки с обществеността.  
 
Какви са според Вас следващите стъпки, за да може 
Етичният кодекс да се утвърди, възприеме и приложи в 
работата на всички пиар специалисти у нас? 
 
Смятам, че вече е направено много в тази посока. 
Разбира се, има достатъчно поле за по-нататъшно 
усъвършенстване на тази инициатива предвид 
динамичното развитие на бранша и навлизането на все 
нови и нови хора в него. 
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Въпреки че в България сме свикнали всичко, което не 
подлежи на санкциониране, да се възприема като 
абстрактно-пожелателно, аз самата не смятам, че 
въвеждането на някакъв вид санкции за нарушение на 
Кодекса (например под формата на изключване от 
професионални организации или други 
административни мерки), би могло да има положителен 
ефект. По-скоро е нужно да се продължи с политиката на 
целенасочено насърчаване на етичните практики в 
професията до момента, до който неспазването им 
стане твърде „скъпо“ за съответния човек и организацията, 
която представлява, и съответно неизгодно. 
 
Как намирате идеята за документ, който допълва 
Етичния кодекс и конкретизира/ онагледява неговите 
общи постановки? 
 
Мисля, че подобна инициатива би могла да бъде много 
полезна. Но отново бих искала да подчертая, че колкото и 
подробен и съдържателен да е даден документ, ако 
хората, които се ангажират с него, не са готови наистина 
да го спазват, съществуването му до голяма степен се 
обезсмисля.  
 
Споделете поне един казус (без имена на хора, марки 

и/или компании), който според Вас е брилянтен пример 
за етична практика и един – за неетична от Вашия личен 
житейски и професионален опит. Ще се радваме да 
бъдат повече. 
 
Когато говорим за неетични практики в публичните 
комуникации, един от най-емблематичните примери, за 
който се сещам, е голяма екологична катастрофа, 
предизвикана от петролен разлив в Мексиканския залив 
преди няколко години. Комуникационните действия на 
компанията-собственик на авариралата нефтена 
платформа бяха поредица от гафове – от 
омаловажаването на проблема през опит за прехвърляне 
на вината, до абсолютно неадекватно поведение от 
страна на висшия мениджмънт. Резултатът бе вълна от 
обществен гняв срещу петролния бранш, рязко спадане 
на акциите на компанията и дългосрочни щети върху 
имиджа й. 
Що се отнася до примерите за етичност, има много 
такива, включително у нас. Това, което ги обединява, е 
стремежът на PR професионалистите, които стоят зад тях, 
да бъдат максимално полезни на клиента и на 
обществото чрез предоставянето на навременна, 
коректна и адекватна информация и изграждане на 
устойчиви взаимоотношения на доверие и уважение. 

Интервюто взе: Милена Атанасова 

интервю 
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интервю 

Ваня Бабанин за за етиката в публичните комуникации  

Ваня Бабанин е Регионален координатор на Европейската асоциация на 
комуникационните директори. Над 15 години опит в маркетинговите и 
корпоративни комуникации с акцент върху стратегическото управление 
на брандове. Висше образование от Софийски университет 
Св.Кл.Охридски: докторска степен по интегрирани маркетингови 
комуникации и семиотика, магистратура по икономика и магистърска 
степен по PR, вкл. комуникационни науки в Лайпцигски университет, член 
на журито на PR приз 2015 

 
Какво е за Вас етиката в комуникациите – дефинирайте я с няколко 
думи?          
 
Конкретно и много честно отношение към всичко и всички. Прозрачност  в 
допълнение на истината, задължително отговорност. 
 
Защо е необходима етиката в комуникациите по Ваше мнение?  
 
 
 

Продължава на стр.24 

Ценностите по принцип – защото етиката е едновременно 
отношение и ценност – са задължителни в комуникацията, за 
да държат единна линия в корпоративната култура и оттам – 
във всички действия и проявления на организацията. Доверие 
без етика е трудно мислимо и в най-добрия случай 
краткотрайно. А без доверие комуникация не се случва, най-
много еднопосочно обливане с вербални и невербални знаци, 
чийто смисъл не може да се декодира от аудиторията. 
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Как бихте обяснили (значението на) етиката в 
комуникациите на едно дете? 
 
Етика е да се държиш правилно.  Да разбираш какви са 
последиците от постъпките ти и да си честен към 
останалите. Когато си етичен, ти показваш уважение и 
отговорност.  Това означава, че вече си достатъчно 
голям(а), истинска, цяла част от обществото и умееш да 
разбираш и следваш правилата (на играта). 
 
Как бихте обяснили (значението на) етиката в 
комуникациите на клиент? 
 
Клиентите на организациите рядко се замислят за 
комуникациите, още по-малко за етиката в тях. За 
„преведена“ на този език етика бих използвала директно 
отнасяне към тях:  Етика в комуникациите е да знаеш 
какво, кога, как и от кого ще получиш, да можеш да 
направиш избор, познавайки максимално ситуацията. 
Етика е да имаме равнопоставени отношения на 
отговорно взаимодействие. 
 
 
Къде е границата между личната и професионалната 
етика в комуникацията според Вас? 
 
