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10 години етичен кодекс 

Асен Асенов, председател на БДВО 

Приемането му от всички неправителствени 
организации, които развиват дейност в сферата на 
връзки с обществеността и комуникации е безспорен 
успех и признание. Фактът, че всички те, заедно се 

събраха и организираха дискусионен форум, с който 
да бъде отбелязано събитието също. Засиленият интерес 
на PR общността към него от своя страна е показател за 
интереса към темата и актуалността на въпросите, 
свързани с етиката в професията, a динамичната и 
разностранна дискусия по време на кръглата маса на 
практика 

показа дефицита от разговори по темата и 
разностранните интереси и подходи към 
разбирането ѝ. 

Безспорно приемането на един документ, който 
е елемент на вътрешна саморегулация в дадена 
професия, независимо от качеството на 
съдържанието записано в него е добра база, но 
не решава и не променя много. Особено като 
говорим за професионална етика. Няма 

съмнение, че и етиката, както и всички други 
форми на саморегулация са процес. Процес, в 
който активно се противопоставят две основни 
тези и интереси – от една страна са тези, които 
желаят по-бърза и ефективна дефиниция на 
това, кое е добра практика и кое не, какво са 
добри професионални стандарти и какво не, 
какво е прозрачно и почтено пазарно поведени и 

кое не,  кой кой е в професията и какво 
всъщност наемаш, когато се обръщаш към 
даден човек или агент, предлагащ услуги в 
сферата на PR. На другата страна остават тези, 
които предпочитат статуквото и меката 
саморегулация, която дава широки възможности 
за „гъвкаво“ отношение към дейностите, които 

осъществяват за своите клиенти, формална 
етика, формална прозрачност,  

Годишнините са добър 
повод за срещи и 

празнуване, но те 
дават и добра 
възможност да се 
направи равносметка 
на направеното, да се 
очертаят възможности 
и перспективи. 10-

годишнината от 
подписването на 
Етичния кодекс на ПР 
практиците в България, 
безспорно е точно 
такова събитие. 

Етика 
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некоректно отношение към работещите в 

професията, към клиентни, партньори и медии.  
Антагонизмът между тези две групи съпътства 
развитието на професията не само в България, но у 
нас стремежа към липса на саморегулация е 
допълнително обусловен от продължаващата 
икономическа криза, състоянието на медийния пазар 
и журналистическата професия, наличието на висок 
процент сив сектор в икономиката, демографските и 

социо-културни процеси, а не на последно място и от 
ролята на държавата, като най-голям възложител на 
комуникационни услуги, основно чрез средства по 
европейски проекти. 
Какви са възможностите – от една страна можем да 
продължим да следваме и да се примиряваме със 
зададените от средата условия, но от друга, колкото и 

да е трудно, а понякога и свързано с преки загуби, да 
се опитваме да я променяме. А най-големият ресурс 
за промяна сме ние самите. И не е нужно да чакаме 
стотици години, за да достигнем до нивото на 
саморегулация и пазарни отношения, каквито са ни 
познати от примерите в други държави. 
За щастие живеем в глобално и технологично време, 
което позволява не просто да „гледаме чуждия опит“, 

а ефективно да го прилагаме, включително и 
търсейки пряка подкрепа и добавена стойност от 
партньорите ни в чужбина, които вече са извървели 
своя път и вече откриват следващите нива.  

Всъщност, историята ни учи, че най-лесно се 
преодолява изоставане като въвеждаш най-
модерното и иновативно в дадена област и го 
превръщат в осъзнат и следван стандарт. Така 
например, ако нямаме развито корабоплаване, 
очевидно не е необходимо да извървяваме целия 

хилядолетен път от еднодръвката и галерата, за да 
имаме модерно такова.  
Такъв е и нашият избор, който не се изчерпва с 
подписването на даден документ или словестното 
деклариране, че си етичен. Истинският избор е 
заключен в това, да установим дали 
професионалната ни общност има критична група 

от хора, които са способни, включително и с риск от 
загуби, да лидират процес за позитивно развитие и 
реално въвеждане на етиката, като ежедневен 
елемент от дейността ни или не. Защото ако сме 
признали, че етиката е процес на развитие, то 
развитие може да има само ако участваме и правим 
реални стъпки в този процес, а не просто говорим за 

него. В противен случай и след пет и след десет 
години само ще констатираме, че имаме Етичен 
кодекс и нищо повече. 

Етика 
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Събитие 

С кръгла маса ПР специалистите, приели Етичния 

кодекс, отпразнуваха десетата годишнина от 

подписването му.  Събитието се състоя на 

07.07.2015 г., от 17.00 часа, в зала “София” на Гранд 

Хотел София, където точно преди 10 години, на 

същата дата, представителите на шест 

организации в сферата на пъблик рилейшънс 

приеха и официално подписаха Етичиния 

кодекс.  Същите организации – Асоциация на 

специалистите по комуникации в общините 

(АСКО), Българска асоциация на ПР агенциите 

(БАПРА), Българско дружество за връзки с 

обществеността (БДВО), Асоциация ИМАГИНЕС, 

ИПРА България и Дружеството на пиарите към СБЖ, 

заедно с Българската академична асоциация за 

комуникации (БААК), която е създадена след 2005 

г., но при учредяването си приема Етичния кодекс, 

бяха организатори на кръглата маса. 

Пиар общността отбеляза десетата годишнина от подписването на “Етичния 

кодекс на ПР специалистите в България” 

Продължава на стр. 5 
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От името на организациите експозета 
направиха: Михаела Малеева, изпълнителен 
директор на АСКО, Стефан Серезлиев -
 заместник-председател на БААК, Деница 
Сачева – председател на БАПРА,  Асен 
Асенов – председател на БДВО, Аня Павлова 
– председател на ИМАГИНЕС, Мария Гергова-
Бенгтссон – ИПРА България и Любомир 
Блатски – председател на Дружеството на 
пиарите към СБЖ. Водещ на кръглата маса и 
последвалата дискусия бе Паола Хюсеин – 
медиен редактор във в. „24 часа”. Михаела 
Малеева (АСКО)  разказа, че 
стратегическата цел на АСКО е да обедини 
ПР-ите в общините и да направи нещо, което 
нито е просто, нито е лесно – да се издигне 
имиджа на българската община и на 
администрация, която работи за хората. 
Според нея и седемте организации, 
включили се в кръглата маса, имат една 
обща задача и са единодушни – има нужда 
от изграждане на професионални стандарти 
и утвърждава на етиката в професията. 
Общата мисия, която е поставена, е 
новите специалисти, да усвояват стандартите 
и да не се забравя необходимостта от 
непрекъснато обучение и обмяна на добри 
практики и опит. 
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Събитие 

Продължава на стр. 6 

Снимка: Булфото 
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Доц. д-р Стефан Серезлиев (Зам.-

председател на БААК) постави въпроса за 

особената роля, която има образованието за 

това да се изгради мост между обучението и 

добрата професионална комуникационна 

практика, с акцент върху етичните и 

професионални стандарти като важен 

елемент от учебните дисциплини и програми. 