Лично мен този въпрос много занимаваше не преди 
дълго. Конфронтацията между професионалната 
отговорност и лоялност и личните отношения. Граница 
всъщност няма. Личната етика е професионална и 
обратно. Това е отношение към действията, отношение  
 
 

 
към другите и към обществото като система. В един 
много преувеличен и краен пример бих попитала „Кой 
очаква от един масов убиец да бъде безкрайно честен и 
да говори открито за рисковете от странични ефекти на 
торовете, които продава?“   
 
Какво мислите за комуникацията без етика – какви щети 
би могла да нанесе тя? 
 
Ликвидационни. Ако изчезне етиката, ще се разруши 
тотално доверието. Ако няма доверие, няма да има 
размяна на значения. Смисълът ще бъде подменен от 
хаотично натрупване на субективни не-знаци, които всяка 
страна интерпретира по различен начин.  Ако няма 
размяна на значения, няма и комуникация. Самият код за 
разбиране би изчезнал. 
  
Трудно ли е да споделяме примери и добри и лоши 
практики за етика в комуникациите?  
 
Лоши е дори по-трудно, заради последиците от знаенето 
им – и за конкретните хора или организации, и заради 
популяризирането на „лошите“. Аз имам спирачка да 
споделям и добри, за съжаление – когато примерът е за 
добра практика, аз не го приемам нито като пример, 
нито като нещо изключително. За мен е нормално. Както 
трябва да бъде. И от тази гледна точка, не го 
разпространявам. То е все едно сутрин да казваш „И 
днес станах. И днес си измих зъбите. И днес отидох 
навреме на работа…“  
 

Продължава на стр. 25 

интервю 
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Правили ли сте компромис с етиката в хода на работата 
си през годините? 
 
Не успявам да се сетя за подобен пример.  
 
Какви са предизвикателствата пред етиката в 
публичните комуникации за България? 
 
Неразбирането основно. Дали от южността на нацията 
ни, дали от натрупвания нихилизъм и отричане на 
авторитетите (отново доказано след последните изводи за 
типа култура от Хофстеде), но нормалното отношение и 
разбирането на системния подход в България има меко 
казано значителен потенциал за развитие. Неразбирането 
с какво правилата и прозрачността, отговорността, 
респектът са важни за цялото, за обществото имат и още 
един мощен източник – често личните комплекси тласкат 
индивидите да търсят външното отличаване, изпъкването. А 
у нас съществува объркан култ към лошите, към 
излизащите от границите. И докато постъпките им остават 
ненаказани, комбинацията много затруднява 
разбирането, оттам и прилагането на етичния принцип, 
вкл. в комуникациите. 
 
Смятате ли, че етичният бизнес в публичните 
комуникации може да бъде рентабилен? 
 
Дали един бизнес е рентабилен или не за мен не е 
толкова директно свързано с етиката. Успешен е добре 
управляваният бизнес. Разпознат като добре управляван 
бизнес е така оцененият най-вече от страна на клиентите, 
които несъмнено вземат предвид взаимоотношенията си  

 
с организацията. А част от вътрешната култура и 
комуникация, етиката влияе по-директно върху 
мотивацията на екипа. И от мотивацията на екипа може 
да се търси увеличение или спад в успеха на 
организацията. 
 
Считате ли, че професията трябва да бъде регулирана, 
за да бъдат подсигурени минималните етични стандарти 
и лоялната конкуренция? 
 
Етиката е много лична според мен. Но вече съм на 
мнение, че регулациите помагат повече, отколкото 
пречат, защото привличат внимание към тематиката и 
дават разнообразни интерпретации. И защото чрез 
регулацията етичните стандарти получават лице – и 
собствено, и на ангажиралите се да ги спазват. 
 
Как си представяте публичните комуникации в България 
след 10 години, ако колегите и професионалните 
организации работят усилено и заедно за налагането на 
етични практики в работата на пиар специалистите? 
 
И живели щастливо…  Истината е, че това ще е едно 
добро начало. Дълбочината на проблематиката идва от 
цялостната система на ценности у нас, подмяната им 
през последните 20-30 години. Но активното отношение 
ще направи възможно за поколението Z (поне според 
първоначалните изследвания, които излизат през 
последните години) – когато то управлява – да живее с и в 
етиката по един органичен начин.   

Продължава на стр. 26 

интервю 
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Измерима ли е етиката в комуникациите и евент. как би 
могла да се мери тя? 
 
Чрез последиците единствено. При тези категории 
трудността за измерване идва от комплексността и 
ситуативността. Какво е истина? Как мерим нея? Има ли 
значение индивидуалната интерпретация? Трябва ли да 
има? Кога са допустими отклонения? Кой определя? И 
т.н. По-разбираемо е да мерим с прости отговори да/не 
(макар и да са много трудни заради нюансите) на 
въпросите: 
 
- Истина ли е това? Цялата истина ли е това?  
- Спазвам ли формалните и неформалните 
правила? 
- Честно ли постъпвам? 
- Сигурна ли съм, че не вредя? 
- Ясно ли е за всички замесени какво се случва и 
защо? 
- Спазвам ли поетите ангажименти? 
 
Има още стотина въпроси като тези. И съотношението 
между ДА и НЕ дава известна измеримост. Но в истинския 
живот не мерим по този начин, а много по-интуитивно и 
субективно. В този смисъл дискусии по казуси могат да 
изяснят и ускорят стигането до отговора.  Аз лично бих 
мерила с Етично/Неетично. Това е 
 
Ако трябва да измислите мото/слоган за етиката в 
комуникациите, какъв би бил той? 
 

 
Твърде всеобхватна е, за да се лаская, че мога да 
предложа адекватен слоган. По-скоро бих обърнала 
внимание на няколко основни характеристики, които са 
задължителни при коректната комуникация – уважение, 
отговорност и яснота. 
 
Какво е Вашето лично послание към колегите във връзка 
с професионалната етика? 
 
Етиката е хуманният начин да съществуваме заедно – и 
като хора, и като организации. Професионалният и 
личният план на това съ-съществуване са неделими, 
затова и ние сме, каквито сме. Винаги. Всеки прави своя 
избор и коректното отношение е въпрос на отговорност. 
 
Етичен кодекс на пиар специстите в България 
 
Познавате ли добре съдържанието на Етичния кодекс на 
пиар специалистите в България?  
 
Да 
 
Какво се промени в работата на бранша за тези 10 
години от приемането на Кодекса? 
 
Започнаха да се случват някои позитивни промени, сега 
остава да се интензифицира това случване и да се 
обединят комуникационните специалисти в общата идея 
за коректност.  

Продължава на стр. 27 

интервю 
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Какви са според Вас следващите стъпки, за да може 
Етичният кодекс да се утвърди, възприеме и приложи в 
работата на всички пиар специалисти у нас? 
 
Спиралата, която виждам, минава през познаване и 
коментари на нормите и примерите, подобряване на 
средата около Кодекса, привличане на нови групи 
комуникационни специалисти, коментари и дискусии, 
стъпки към промяна … Всяка нова група – дали ще са 
студенти, дали ще са други професионалисти, които са в 
отношения с комуникационните специалисти или дори 
работодателите – ще разширяват перспективата и ще 
привнасят нови гранични области в етичните практики. 
 

Бяла книга за етиката в публичните комуникации 
 
Как намирате идеята за документ, който допълва 
Етичния кодекс и конкретизира/ онагледява неговите 
общи постановки? 
 
Като тълкуванията на законите – това ще бъде връзката 
между общо формулираните принципи и реалното им 
приложение в живота.  
 
Споделете поне един казус (без имена на хора, марки 
и/или компании), който според Вас е брилянтен пример 
за етична практика и един – за неетична от Вашия личен 
житейски и професионалнен опит. Ще се радваме да 
бъдат повече. 
 
Не вярвам в брилянтните примери – трудността при теми  

 
 
като етиката е в границата, защото реалността не е 
черно-бяла, винаги има и още нещо. Особено, ако 
етичността се конфронтира частично с други ценности, 
напр. лоялността, какъвто личен случай имах не отдавна.  
Като добър пример мога да посоча информационните 
платформи, т.нар. медийни сайтове или специални уеб-
базирани видео-архиви на компаниите, които 
предоставят еднакъв достъп до текстови, визуални и 
аудио-визуални материали за всички представители на 
медиите. Защото достъпът до информация е една от 
предпоставките за етична комуникация.  
Една от най-интересните похвали, които съм получавала, 
беше свързана с информация до медиите за открит 
дефект, който собствениците на продукта могат 
безплатно да отстранят –нещо, което всички страни 
отчитат като нормално „на Запад“, но в България беше 
високо оценено (т.е. нетипично). Това не мога да 
квалифицирам като добър пример (защото става въпрос 
за нормално поведение), нито като лош (заради 
индикирането  нивото на средата). 
От друга страна, говорейки за неетични примери, всички 
сме имали случаи да се сблъскаме с неглижиращи или 
преувеличени реакции от страна на медии поради 
невъзможност да се отдели личността и субективната 
емоция от чисто фактологичните и логически обусловени 
предпоставки. Както и ответна реакция от страна на 
комуникатори на границата на подвеждащата 
информация, примесена с интерпретация и умерено 
премълчаване  на важни детайли.  

интервю 
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На 25 април 2015 г. се проведе майсторски клас по етика в 

комуникациите за магистри от специалност „Връзки с 

обществеността“ към катедра „Медии и обществени 

комуникации“ към Университета за национално и световно 

стопанство. Срещата се проведе като част от 

академичните инициативи, включени в програмата на 

Комисията по професионална етика към Българското 

дружество за връзки с обществеността по случай десетата 

годишнина от от подписването на Етичния кодекс на ПР 

специалистите в България. 

 

Милена Атанасова – председател на Комисията по 

професионална етика, и Елица Наумова – член на 

Комисията, запознаха бъдещите ПР практици с историята 

на създаването на Етичния кодекс, както и с принципите и 

ценностите, залегнали в него. Те разказаха и за 

планираните инициативи, с които ще бъде отбелязана 

годишнината от професионалната общност. Специален 

акцент беше поставен на разясняването на предимствата, 

които дава етиката в сферата на връзките с 

обществеността, както и върху отличителните черти на 

етичната комуникация. 

 

В последвалата дискусия студентите бяха провокирани да 

споделят своите виждания за това какво е етика. Някои 

описаха етиката като „граници” и „модел на поведение”, а 

други – допълниха и „норми на поведение и отношение”. 