Той постулира и една от основните цели на 

БААК – да се чува ясно гласът на 

академичната общност в България, както по 

въпросите на ПР, така и за комуникационните 

дисциплини като цяло и техния интегритет на 

теоретично и практическо ниво. 

6 

Деница Сачева (БАПРА) сподели виждането 

си, че етичните норми не следва да служат 

като инструмент за назидание, и че да си 

етичен не означава непременно да си 

положителен, съвсем не означава да не 

можеш да кажеш не, нито пък да работиш без 

пари. Тя призова всички заедно да работят за 

утвърждаване на професията, както и за това 

да се създаде среда за споделяне и 

дискутиране на положителни практики, които 

да допринасят за обмена на знания и 

ценности и да подпомагат развитието на 

професията. 

Събитие 

Продължава на стр. 7 
Снимка: Булфото 

Снимка: Булфото 
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върху настоящето и бъдещето на професията. 
Изводите, които направи, е, че е необходимо много 

повече интегритет между специалистите, по-голяма 
солидарност към професията, много по-активно 
влияние върху процесите на специализирано и 
общо образование, съвместна работа за промяна 
на институционалната рамка и позитивното 
развитие на процесите на саморегулация.  Той 
апелира да се работи за промяната на средата, а 

не да се следва конюнктурата на наложени от друг 
промени. 
 
 

на изборна агитация в деня за размисъл и изборния 
ден, но от друга страна от тези ограничения са 
изключени социалните мрежи и блоговете. Те, както 
се извадени от законодателя от кръга на “медии”, 
като това позволява много лесно да се заобикалят 

другите ограничения (вкл. и това за “денят за 
размисъл”, определен от нея като анахронизъм) и да 
се използва тази платформа за споделяне и 
разпространяване на данни, информация и 
предизборни послания. 

Аня Павлова 
(ИМАГИНЕС) постав

и като акцент в 
своето изказване 
някои противоречия 
в българското 
изборно 
законодателство, 
които от една 

страна постулират 
ограничения в 
разпространението 
на информация от 
социологически 
проучвания или 
провеждането 

Асен Асенов 
(БДВО) пожела след 
десет години 

празничността да 
бъде основана на 
резултати и 
развитие, отколкото 
на радост, че има 
етичен кодекс. Той 
представи данни за 

тенденциите в  
развитието на 
демографската, 
социално-културна 
и бизнес среда, 
които имат пряко 
влияние  

Събитие 

Продължава на стр. 8 

Снимка: Булфото 

Снимка: Булфото 
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причината комуникационни канали като 

интернет и други дигитални медии да бъдат 
определени като канали, в които погрешна 
информация може да бъде разпространявана 
свободно. Отговорността на безграничното 
интернет пространство е много голяма, трябва 
да се внимава как и по какъв начин се 
комуникира в онлайн средата. 

въпрос на 
професионализъм, 
въпрос на възпитание. 
Неспазването на 
етичните норми 
довежда само до 

вреди и за всички 
страни, участващи в 
процеса. 

Милена Атанасова, 
председател на Комисията 
по етика на БДВО, завърши 
първата част на кръглата 
маса поставяйки серия от 
въпроси, свързани със 
споделянето на добри и 

лоши практики, 
механизмите, чрез които 
Етичният кодекс да бъде по-
ефективен и да се спазва, 
как могат да се направят и 
ПР специалистите и 
обществеността по-

чувствителни към етиката. 

Събитие 

Продължава на стр. 9 

Мария Гергрова-
Бенгтссон (ИПРА 
БЪЛГАРИЯ)  сподел
и, че етиката е в 

основата на 
ценностите на 
хората, но 
интернет дава 
много 
възможности за 
друг начин на 
разпространение 

на информацията, 
както и много 
възможности за 
манипулация. Това 
е и 

Любомир Блатски  (БДП към СБЖ) говори за 
етиката като философка категория и за това, 
че Кодексът няма статут на закон, но 
спазването му е въпрос на чест,  

Снимка: Булфото 

Снимки: Булфото 
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Кръглата маса продължи с оживена дискусия, в която участие взеха редица представители на 

организациите и гости. На обсъждане бяха поставени теми, свързани с възможността за споделяне на 

добри практики, развитието на професионалната етика в други държави и възможностите за 

саморегулация у нас, оповестяването и посочването на неетични дейности, съвместна работа между 

ПР практиците по отношение на връзките с медиите и споменаването на марки в медийно съдържание 

и др. Дискусията потвърди необходимостта от провеждането на подобен вид специализирани форуми, 

които да подпомагат съвместните усилия на всички, работещи в сферата на комуникацията и 

образованието по връзки с обществеността за подобряване на професионалната рамка и 

утвърждаване на доброто име на професията. 

Събитие 

Снимка: Булфото 
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Новина 

XVII Лятна школа по PR на НБУ завърши с панел, посветен на 

10-годишнината от подписването на Етичния кодекс 

На 04.07.2015 г., в рамките на ХVІІ ЛЯТНА ШКОЛА по 

Пъблик Рилейшънс на тема „Да не се боим от 
разнообразието в ПР и комуникациите“, организирана 
от Департамент Масови комуникации на Нов български 
университет,  се проведе дискусия, посветена на 
честването на 10 години Етичен кодекс на ПР 
специалистите в България под надслов „Етиката в 
комуникациите – теория и практика на споделянето“. В 

панела участваха всички представители на Комисията 
по етика към БДВО – Милена Атанасова, Елица 
Наумова и Даниел Киряков, Асен Асенов – председател 
на БДВО и още много практици и представители на 
академичните среди.  
Елица Наумова представи накратко Етичния кодекс, 
професионалните ценности и принципи в публичната 
комуникация, работата на Комисията по етика и 

нейните инициативи по повод честването, различни 
аспекти на етиката в комуникациите, както конкретните 
казуси за последната година, по които е работила 
Комисията. След това сподели няколко етични и 
неетични практики и даде поводи за размисъл и 
разговор защо споделянето на личен и корпоративен 
професионален опит в пиар професията всъщност е 

толкова трудно. В дискусията бяха обсъдени няколко 
основни теми, като каква е формулата за успешното 
прилагане на теорията в практиката; достатъчен ли е 
сам по себе си Етичният кодекс на ПР специалистите, 
 
 

за да ориентира практиците, които сега навлизат в 
професията; какво още бихме могли да направим 
ние като дългогодишни специалисти – за да 
подобрим качеството на работата ни и 
професионалната среда в цялост; какви са 
аспектите на споделянето – конфиденциалната 

информация,  

Продължава на стр. 11 
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http://bdvo.org/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-10-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://bdvo.org/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-10-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://bdvo.org/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-10-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://bdvo.org/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d1%80-%d1%81%d0%b5%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-10-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/%d1%80%d1%8a%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82/%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd-%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
http://bdvo.org/%d0%b7%d0%b0-%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be/sample-page-2/%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81/
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кога преминаваме границите на етичното 

поведение, споделяйки; какви са ползите и вредите 

от споделянето; как да насърчим активното и етично 

споделяне. 