Своето място в разбирането на студентите за етиката 

намериха и понятия като  „морал”, „коректност” и „зачитане 

на чуждите права”. В един по-широк смисъл етиката бе 

окачествена като „бариера пред некоректното поведение 

между участниците в комуникациите”, а освен това и като 

„неписани правила, които на базата на нашето морално 

мислене трябва да бъдат отнесени и към сферата на 

бизнес комуникациите”. 

 

Дискусията продължи с обсъждане на границите между 

личния и професионалния морал, предизвикателствата 

пред етиката в професията на ПР специалиста, както и на 

етични практики, които биха могли да послужат като 

пример на магистрите от УНСС и насока за 

професионалното им развитие в сферата на 

комуникациите. 
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Що е то етика в публичните комуникации обсъдиха студенти 

на майсторски клас в УНСС 
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партньорства 

Вече трета година „Кариера с Kауза" среща млади и активни 

хора с неправителствения сектор и успява да ги направи част 

от света на каузите. Същата е мисията и на 

Информационния портал за НПО в България, който с гордост 

подкрепя събитието. 

 

Информация за предлаганите позиции на "Кариера с кауза" 

можете да намерите на страницата на събитието и в секция 

"Работа и доброволчество" на Портала.  

 

Екипът на www.ngobg.info ви очаква на 16 май в двора на 

Софийски университет. По време на "Кариера с кауза" ще 

имате възможност да участвате в конкурса "НПО Разкази", 

като дадете своите предложения за теми, които искате да 

видите на Портала. Трите най-интересни ще бъдат 

разработени от нас, а авторите на идеите ще бъдат 

наградени.  

  

“Кариера с Кауза” среща Информационния портал за НПО в България 

Продължава на стр. 30 
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Тази година Информационният портал за НПО в България празнува своята пета годишнина. За това кратко 

време той успя да се утвърди като средище на хората от гражданския сектор, медиите, бизнеса и 

доброволци ентусиасти. 

 

НПО, читалища, спортни клубове или неформални граждански групи – всички те имат възможност да 

покажат на света, че са живи и работят. Регистрираните потребители в Портала са близо 6000 и съставят 

най-пълната база данни с активни НПО у нас. 

 

Организациите могат да публикуват новини, да създават събития, да събират подписи за петиции, да пускат 

обяви за работа и доброволци, да търсят възможности за финансиране и още куп други неща. Всички тези 

услуги улесняват организациите и подпомагат комуникацията между тях самите. По този начин се 

осъществява обмен на информация в рамки на един проект, който се дописва от самите му участници. 

 

Само през изминалата година НПО Порталът има над 220 регистрирани доброволци, публикувал е над 100 

възможности за финансиране и има над 1 300 000 посетени страници. През 2014 г. най-отразяваните теми 

от НПО сектора са били за „Деца и младежи", „Благотворителност и дарителство" и „Социални дейности", 

сочи още статистиката на www.ngobg.info. 
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До 15 май 2015 г. е крайният срок за 

кандидатстване в петото издание на 

конкурса "Най-зелените компании в 

България 2014" на b2b Media, чиято цел 

е да отличи компаниите у нас, които 

развиват бизнеса си по отговорен за 

природата начин.  

Всяка компания-победител в своята 

категория ще получи уникален зелен 

сертификат, статуетка и обществено 

признание на официалната 

церемония, която ще се състои на 

28 май 2015  в Софийската 

филхармония. 
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15-ти май е крайният срок за кандидатстване в петото издание 

 на конкурса “Най-зелените кампании в България 2014″ 

“Зелените Оскари” очакват своите нови притежатели 
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•Автоиндустрия, транспорт, логистика и 

телекомуникации 

 

•Енергетика, технологии, IT услуги 

 

•Индустрия и производствен сектор 

 

•Рециклираща промишленост, управление на 

отпадъци 

 

•Обществени организации, общини и държавни 

структури 

 

•Строителство, недвижими имоти, търговски 

площи, бизнес сгради 

 

•Туризъм, хотелиерство и развлекателна 

индустрия 

 

•Финансови, банкови , счетоводни и правни 

услуги 

 

•Био индустрия, зелен бизнес 

 

•Хранителна индустрия, сектор „услуги”, търговия 

и селско стопанство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В състезанието имат възможност да участват 

компании, общини и неправителствени 

организации, опериращи в България. 

 

Събитието е под патронажа на Президента на 

Република България! 

 

С подкрепата на: Министерството на околната 

среда и водите. 

 

Партньори: Софийската Филхармония, Max 

Europe, Domain Marash, Creativgg, Roo’bar, 

Hacienda Club, Green Deli Cafe 

 

Медии-партньори: БНР, БТА, Агенция Фокус, 

Offnews.bg, Agro TV, Econ.bg, CSR Bulgaria, 

Fakti.bg, сп.НашДом, Предприемач, Events.bg, 

Manifesto.bg, b2bmedia.bg 

 

Организации партньори: BBLF, BDVO 
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Категории в конкурса: 
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Трябва ли да има държавна политика за финансовото ограмотяване?  