Важен въпрос, който бе зададен по време на 

дискусията бе „Може ли в ПР професията да 

съществува етика без не-етика?“ – т.е. нуждаят ли се 

ПР специалистите от контрапункт, за да бъдат 

етични? Какви са нормите, догмите, препоръките и 

стандартите; кога границите се размиват. Разбира 

се, не бе подмината и една от най-важните теми – 

какви мерки можем да предприемем срещу 

неетичните практики, които уронват имиджа на 

професията. Панелът за етиката в комуникациите 

завърши с обсъждането на въпроса „Какво бихме 

искали да предадем нататък?“ и как всеки от нас 

може да стане по-ефективен посланик на етиката в 

ПР професията. Всички присъстващи в залата бяха 

поканени на кръглата маса, организирана във 

връзка с честването в деня на подписването на 

Кодекса – 07 юли, за да могат всички 

заинтересовани професионалисти да достигнат до 

важни изводи и решения за бъдещето на 

професията в България. 

Новина 
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Силна страна на механизма е, че зад него застава 
компанията, която вече е проверила 
администриращата организацията и по този начин 
става гарант за коректността на изпълнение. Това 
дава увереност на дарителя, че парите му ще 
бъдат използвани добре и прозрачно. 

Автоматичното изпращане на посочената от 
дарителя сума направо от заплатата му прави 
механизмалесен и удобен. А професионалният 
опит на администриращата организация 
гарантира ефективното разпределяне на 
средствата. 
Друга полза на механизма е, че той позволява на 
компаниите да го маркетират като вътрешно 

фирмена програма, която има свои послания, 
лого, цели и която обвързва едновременно и 
служителите, и компанията в общи каузи. През 
последните години по подобен начин подходиха 
компании като Аурубис, Виваком, Контур Глобал и 
това доведе до над 10% включване от служителите 
още в първите месеци на стартиране на 

механизма.  
От стартирането си в България до момента, само 
през Фондация „Помощ за благотворителността в 
България” чрез този механизъм са дарени над 1 
млн. лева за общественозначими каузи. За 14 
години ФПББ е обслужвала дарителския 
механизъм за повече от 100 водещи български 

компании. 

Дарителство от работното място: “Отговорна компания – 

отговорни служители” 

Един от най-лесните и най-сигурни начини човек да 
подкрепи кауза или организация, в които вярва, е 

дарителството по ведомост – механизъм, който 
дава възможност всеки, работещ по трудов 
договор, да дарява директно избрана сума от 
заплатата си за благотворителност.  

В България дарителството по ведомост е 
представено през 2001 година от Фондация 
„Помощ за благотворителността в България” (ФБПП), 

която е негов оператор. Днес, 14 години по-късно, 
механизмът е познат сред повечето компании и, 
освен от Фондация „Помощ за благотворителността 
в България”, се предлага  и UNICEF, SOS Детски 
селища България, Фондация „За нашите деца” и др. 
Паралелно с това, някои компании въвеждат тази 
практика сами – всеки месец служителите събират 

средства и ги даряват за важни за тях каузи.  

 

Продължава на стр. 13 

Партньорство 
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Днес „дарителството по ведомост” вече не е екзотика, а възможност за интегриране на социално значима 
програма в компаниите и за постигане на забележими резултати  Дарителството по ведомост се е 
доказало и в световен мащаб като една от най-ефективните и лесни за прилагане практики за развиване на 
социална отговорност, представляваща силен тристранен процес на ангажираност, който включва 
служители, компания и приемаща страна.  

За да подчертае значимостта на тази практика, Фондация помощ за благотворителността създаде през 2014 
г. специални награди „Годишен знак”, които се присъждат на компании,  насърчаващи регулярното 
дарителсво от работното място. Документи за кампанята тази година могат да бъдат подавани от началото 
на ноември, а информация за критериите и наградите е налична на страницата на ФПББ.  

БДВО е горд партньор на наградите „Годишен знак” и подкрепя усилията на ФПББ за развиване и 
стимулиране на корпоративната социална отговорност, дарителството и отговорния бизнес. 

Автор: Радина Ралчева 

13 

Партньорство 

http://www.bcaf.bg/bg/godishen-znak-otgovorna-kompania-otgovorni-slujiteli.html
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http://www.bcaf.bg/bg/godishen-znak-otgovorna-kompania-otgovorni-slujiteli.html
http://www.bcaf.bg/bg/godishen-znak-otgovorna-kompania-otgovorni-slujiteli.html
http://www.bcaf.bg/bg/godishen-znak-otgovorna-kompania-otgovorni-slujiteli.html
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Разрушителни иновации 

През месец юни в Брюксел се състоя 9-тото издание 
на European Communication Summit (ECS), 
инициатива на Европейската асоциация на 

комуникационните директори (EACD). * 
За първи път на едно място се събраха 777 
специалисти, рекорден брой до момента, 
работещи в сферата на комуникациите и активно 
взаимодействащи си с променящите се общества. 
„Anticipation & Disruption” е не просто мотото на 
конференцията, а изчерпателно описание на 
средата, в която комуникационните специалисти 

работят днес. По думите на Herbert Heitmann, 
президент на EACD, това, което „спокойно” можем 
да кажем и да е общовалидно e, че днес живеем в 
разтърсващи времена. 
Комуникации на ръба  
Честотата на значимите промени, не само в 
сферата на комуникациите, а в обществата и 

икономиката, които се отразяват не само на 
работата, но и на начина ни на живот, е „по-
сгъстена” отвсякога. Днес се говори за „икономика 
на споделянето” и всеки ден носи ново 
предизвикателство, което променя статуквото. 
Бизнес моделите са променени и доказателство за 
това е успеха на Airbnb и Uber. 
Те са толкова разтърсващи статуквото, че преди дни 

Европейския парламент попита през туитър акаунта 
си искаме ли и как да бъдат регулирани? 
  

За комуникаторите това биха могли да са най-
лошите, но и най-добрите времена. Посоката 
се определя от способността ни да се 

трансформираме спрямо иновациите и да 
предвидим бъдещите нужди на 
заинтересованите страни. А днес всички 
страни са заинтересовани, няма безразлични. 
Успоредно с това новите технологии 
предоставиха средства за споделяне на 
мнение, което може да достигне до хиляди 

хора и да предизвика „ефекта на пеперудата” 
върху всеки един бизнес. Новите технологии за 
споделяне на информация и социалните 
мрежи се оказват както освободжаващи, така и 
задължаващи. Работното време е 24/7 онлайн. 
  