Трябва ли държавата да координира финансовото ограмотяване на обществото или това е работа на частния 

сектор – това коментираха експерти по време на конференцията „Финансово образование за устойчива 

икономика“, организирана от Bulgaria On Air, Investor.bg и Bloomberg Television. Според проучване, 

осъществено от Provident Financial Bulgaria и GFK за финансовата грамотност на българите, едва 25% от 

анкетираните се смятат за финансово грамотни, а близо половината запитани биха искали да знаят повече 

как да инвестират парите си. Около 66% от запитаните предпочитат фиксиран лихвен процент, но малко 

могат да обяснят какво е това. 
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Продължава на стр. 34 
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Резултатите показват положителна тенденция – повечето българи биха искали да повишат финансовата си 
грамотност, съобщи Атила Хорват, изпълнителен директор на Provident Financial Bulgaria. Той заяви, че е 
необходимо да бъде приета национална стратегия за финансовото образование. 
 

Снежанка Колева, експерт от Министерството на финансите, коментира, че финансовото обучение трябва 
да бъде застъпено не само в средните училища, но и във висшите. В същото време трябва да бъдат 
таргетирани и социални групи, които са извън системата на средното и висшето образование. Нужно е 
ограмотяването да достигне безработни, свръхзадлъжнели, както и хора с ниски доходи, където проблемът за 
финансово образование е много съществен.От най-ранна възраст децата трябва да се включват в 
обсъждането на семейния бюджет, за да научат цената на парите и какво е финансова отговорност, смята 
проф. Анна Недялкова, президент на ВСУ. Тя допълни, че хората, които обучават младежите на финансова 
грамотност, трябва да са производителите на съответния финансов продукт. В същото време учениците трябва 
да се научат на разумно потребление. 
 

„Ако училището иска да даде равен шанс на всички, финансовото образование трябва да е задължително“, 
заяви Даниела Бобева, бивш вицепремиер. Тя допълни, че в 7 европейски държави това вече е станало. „Около 
30% от българското население не ползва абсолютно никакви финансови услуги, точно заради липсата на 
образование. Най-популярните финансови услуги са дебитна карта и застраховка „Гражданска отговорност“, 
даде пример тя. По въпроса как да се реализира моделът за финансово ограмотяване, Бобева каза, че в 
Европа са създадени алианси за тази цел. Тъй като по темата са правили изследвания Световната банка, 
Американската агенция за развитие и GFK,   Бобева коментира, че държавата не е давала пари за 
изследване, а такива проучвания трябва да предхождат правенето на политики. 
 

Проф. Стив Ханке заяви, че развитието на пенсионното осигуряване в различни страни доказва предимствата 
на частния сектор. Той посочи, че тежестта на държавните фондове намалява, докато частните пенсионни 
схеми стават все по-значими. Той даде пример с Чили, където силен превес имат частните фондове, което 
пък сериозно е мотивирало населението да се ограмоти финансово. Европейците по думите му изостават в 
това отношение, като разчитат на силната регулация в  социалните държани. Търсенето на знания ще 
нараства, отбеляза икономистът и коментира, че  е скептично настроен към въвеждането на задължителното 
обучение по финансова грамотност. „Не съм поддръжник на монопола, а на конкуренцията“, заяви той. 
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Изпълнителният директор на Уникредит Булбанк Левон Хампарцумян припомни, че една от причините 
финансовото образование в България да изостава е, че то на практика отсъстваше в десетилетията преди 
демократичните промени. Банкерът посочи друг проблем – големия брой хора между 20 и 40 г., които са 
функционално неграмотни. За тях трябва да се създават работни места, които не са висококвалифицирани. Там 
финансовото образование не е толкова важно, отколкото общата грамотност, от която се нуждаят, изтъкна той. 
 
Любомир Божилов от Университета на Калифорния в Санта Барбара смята, че проблемът у нас не са толкова 
слабите познания за финансовите инструменти, колкото консервативната нагласа на хората, които не са 
особено склонни да поемат рискове. Той допълни, че много млади професионалисти навлизат на пазара, 
неподготвени за лидери и мениджъри поради липсата на умения например за бюджетиране, които са важни, 
ако имаш бизнес. 
 
Проф. Джордж Вредевелд, преподавател в Университета в Синсинати, допълни, че при повишаването на 
финансовата грамотност е необходимо да се включат частният сектор и неправителствените организации. 
Според Снежанка Колева ограмотяването може да се координира от Министерството на финансите, но ролята 
на частния сектор е огромна, включително регулаторите и браншовите организации. „За да постигнем 
финансова грамотност, е небходим холистичен подход, да се включат и поколенията извън системата на 
образованието, които също ползват финансови услуги. За да има дълготраен ефект, са необходими 
координирани действия на всички заинтересовани страни, включително и от страна на МФ“, смята тя. 
 
„В България трябва да научите, че публично-частните партньорства свършват с корупция. Забравете за ПЧП, 
освен ако не искате повече корупция“, предупреди Стив Ханке. Според него за финансово ограмотяване е по-
ефективно да се ползват клипове в youtube, отколкото да се ангажира едно министерство. 
 
  
 
БДВО бе партньор на конференцията 
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Дарина Мантарова, студент специалност „Маркетинг” в УНСС, 

е победителят в петото издание на студентския конкурс, 

организиран от БДВО с подкрепата на Мтел – Mtel PR Challenge 

2015. Журито в състав Дебора Апостолова – старши 

специалист комуникации и социални медии и Биляна Дражева 

– Мениджър вътрешни комуникации избра победителката 

измежду седем финалисти. На 27.04.2015 г. студентите 

представиха своите разработки по темата „20 години Мтел“, 

като бяха подготвили две концепции за отбелязването на 

годишнината на телекома – едната предназначена за 

вътрешни публики, а другата – за външни. 