 

Продължава на стр. 15 

Тенденции 
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Според изследването Европейски комуникационен 

монитор 2014, 84% от участниците споделят, че 
новите инструменти обогатяват работата им, като 
73% говорят за увеличение на ежедневното 
натоварване и напрежение, т.е. новите 
комуникационни инструменти, които би следвало да 
улеснят работата ни, имат и обратен ефект. 
Разбира се, това вероятно е свързано и с възрастта 
на участниците, едва ли поколението Z или 20-30 

годишните имат затруднения с дигиталните средства, 
които намират за естествена среда. Социалните 
мрежи вече са естесвена среда за връзка с клиенти, 
партньори и потребители, но същевременно тук е и 
най-лесният начин да бъдеш видян като „натрапник” 
и дори „изключен” от комуникацията. Говори се за 
преход от „логика на менажиране” към „логика на 

ангажиране”, по думите на Кастело, преподавател в 
IE училище по комуникации. Основните цели са 
организациите (бизнес, обществени, политически) 
действително да общуват със заинтересованите 
лица, които, оказва се, най-малко се вълнуват  

от пазарни дялове и печалби (включително и 
акционерите) и да придобият „човешко лице” чрез 

включването на висшия мениджмънт в комуникациите и 
на всеки служител, който може да даде компетентен 
отговор на поставен от потребител въпрос.  
Успоредно с това вече сме наясно, че мозъкът ни ни 
управлява спрямо информацията, която сме му подали. 
Не просто можем да предвидим какво решение ще 
бъде „взето”, самото решение може да бъде абсолютно 

сугестирано, според изследването на Церф, професор 
в Kellogg school of Management. Това са възможности, 
които ни отвеждат към една друга етична дилема.  
От „the opinion is cheap” до “influencer relations” 
ECS 2015 стартира с „предварителна” дискусия 
„Бъдещето на медиите”. Традиционните печатни медии, 
подложени на същите разтърсващи промени, 
определено гледат с носталгия към „дигиталното е 

всичко”, защото вече са го овладяли. „Новото черно” на 
комуникациите „disruption” може да се окаже твърде 
дързък цвят за някои от тях. Старите инструменти като 
„прес съобщение” вече са класирани в папка 
„остаряло”, дори не са ретро. Инфографиките също не 
вършат работа като информация към медиите. 
Журналистите и редакторите проверяват 

информацията, ако е интересна за тях и сами биха 
попитали за повече детайли и дори за безценните 
инфографики.  
 

Продължава на стр. 16 

Тенденции 
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Всички участници в панела се обединиха около 
идеята, че е нужно прозрачно финансиране и 

прозрачност на източниците.  
Според Stephen Fidler, The Wall Street Journal and 
Dow Jones, данните и информацията е всичко, 
мнението нищо, защото е евтино. Тъй като днес 
всеки може да има мнение. Последното е 
безспорна истина. Именно така се появиха 
„инфлуенсърите”, тези, които с мнението си 
променят бизнес моделите.  
Бариерите вече не съществуват и на практика 
виртуално може да се комуникира с абсолютно 
всеки. Според Габи Зедлмайер от HP, никога не 
е имало по-вълнуващи времена за 
комуникаторите от сегашните. Благодарение на 
технологиите можеш да предизвикаш действие 
навсякъде по света, за да се решат проблеми на 

обществата или на отделния човек. Днес е 
времето на взаимодействието.  

Тони Босма, футурист, заключи, че явлението 
„disruption” е новото статукво. Няма да има връщане 

към установените дълготрайни норми и структури на 
взаимодействие. Светът се е променил.  
Валидността на уменията преди дигиталната еволюция 
е била 30 години. От 2014 насам ще е 5 години. 
Критичното мислене и любопитстовто ще бъдат едни от 
най-значимите умения за 21 век. Икономическите 
стойности вече са се трансформирали в стойности за 

обществото. Собствеността върху нещо в достъп до 
него, media в wedia, marketing в mattering.  
Това са новите модели на поведение, чрез които 
организациите биха могли да „оживеят” и 
просперират в съвременния свят без граници.  

Продължава на стр. 17 

Тенденции 
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Фактът, че най-голямата комуникационна 
конференция в Европа избра за свое мото толкова 
многопластова дума като „disruption” доказва 

необратимостта на промените и положителния 
потенциал, който носят. Разрушителни е само едното 
значение на „disruptive”. Едно от другите е 
„разтърсващи”. Факт е, че статуквото е променено. 
Чрез приемане на новите технологии, създаване и 
включване на нови бизнес модели и адаптиране на 
съществуващите технологии и техники за 

комуникации, организациите могат да бъдат водещи 
в своята сфера. Тези промени водят до създаването 
на нови пазари и нови категории заинтересовани 
страни. Участието на футурист дава допълнителната 
надежда, че човечеството, общувайки си през новите 
технологии може и да вземе завоя в развитието си 
през на 21 век. Промяната ще бъде определено 
вълнуваща. 

Автор: Елена Матеева 
 

* За пета поредна година благодарение на 
Софарма и Елена Кръстева, директор 
Комуникационни стратегии и КСО в 

компанията, имаме възможност да 
участваме в European Communication 
Summit, най-големия комуникационен 
форум в Европа. Това е събитие, на което 
се очертават новите тенденции в сферата 
на комуникациите и се споделят проблеми 
и виждания на комуникационните 

специалисти. В нито един момент на този 
форум не са били поставяни въпроси 
нужни ли са общи етични правила. Те 
отдавна вече са по подразбиране. Ето 
защо кръглата маса, посветена на 10 
години етичен кодекс на ПР специалистите 
в България, се оказа озадачаваща с някои 
от изказаните становища в нея.  

Естественият избор, който смятам, че 
имаме като професия е следване и 
въвеждане на стандарти и нови тенденции, 
общи за Европа. 
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Приз 2015 

В няколко последователни броя на PRактики ще представим проекти от тазгодишното издание на 

конкурса PR Приз 2015. 
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Категория “CSR проект- бизнес сектор” 

1 – во място, проект “Вечеря на тъмно” 

 

19 

Продължава на стр. 20 

Вечерята на тъмно цели да привлече вниманието на 

представителите на държавните и общинските 
институции, както и на широката общественост и да ги 
подкани да се замислят с какви препятствия се 
сблъскват незрящите хора в България. Така те трябва да 
си припомнят, че кучетата-водачи са „очите“ на тези 
наши сънародници и достъпът им до транспортни 
средства, хотели, банки, административни и 
обществени сгради, заведения за хранене и още много 

места е строго регламентиран. 
Събитието е част от проекта „Отвори очи за свободен 
достъп на слепи хора с кучета водачи“. За да могат 
присъстващите да съпреживеят част от житейската 
реалност на незрящите хора, всички гости на Вечерята 
на тъмно се хранят в пълен мрак и в компанията на 
кучета-водачи. 