 

Дарина Мантарова получи своята награда- таблет Samsung 

Galaxy Tab S на 30.04.2015 г. в централата на Мтел, като наред с 

това имаше възможност да се запознае с PR екипа на 

компанията и да види работния процес в сърцето на 

телекомуникационния оператор. След края на обиколката тя си 

пожела някой ден да има реалната възможност да бъде част от 

екипа на Мтел. 
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Дарина Мантарова – студент в УНСС е победител в тазгодишното издание на 

конкурса Mtel PR Challenge 2015  

Дебора Апостолова и Дарина Мантарова  
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Как научи за конкурса? 

За конкурса научих от миналогодишната 
победителка Диляна Костадинова, която тази 
година беше един от организаторите на 
конкурса и която популяризираше проекта Mtel 
PR Challenge 2015 сред студентите. 
 
Защо реши да се включиш в 

предизвикателството? 
Смятам, че проекти като Mtel PR Challenge са 
възможност за мен да натрупам опит и знания в 
областта, в която искам да се развивам.  
 
Трудно ли беше за теб да подготвиш цялостния 
проект? 

Когато правиш нещо, което ти харесва каквито и 
трудности да се изправят пред теб – те винаги са 
преудолими. Подготвянето на проекта за мен 
беше една творческа и креативна задача, в 
която можех да покажа своите умения и 
качества. 
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Дарина Мантарова е 
победителят в тазгодишното 
издание на конкурса Mtel PR 
Challenge, който се 
осъществява от БДВО, 
съвместно с Мтел. Дарина е 
студент  4-ти курс, 
специалност „Маркетинг” в 
УНСС. Маркетингът, 
рекламата и различните 
видове комуникации са 
сферите, в които тя вижда 
своята реализация. За нея е 
важно да прави това, което 
харесва и да се развива 
непрекъснато. Именно 
поради тази причина се 
стреми да дава всичко от 
себе си, когато среща 
възможности за кариерно 
развитие.  

Дарина Мантарова  

Какво е усещането да представиш свой проект пред професионалисти? 
 
Трудно е с думи да се опише усещането да застанеш пред хора, които имат толкова много знания и опит в областта 
на комуникациите -  нещо, което надявам се на мен занапред  да ми предстои. Бях развълнувана и притеснена дали 
ще харесат моите идеи и разбира се дали ще успея да им ги представя по интересен и различен начин. Щастлива 
съм, че те оцениха моя проект и си пожелавам един ден да имам възможността да работя с професионалисти, като 
тях. 
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На 29 април 2015 г., във ФЖМК се проведе 

организираното от БДВО обучение „Как доброто 

име носи пари: Успешна работа с медиите във 

висококонкурентна и динамична среда”. Лектор бе 

Ясен Гуев, главен директор” Корпоративна 

политика” в “Теленор България”. Той представи по 

изключително интерактивен, достъпен и разбираем 

начин пред аудиторията методите, чрез които се 

изгражда добро име. С много истории от личния си 

опит като журналист, Ясен очерта какъв е 

правилният начин за работа с медиите. Поставен 

вече от другата страна, от страната на тези, за 

които се говори, той описа разликите между двете  

позиции и опита, който е натрупал, благодарение 

на тази смяна на работната среда. 
 

38 

обучение 

Ясен Гуев предаде своя опит на PR практиците, участвали в 

обучението „Как доброто име носи пари” 

Това бе поредното обучение от програмата на БДВО, чрез което дружеството дава възможност на PR 

практиците и бъдещите специалисти в професията да надграждат своите знания и умения и да обменят 

практически опит.  

 

Следващото обучение, което Дружеството планира ще се проведе през месец юни с лектор Мануела 

Дюлгерова – Тотева. 
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Фирма набира стажанти по маркетинг и 

комуникации 
 
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 
уменния? 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 сферта 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: 
Инициативност 
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 от програмата до 15 
юни 2015 на email:office@avant-x.com. Одобрените 
кандидати ще бъдат поканени на интервю.    
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Появата на „голяма” новина в медиите ни е леко 
притеснително събитие за всеки, който работи в 
сферата на комуникациите. Поради естеството на 
занятието на медиите и (не)нормалните „грешки на 
растежа”, априори това означава, че се е случило нещо 
с негативен оттенък. Понякога това са събития, които сме 
пропуснали или не сме могли да предвидим (главно, 
защото не използваме кристални топки), с 
непренебрежим импакт фактор върху компаниите или 
бизнес сферата, в която работим.  
 
И ако новината е достатъчно добра, т.е. достатъчно лоша, 
скандална, засягаща голям кръг хора и с потенциал за 
развитие, спиралата на отразяването и преповтарянето и 
се завърта. Така работят медиите. Те са призвани да ни 
информират и не само, те са „Четвъртата власт”, 
„Последната власт”, те са Пазачите на демокрацията.  
 
Новинарският продукт, който се получава от 
центрофугата на медиите, нерядко се оказва 
неефикасен и с висока степен на замърсеност. Главно, 
поради неспазване на процедурите и предписанията.  
Активното вещество на новините – информацията, се 
използва без замисляне и познания, което говори за 
злоупотреба, в добрия случай, без умисъл.  
 
Последният допинг скандал, свързан с Националния 
отбор на България по вдигане на тежести е чудесен 
приемер за това как се употребява информацията от 
медиите.  
 
 
 

Скандалът избухна през март, когато целия ни отбор 
мъже и  жени - 11 щангисти, дадоха положителни проби 
за допинг. Всички са обвинени в употреба на забранени 
медикаменти. Един месец по-късно, на 20 април 2015 г., 
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) 
обяви резултатите от изследване от лаборатория в 
Хамбург на хранителната добавка Трайбест, 
употребявана от щангистите. Изследването, поръчано по 
искане на Българската федерация по щанги, е 
доказало, че тази хранителна добавка съдържа 
забранения стимулант станозол, без това да е 
предварително обявено в състава на продукта. Продуктът 
вече е забранен в страната. Разглеждането на данните 
за медийното отразяване на казуса показва, че тази 
последна информация е съобщена значително по-
малко пъти (12), отколкото информацията за наличието 
на допинг, наречена „скандална новина”.  
 
При избухването на скандала на 20.03.2015, „трибестан” 
е споменат 28 пъти от различни медии като „виновник” за 
наличието на забранено вещество, само въз основата на 
лично мнение. Ден по-късно министъра на спорта 
Красен Кралев заявява, че стероида станозолол не може 
да бъде в „Трибестан”, който е лицензиран лекарствен 
продукт. Тази информация е разпространена 8 пъти. 
Изказването на Накова от Антидопинговия център, че 
лекарствата не могат да бъдат „замърсени”, поради 
естеството на производствения процес, не е 
разпространено.  
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Свободата да бъдеш отговорен към професията и обществото 

Продължава на стр. 41 
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Какво показва медийното развитие на казуса? 
 
Информацията се използва първосигнално, ако съдържа 
дори частица „сензационност” и „скандалност”. 
Търсенето на втори независим източник, потвърждаващ 
получената информация, изобщо се пропуска.  
 
Данните рядко се отделят от недоказаното твърдение или 
субективно мнение, които ги съпровождат. Така около 
първоначалната информация за наличието на 
забранено вещество, която сама по себе си е 
достатъчно „новинарска”, бяха преплетени и 
изказванията на президента на Българската федерация 
по вдигане на щанги Неделчо Колев. Говори се за 
„вътрешно разследване”, за „следа” откъде „може” да е 
дошъл проблемът с положителните допингпроби. 
Хипотетични допускания се смесват с категорични 
резултати.  
 
Преповтаря се информация от източник, който не 
притежава необходимата компетентност и знания. Така 
разбрахме, че в Българската федерация по вдигане на 
щанги не правят разлика между лекарство и хранителна 
добавка, не само между отделните брандове. 
 
Създава се обществено настроение срещу цяла 
индустрия (в случая, „лошата” фармация, която 
произвежда „замърсени” лекарства). Стремежът към 
намаляване на щетите е преформатиран в опит за 
изкуствено създаване на напрежение. Презумпцията за 
невинност дори не бива вземана под внимание. 
 
 

 
Медиите се обръщат за мнение към събеседници, чиято 
компетентност по темата може да бъде оспорена. 
Разбира се, винаги може да се окаже, че поканеният 
събеседник не е напълно подготвен по разискваните 
въпроси. Журналистът обаче не може да си го позволи. 
Той е призван да бъде знаещ и функционално, и 
множествено грамотен. Това освен свобода и 
възможности, носи и много отговорности. 
  
И ако реакциите на Българската федерация по вдигане 
на тежести могат да бъдат обяснени с кризисната 
ситуация, то поведението на медиите е извън 
стандартите, които сами са си определили. Системното 
им пренебрегване говори за тяхното непознаване или за 
безсмислието им. Наличието на два паралелни етични 
кодекса на медиите не може да е оправдание, то е 
симптом за текущото им състояние. Кодексите все 
повече стоят като красив и нефункционален паметник на 
културата, тъй като журналистите не са ангажирани със 
спазването им. И ако върху медиите влияят различни 
политически, икономически, административни и други 
външни фактори, то е изцяло избор на журналиста да 
следва правилата на гилдията си. Журналистите са тези, 
които правят медиите, точно както хората правят 
обществата и ги трансформират, за да отговарят на 
променените им очаквания и изисквания. Факт е, че е 
време за нови обществени договори и нови стандарти и 
за образовано и отговорно поведение.  
 
Екип на Софарма 
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награди 

На церемония, която се проведе на 30 април, Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) обяви 

победителите в шестото издание на престижния ПР конкурс – BAPRA Bright Awards. Събитието се състоя в 

бизнес и конгресен център Рейнбоу плаза. Тази година в конкурса се включиха рекорден брой проекти - 

97, подадени от 19 комуникационни агенции и 4 вътрешни ПР отдела на компании и организации. 

Отчетеният повишен ръст в броя на заявките е в размер на близо 13% в сравнение с миналата година. 