Мтел е дългогодишен спонсор на фондация „Очи на 
четири лапи“, чиято мисия е с помощта на кучета-
водачи да интегрира пълноценно в обществото 
незрящите ни сънародници. Телекомът изцяло 
финансира и провежда организацията на Вечерята на 
тъмно. 
Друга цел е Вечерята да се превърне в споделено 
преживяване – преживяване, което е трудно да бъде 

забравено и по този начин, 

когато дойде моментът присъствалите на събитието да 
взимат решения, които пряко засягат незрящите ни 

сънародници, те ще действат отговорно, съобразно 
ценностите на всяко демократично общество. 
Тъй като проблемите, които Вечерята на тъмно 
адресира, не са концентрирани върху една единствена 
обществена прослойка, а върху всички участници в 
обществения живот, поканата за събитието бе 
разпратена до многобройни представители на 

държавната и общинската администрации, други 
неправителствени организации, големи компании и 
медиите. 
Отзоваха се близо 100 души. 
 
 

Приз 2015 –  Мтел и All Channels Communication Group 
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За да се наблегне върху факта, че кучетата-водачи са не 
само „най-добрият приятел на човека“, но са и „очите“ на 
незрящите хора и няма да изцапат магазина, няма да 
изядат храната на някого в ресторанта, нито ще ухапят 
някого в трамвая, беше взето решението събитието да се 
проведе в ресторант – възможно най-стриктно 
контролираните откъм хигиенни условия обществени места. 

Освен това, за да се докаже, че четириногите не са 
агресивни, не подлежат на влияние от външни фактори, 
както и от други кучета, на близко разстояние едно от друго 
в ресторанта бяха събрани 8 кучета.  
Вечерята на тъмно се проведе от 19:00 часа на 25 ноември 
2014 година в столичния ресторант „Shades of Red” в Гранд 
Хотел София – обществено място, до което кучетата-водачи 

трябва да имат достъп. 
За гостите бяха предвидени 10 маси, всяка от които с по 10 
места. На всяка от масите имаше най-малко по един 
представител на фондация „Очи на четири лапи“ 
(административен персонал или дресьор на куче), един 
бенефициент на програмата, заедно с неговото куче-
водач,  представител на медия и представител на Мтел. Това 
разпределение помогна на всички седящи около масата 

присъстващи да получат възможно най-ясна и изчерпателна 
информация за проблемите, с които незрящите хора се 
сблъскват и как помощта на кучетата-водачи е променила 
живота им към по-добро. Събитието откри председателят 
на фондация „Очи на четири лапи“, г-жа Албена 
Алексиева, която разказа за дейността на организацията и 
помощта, която Мтел ѝ оказва в продължение на повече от 

10 години. Като благодарност всяко куче, обучено от 
професионалистите във Фондацията, носи презимето 
„Мтел“. 
 
 
 

Двама от бенефициентите на програмата споделиха 

с гостите подробности за ежедневието си и показаха 
нагледно колко добра е дресировката на техните 
четириноги помощници. Историите бяха особено 
трогателни.  
След това дойде моментът да бъдат изгасени 
светлините и гостите да се хранят в пълна тъмнина. За 
тази цел всички прозорци и врати в ресторанта бяха 
облепени със специално фолио, което не пропуска 
светлина. 
Целта Вечерята на тъмно бе да се информират и 
изненадат близо стоте гости, като се даде 
възможност на всеки от тях да си тръгне с чувството, че 
поне за малко е бил съпричастен със съдбата на 
своите незрящи сънародници. Споделените след 
събитието мнения – на гости и организатори – бяха 

идентични – „Никога няма да забравя тази вечер!“ 

Приз 2015 –  Мтел и All Channels Communication Group 
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Категория: PR проект за вътрешни комуникации 

1 –во място, проект Mtalеnt коледно парти 

Проучване и планиране  

През август 2014 г. Мтел премина през цялостна промяна 
на корпоративната си визия, изпращайки ясно послание 
до своите потребители: „Твоят живот не се ръководи от 
телефона ти. Има много неща, на които можеш да се 
наслаждаваш както с него, така и без него. Зависи само 
от теб, защото ти водиш технологиите, а не обратното”. 
Новата философия и мотото „Ти водиш” на Мтел 

трябваше да бъдат припознати и от служителите на 
компанията. Значителна част от стратегията за 
постигането на тази целсе състоеше в прилагането на 
възходяща комуникация сред вътрешните публики, 
целяща да въвлече служителите в емоционален аспект и 
да постави личните им преживявания центъра на 
събитията.   

Mtalent беше името на коледното парти за служителите 
на компанията. За да постигне своята цел, а именно да 
предаде посланието „Ти водиш”, коледното парти на 
2014 г. предостави сцената не на друг, а на своите 
служители. Целта на събитието беда насърчи 
служителите да изявят своите скрити талант (танци, 
пеене, театрална игра и др.), мотивирайки ги чрез 
организирането на конкурс и концерт за най-добрите 

изпълнения сред тях, и не на последно място –да ги 
възнагражди за участието им като ги накара да се 
чувстват като истински звезди.  
Реализация на проекта 
Анонсиращата кампания беше стартирана със 
заснемането на два „вирусни“ клипа. 

 

21 

Продължава на стр. 22 

За място на клиповете беше избран централният офис 

на компанията. Първото видео представя мъж, който стои 
тихо в офиса си, чува музика и започва да танцува 
енергично, докато никой не го гледа. Второто видео 
показва жена, която започва да пее на висок глас, 
докато пътува сама в асансьора, демонстрираща своя 
скрит талант. Вирусните клипове бяха разпространени в 
интранет и информационните екрани на Мтелдо всички 
близо 3 000 служители, като предизвикаха много шум и в 

същото време насърчиха служителите да участват или 
да номинират свой колега. 
Веднага след старта на анонсиращата кампания 
вместо обикновените формуляри за кандидатстване, 
сред служителите в цялата страна бяха 
разпространени„звездни договори”. Те бяха написани в 
стила на истински договор между продуцент и талант и 

съдържаха всички необходими атрибути – права и 
задължения, допълнителни клаузи, печат и т.н. 
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Анонсиращата кампания и периодът за кандидатстване 

бяха последвани от кастинг за талантите. Mtalent 

разчиташе на подкрепата на трима известни артисти в 

сферата на шоубизнеса – Владимир Ампов-Графа, 

Михаела Филева и Лео Бианки. Престижните членове на 

журито трябваше да решат кои ще са талантите, които ще 

се изявят на сцената на голямото коледно парти Mtalent. 

В деня на голямото събитие Joy Station Club, мястото на 

партито, беше превърнато в огромна сцена. Бяха 

монтирани специални фото корнери, където всеки можеше 

да се превърне в рок звезда със специално подготвени за 

случая китари, облекло и аксесоари. Коледното парти 

Mtalentбеше организирано като телевизионно предаване 

на известен музикален формат. Домакини на събитието 

бяха Мария Игнатова и Алекс Раева – водещите на X Factor. 

Преди изпълнението на всеки от финалистите сред Мтел 

талантитебеше излъчвано специално видео с 

неговото/нейното предишно изпълнение на кастинга 

икоментарите на журито. Беше създадено и специално 

видео с цялото преживяване от деня на кастинга, чиято 

премиера беше в нощта на партито.  