Българска асоциация на ПР агенциите награди победителите в шестото 

издание на престижния конкурс Bright Awards 2015 

Продължава на стр. 43 Победителите в конкурса Bright Awards 2015 
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Продължава на стр. 44 

На церемонията присъстваха петима представители 

на международно жури на Bright Awards 2015: д-р 

Зехра Гюнгьор, председател на журито и президент на 

Международната ПР асоциация за 2014 г.; г-ца Бинта 

Кристин Хамерич, генерален мениджър на Световната 

ПР асоциация (ICCO); г-н Кристоф Жинисти, 

международен ПР гуру и специалист по социални 

медии с над 20 годишен опит в областта; г-н Джон 

Сандърс, регионален президент на  Fleishman-Hillard за 

Европа, Близкия Изток и Африка (EMEA) и талантливият 

творец с дълбока страст към историите на марките и 

основател на Edgar – Дамян Обал.  

 

„За първи път посещавам България и се вълнувам 

изключително много, че съм тук тази вечер в качеството 

си на председател на международното жури в Bright 

Awards 2015. Впечатлена съм от нивото на проектите в 

конкурса и смятам, че всеки един от участващите 

проекти е напълно достоен за отличие.“ сподели д-р 

Зехра Гюнгьор, председател на международното 

жури в BAPRA Bright Awards 2015.  

 

 

  

д-р Зехра Гюнгьор, председател на журито и 

президент на Международната ПР асоциация за 

2014 г. 
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Продължава на стр. 45 

Победителите по категории са: 
 

• „Агенция на година“ – United Partners; 
 

• „Кампания за устойчиво развитие“ – New Moment New Ideas 
Company за кампанията „Погледни бежанците с други очи“; 
 

• „Специално събитие“ (2 първи места) - All Channels 
Communication Group за кампанията „Саундтракът на 

София“ и APRA Porter Novelli Group за кампанията „Живей 
активно!“; 
 

• „Иновативна кампания“ – All Channels Communication Group 
за кампанията „Саундтракът на София“; 
 

• „Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел“ – Българска 
национална телевизия за кампанията “Купувам 

българското”; 
 

• „Комуникационна кампания на годината“  - All Channels 
Communication Group за кампанията „Саундтракът на 
София“; 
 

• „Комуникационна кампания в публичния сектор“ – APRA 

Porter Novelli Group за кампанията „Величественият Дунав – 
непокътнати природни красоти и люлка на древни народи“; 

Другите отличени с награди:  

„Агенция на годината“ 

All Channels Communication Group – ІІ награда; 
Publicis Groupe Bulgaria – ІІІ награда; 
 
„Кампания за устойчиво развитие“ 
BBDO Group за кампанията „Най-добър старт за 
всяко дете“ – ІІ награда; 
DeConi за кампанията „СТАНИ ЕКОГЕРОЙ: Научи 
всички вкъщи да събират разделно“ – ІІІ 

награда; 
 
„Специално събитие“ 
Publicis Groupe Bulgaria за кампанията „Офис 
под небето“ – ІІ награда; 
All Channels Communication Group за 
кампанията „Мtel Media Masters 2014 – “Човекът 
е изчезващ вид“– ІІІ награда; 
 
„Иновативна кампания“  
United Partners за кампанията „EE Music” – ІІ 
награда; 
M3 Communications Group, Inc. за кампанията 
„Буквата С е навсякъде“ – ІІІ награда; 
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„Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел“  

FOX International Channels Bulgaria за кампанията: „FOX 
International Channels Bulgaria“ – ІІ награда; 
AMI Communications за кампанията „Съвременните 
двама“ – ІІІ награда;  
 
„Комуникационна кампания на годината“ 
Грозданов Комюникейшънс Консултинг за кампанията: 

Предотвратяване приемането на вредния „Закон 
срещу търговските вериги“ – ІІ награда; 
M3 Communications Group, Inc. за кампанията:  Хепи ли 
Си?– ІІІ награда;  
 
„Комуникационна кампания в публичния сектор“ 
Intelday Solutions за кампанията „Информационна 

кампания „Младежта в движение“, София 2014“ – ІІ 
награда; 
 
Победителите в категория „Кампания за устойчиво 
развитие“ получиха допълнителен сертификат от 
българската мрежа за корпоративна социална 
отговорност csr.bg. Сертификатите бяха връчени лично 
от г-н Борис Колев, изпълнителен директор на csr.bg.  

 
 
 
 

Спонсори на проекта са: Рейнбоу плаза, Dve events, 

Авенди ООД, Брангаба, Кока-Кола, Текама, Загорка 
АД и I-nature.  
 
Официални партниращи организации на BAPRA Bright 
Awards 2015 са: Български форум на бизнес лидерите 
(БФБЛ), Гръцки бизнес съвет в България (HBCB) и 
Италианска търговска камара в България (Camera di 

Commercio Italiana in Bulgaria).  
 
Медийни партньори на конкурса са: Българска 
национална телевизия, сп. Мениджър, Дарик 
Носталжи и интернет платформите:  Economy.bg, 
marketing360.bg, csr.bg, investor.bg, PR&Media News, 
actualno.com, expert.bg, dir.bg, myPR.bg, Еcon.bg и 

b2bmagazine.bg.  
 
 
Актуална информация за BAPRA Bright Awards 2015 
можете да следите в социалните мрежи с хаштаг 
#BrightAwards2015 или да изпратите запитване на: 
office@bapra.bg.  
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