По време на целия концерт Mtalent журито беше 

изключително ентусиазирано – пееше със своите любими 

състезатели, играеше за отборите на привържениците на 

всеки участник и ги канеше да се присъединят към 

изпълненията им. Този път задачата на журито беше да 

реши кои три изпълнения да продължат в надпреварата за 

вота на публиката. Специална система за гласуване чрез 

съобщения даде възможност на служителите, присъстващи 

на коледното парти, да гласуват за своя фаворит. Избраният 

победителполучи камера, с която да записвасвоите 

бъдещиизпълнения, а всички участници, които достигнаха до 

големия концерт, получиха модерни слушалки и специално 

създадени чаршафи с дизайн, напомнящ т.нар. „потапяне в 

публиката“,така че всяка вечер, когато си лягат, да се 

чувстват като рок звезди и да си спомнят, че те са Mtalent-и. 

 

Постигнати резултати 

Коледното парти Mtalent се доказа като едно от най-успешните 

вътрешнокорпоративни събития в 20-годишната история на Мтел с 

високите нива на участие и удовлетворение сред присъстващите. 

Анонсиращата кампания успя да запали у служителите 

нетърпеливо очакване до настъпването на партито. Високият 

интерес беше резултат именно от голямата ангажираност, 

доброто настроение и вълнението сред 3 000-те служители на 

компанията. Близо 30 човека преминаха през кастинга за таланти, 

7 от тях достигнаха до голямата сцена на коледното парти, а Мтел 

изпълни своята цел – да остави служителите и техните изпълнения  

да „водят“ купона като им въздейства, трансформирайки новото 

мото в „Ти водиш таланта със себе си”.  

В деня напартито, както бе обещано, служителите на Мтел се 

превърнаха в центъра на събитието. Искахме да кажем на 

хората, че тяхното присъствие и факта, че разкриват скрития 

ситалант имат значение за тази специална вечер. Повече от 1 500 

човека от София и страната посетиха събитието. Партито 

обедини хората и ги накара за пореден път да осъзнаят колко 

силна е общността, която те представляват. Инициативата имаше 

значително въздействие върху служителите и показа колко важно е 

да бъде укрепвана връзката между колегите.  

Приз 2015 –  Мтел и All Channels Communication Group 



PRактики, брой 111, 10 юли  2015 г 23 

Категория: Онлайн кампания или проект 
1 –во място, проект  “Мтел Талант” 

Кратко представяне на проекта 
Мтел Талант е уникална кампания,чиято цел е да 
вдъхнови и обедини младото поколение на възраст 
между 16 и 24 в името на обща кауза.Различните 
онлайн и офлайн активности, които бяха 
организирани в рамките на цялата кампания, имаха 
за цел да говорят на езика на всички младежи, които 
използват или биха използвали LOOP от Мтел и да 

възвърнат и утвърдят доверието в бранда. 
Вдъхновяващите идеи на инициативата ангажираха 
много млади хора, като им предоставиха единствена 
по рода си възможност да сформират своя общност 
на база на общите си интереси и ентусиазма за 
надпревара.  
Участието вдвата етапа на кампанията бе абсолютно 

безплатно, което привлече хиляди хора на едно място, 
обединявайки любовта им към музикатас готовността 
да помогнат за една добра кауза.  
Нещо повече – „Мтел Талант“ направи още по-силна 
връзката между марката LOOP и нейната публика, 
като не само предостави възможност за 
неограничена комуникация, но и защото 

демонстрира, че разбира и отговаря на желанието 
на младото поколение да вярва в себе си, да успява и 
разбира се – да се забавлява. Кампанията редуваше 
„онлайн битки“ с офлайн активности, давайки 
възможност на феновете да гласуват на специално 
разработена за целта платформа. Един срещу друг 
бяха противопоставяни изпълнители и каузи,  

които трябваше да спечелят подкрепата на публиката, като 
покажатотдаденост и иновативен подход. 
Затова главните герои на кампанията бяха феновете. Мтел 
Талант разчиташе главно на всички тях, за да ориентират 
инициативата към заветната й цел. Още в самото начало те 
имаха възможността да определят победителя в музикална 
онлайн „битка“ между подбрани любими изпълнители, като 

сами създават и качватсъдържание в специалнa интернет 
платформа. Тази отговорност предизвика изключително 
заразителен ефект у младежите във facebook, а резултатът 
от него беше препълненият с фенове мол, където се 
проведе следващият етап от кампанията – концертът на 
LOOP.  
Инициативата се съсредоточи върху печатни, онлайн и 
социални медии, чрез които да адресира своята публика. 

Интересът беше изцяло провокиран от начина, по който 
кампанията комуникира с младите хора.  

Продължава на стр. 24 
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Създадена бе специална платформа, която стана домакин на 

две онлайн „битки” – част от различните етапи на кампанията. 

Страницата даде възможност на феновете, настоящи и 

потенциални LOOP потребители, да определят победителите.  

Първият двубой бе между Били Хлапето, един от най-известните 

български хип-хоп изпълнители, и поп звездата Иван Тишев, които 

се съревноваваха за тайна награда. Фенове на двамата 

участници гласуваха за своите любимци, а резултатите - близо  

100 000 генерирани харесвания на платформата www.loop.bg - 

доказаха, че младото поколение не само обича да се 

съревновава, но и да бъде начело на „битката“. Ето защо 

формулата на кампанията бе повече от успешна.   

Победителят от първия двубой бе обявен по време на специално 

организиран за целта концерт. По предварителен сценарий 

изпълнителите единодушно се отказаха от тайнствената награда, 

като предоставиха избора при кой да отиде тя на Мтел. Така 

телекомът обяви следващата изненада, която подарява на 

феновете в рамките на кампанията – Люба. Един от най-

обичаните състезатели в X Factor, чието участие в популярния 

музикален формат приключи рано и разстрои много млади хора 

в България, получи втори шанс за музикална кариера, 

благодарение на LOOP. Така Люба стана първият „Мтел Талант“, 

продуциран от телекома, за голяма радост на нейните млади 

почитатели. Талантливата певица се превърна в притегателна 

фигура, която ефективно олицетворява и комуникира ценностите 

на LOOP като бранд.  
Но кампанията не приключи тук. Следващият ѝ етап, потърси 

втория „Мтел Талант“, като противопостави две български 

училища и техните каузи в поредната онлайн битка. Освен титлата 

„Мтел Талант“, победителят спечели и финансиране за своята 

кауза от LOOP. И феновете отново бяха на ход. Този път 

резултатите бяха още по-поразителни – двете училища събраха 

общо над 2,5 милиона гласа. Цифра, постигната благодарение 

на инициативността на младите хора, които организираха своите 

роднини, приятели и бивши съученици, 

създадоха групи във Faceboоk и печатни брошурив стремежа 

техният фаворит да грабне наградата. Благодарение на 

взаимните усилия на една новосъздадена общност от 

почитатели Софийската математическа гимназия спечели 

финансиране за своето участие в международното 

състезание на университета Харвардв Бостън.  

Така кампанията отново позиционира LOOP като бранд, в 

чието лице инициативните млади хора срещат подкрепа, за 

да постигат своите успехи с усилен труд и отдаденост. 

Постигнати резултати 

Това доказват и резултатите:  

•100 000генерирани харесвания на Фейсбук страницата на 

LOOP по време на първата онлайн битка;  

•1000музикални почитатели присъстваха на концертът на 

LOOP; 

•Общо 2.5 милиона гласа събрани на www.loop.bg по време 

на втората онлайн битка.  
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Категория: Специално събитие 
2-ро място, проект “Mtel Media Masters 2014 – “Човекът е  
изчезващ вид” 

Kратко представяне на проекта 
„Индивид от мъжки пол чете вестник на тоалетната. 
Вестникът е прародителят на днешните сайтове. 
Представлява информация, отпечатана с мастило върху 
хартиен носител.“ 
Този надпис стои под един от експонатите с живи хора в 
изложбата „Човекът е изчезващ вид“, организирана по 
повод четвъртото издание на конкурса Mtel Media Masters, 

отличаващ най-добрите журналистически материали, 
свързани с технологии, наука и иновации.   
През 2014 г. в България са внесени 1,1 млн. смартфона – 
колкото приблизително 1/5 от населението на страната. 
Ако се огледате около вас, ще видите, че наистина всеки 
пети кликва, поства, шерва точно в този момент. 
Това ни накара да се запитаме: „Променят ли ни 

технологиите като човешки вид?“ И дали: „Човекът е 
изчезващ вид“.  
Темата на събитието Mtel Media Masters „Човекът е 
изчезващ вид“ бе представена с лекция на невролог и 
нестандартна комуникационната кампания. Предадохме 
посланието, като махнахме думата „човек“ от новините в 
няколко сайта и от популярна песен в радиоспота на 

конкурса. Преди церемонията представихме арт 
инсталация, пресъздаваща характерни социализиращи 
активности като офлайн среща между мъж и жена и 
семейна вечеря. Провокацията, която отправихме към 
широката аудитория и към гостите на церемонията от 
българския интелектуален елит, предизвика широка 
дискусия за ролята на технологиите в човешкия живот. 

Концепцията „провокира публиката с въпроса дали 

все повече увеличаващото се влияние на 
технологиите няма да бъде в основата на огромна 
промяна, а именно – хората, такива, каквито ги 
познаваме днес, да се окажат изчезващ, 
„застрашен“ вид.  
Изследвайки темата „Човекът е изчезващ вид“, 
имахме възможността не само да говорим за това 
как технологиите влияят на начина, по който мислим 

и действаме, но и да популяризираме бранд 
философията на Мтел за общуване според 
правилата на клиентите, техните желания кога и с 
кого да се чуят, кога да не са на линия, какво да 
споделят и какво да запазят за себе си. С няколко 
думи: хората владеят технологиите, а не обратното. 
Mtel Media Masters 2014 стартира на 1 септември, 

когато започна кандидатстването за участие в 
конкурса и приключи вечерта на 30 октомври със 
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събитие в „Модерен театър“ в София, където най-
добрите журналисти бяха отличени за своята работа. 
Заключителното събитие включваше церемония по 
награждаване и лекция на световноизвестен 
невролог. За първи път в България по темата как ни 

променят технологиите говори баронеса Сюзън 
Грийнфилд – невролог от Оксфорд и член на 
Камарата на лордовете, специален гост на Mtel 
Media Masters.  
За да предадем идеята, че технологиите променят 
човека, избрахме познато място – „Модерен театър“ 
в София, но отведохме гостите до театралната зала 
по нестандартен начин – по коридорите през 

складовите помещения на театъра, скрити от 
хорските погледи.  
Гостите стигаха до залата на събитието през 
лабиринти, разхождайки се между живи „експонати“ 
с участието на актьори. Всяка сцена от арт 
инсталацията показваше хора в моменти от тяхното 
всекидневие: семейство, което вечеря у дома; 

момиче и момче на офлайн среща; двойка пред 
телевизора; мъж, който чете вестник в тоалетната. 
Старите, неремонтирани складови помещения на 
театъра, допълнително засилиха усещането за 
абсурд и провокация. Пред всяка „експозиция“, 
както в истински музей, имаше информационна 
табела с подробности за характерната естествена 

среда на видовете.  Веднъж преминали през 
музейната част, гостите влизаха в главната зала за 
церемонията.  
 
  

Специално за сцената беше изработен декор от 
манекени. Върху тях чрез 3D проекция беше разказана 
историята за изчезването на човешките видове. 
Mtel Media Masters „Човекът е изчезващ вид“ събра 

близо 100 кандидатури от над 50 журналисти от 
електронни и печатни медии, както и такива на 
свободна практика. Повече от 350 гости присъстваха на 
церемонията по награждаването. 
В проучване след церемонията присъствалите оцениха 
събитието и предшестващата го кампания с 9,97 при 
максимални 10 точки. Факт, който доказва успеха му, 
както сред журналистите, чието внимание по традиция 

трудно се привлича, така също сред учени, медийни 
експерти, изпълнителни директори на големи 
компании, политици, посланици и други лидери на 
мнение.  
 

Приз 2015 –  Мтел и All Channels Communication Group 



PRактики, брой 111, 10 юли  2015 г 

Категория: CSR проект – бизнессектор 

Проект “Безопасно каране на ски” 

Изследване и планиране 

По данни на Планинската спасителна служба всяка 
година в зимните курортив България стават около 1800 
инцидента със скиори и сноубордисти. Причините са 
различни – от несъобразената скорост, с която 
любителите на зимните спортове се спускат по пистите, 
до липса на обозначения за опасните участъци и 
недостатъчно познаване на основни правила за 

ползване на зимните съоръжения. 

Като социално-отговорна компания, която е ангажирана 
сразвитието на зимните спортове в България, Мтел 
предприе инициатива, с която да намали броя на 
предотвратимитески инциденти, следвайки мотото - 
„Безопасността е отговорност на всеки от нас“. 

Целта на кампанията беше да привлече общественото 

внимание към този проблем и да призове всички 
любители на зимните спортове за по-отговорно 
поведение на пистата.  

Основен партньор на кампанията е Българската 
федерация по ски (БФСки).  Телекомът подкрепи и 
инициативата на БФСки„Научи се да караш ски“, 
благодарение на която над 3300 деца безплатно и за 

първи път се спуснаха по пистите на българските 
курорти. Всички ски дейности на Мтел, свързани със 
зимните спортове, следваха максимата, че ако 
правилата за каране се спазват, ски пистите могат да 
станат по-безопасни. 

За да може да направи пистите колкото се може 
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по-защитени, екипът на Мтел се осланяше не само на 
експертизата на членовете на БФСки и на екипите, които 
поддържат зимните съоръжения, но и на самите скиори 
и сноубордисти, които са най-близо до опасностите и 
могат да дадат своевременно сигнал, който да спаси 
човешки живот.  
За да разшири обхвата на кампанията, Мтел създаде 

Facebook приложение, в което  всеки можеше да качи 
снимка на рискови места по пистите, на които до този 
момент не е обръщано внимание. За да бъдат по-лесно 
откриваемив социалните мрежи, снимките бяха 
обозначавани с хаштаг#МtelSki. 
След края на кампанията, специалисти от Мтел и БФСки 
оцениха получените снимки и избраха 10 от тях, които да 
бъдат обезопасени за старта на следващия ски сезон.  

На 11 декември 2014 година по време на 
пресконференция за стартовете за жени от Световната 
купа по ски алпийски дисциплини, Мтел представи 
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проекта заедно с неговия талисман – рисувания герой 

Здравко. На пресконференцията присъстваха 
министрите на туризма и на младежта и спорта – 
Николина Ангелкова и Красен Кралев. 
Кампанията започна с началото на ски сезона в 
Банско. По-късно към нея се присъединиха още 
Витоша, Чепеларе и Боровец. 
Рисуваният геройЗдравко беше изобразен върху 

табели с предупредителни послания на български, 
английски и руски език в Банско, Боровец, Витоша и 
Чепеларе. Табелите бяха поставени на ключови 
участъци, на предпазните мрежи по пистите, както и 
на всички протектори, разположени на опасни места, 
където има стълбове, машини за сняг, дървета, 
контейнери и други. 
В зимните курорти бяха разпространени брошури с 

цел още веднъж да бъдат припомнени правилата за 
безопасност на пистата на всички скиори.  
За да повиши информираността на хората по 
въпроса с безопасността на пистите, Мтел създаде 
серия от кратки видеоклипове, в които главният герой 
Здравко показва основни рискови ситуации и това как 
да ги избегнем.  

Видеоклиповете бяха разпространени в социалните 
мрежи, а също така и на обществени места в зимните 
курорти.  
Постигнати резултати 
В Банско, Витоша, Чепеларе и Боровец бяха 
поставенинад 300обозначителни табели, 
предупредителни знаци и протектори на стълбовете.  
 

 
 
 

Над 2000 души използваха Facebook 

приложението, за да се осведомят за опасни 
участъци или да качат снимки на необезопасени 
места по пистите с потенциал да предизвикат 
произшествие. Повече от половината от тях качиха 
повече от една снимка. 
Бяха набелязани 10 обекта, за които Мтел пое 
отговорността да бъдат обезопасени и през 
следващия ски сезон те вече да не представляват 

риск за любителите на зимни спортове. 
Видеоклиповете със Здравко в YouTubeбяха 
гледани над 1300 пъти. 
Броят на публикациите по темата в печатни и 
онлайн издания са близо 60. 
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Категория: PR проект за продукт или услуга 
1-во място, проект “Philips CitiScape Саундтракът на София”. 
Проектът участва и в категория “Специално събитие” и 
печели 3-то място 

Philips CitiScape„Саундтракът на София“ е проектът, който 

през 2014 г. се превърна от комуникационна стратегия за 

продукт (слушалки) в кампания, която преосмисли начина, 

по който усещаме и възприемаме света около нас. Или 

поне София. 

Основното предизвикателство в началото на кампанията 

беше, че на българския пазар и сред целевите 

потребителски групи Philips не бедобре позициониран като 

производител на качествени слушалки. Марката се 

асоциираше от потребителите основно с продукти за грижа 

за тялото, телевизори и кухненски уреди. Ето защо, 

комуникационната стратегия бе фокусирана върху 

комбинацията между основното предимство за едни 

слушалки – да предадат неуловимите за „простото“ ухо 

звуци, с новаторския дух на марката – да се създаде 

качествено нов продукт, а именно саундтракът на града. 

Събиране на звуците – първа фаза 

В края на месец септември 2014 година по улиците на 

София бяха забелязани четирима популярни български 

артисти, които се държаха доста необичайно, подготвяйки 

една от най-запомнящите се кампании на годината. Това са 

музикантите с неповторимо усещане за звук – хип-хоп 

легендата Бат Венци от група Ъпсурт, забележителната поп 

и джаз изпълнителка Рут Колева, известния DJ, радио и 

телевизионен водещ Мартен Роберто и младия DJ SAVA от 

CampSessions. Мисията им беше да уловят уникалния звук на 

града, в който живеят, и да го претворят в неповторим 

градски саундтрак. Затова в продължение на няколко 

месеца те обикаляха града, въоръжени с професионална 

техника, 

запечатвайки най-автентичните и интересни звукови „картини“ 

от 40 района на София. Всичко това беше в контраст с 

типичната за големия град картина, където обикновено хората 

правят всичко възможно, за да заглушат уличните звуци и 

атмосфера.  

Аудиоизложбата – втора фаза 

И защото градът е пълен със звуци и всяка градска среда има 

свой собствен неповторим пейзаж, така се роди и първата 

аудиоизложба в България - „Саундтракът на София“. Тя бе на 

знакова за града локация - Централна софийска баня. Там, 

вдъхновени от историите на улиците, четиримата артисти 

споделиха своята интерпретация за градските звуци и 

пулсиращия ритъм на столицата с всички жители и гости на 

града. 

Продължава на стр. 30 
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Улични музиканти бяха превърнати в посланици на 
събитието, упътвайки хората към аудиоизложбата чрез 
своето изкуство. А на специално организирано събитие 

в деня на откриването й четиримата артисти обявиха 
голямата новина – създаването на „Саундтракът на 
София“. 
Създаване на „Саундтракът на София“– трета фаза 
Няколко седмици по-късно резултатите вече бяха факт. 
Всеки музикант бе създал уникалните авторски парчета, 
смесвайки в тях звучите на София. Решението как да 
бъде представен новия албум беше съвсем логично – на 

улицата. Градът беше разделен на 8 района, като в тях 
бяха поставени разпознаваеми знаци - подови стикери, 
плакати, банери и външна реклама. Хората имаха 
възможност да слушат и свалят безплатно всички песни 
от албума чрез съответната ключова визия и QR код, 
поставени във всеки район, които пренасочваха 
посетителите към уеб сайта www.UnderTheLine.net, 

където песните бяха предварително качени. Освен това, 
всяка песен беше представена на специално 
организирани улични партита, разположени на 
популярни градски локации. Истинските мини концерти 
можеха да бъдат чути единствено през слушалките Philips 
CitiScape. 
Премиера на „Саундтракът на София“ – четвърта фаза 

Кампанията бе закрита с голямо запомнящо се Тайно 
градско парти (Secret Urban Party), където песните от 
„Саундтракът на София“ бяха официално представени 
за първи път. Партито бе организирано на тайно 
местоположение и хората трябваше да решат загадка, 
за да се насладят на „Саундтракът на София“ в 
небесата на София. 
 

„Саундтракът на София“ има само начало. Освен това: 

•София се превърна в първия град в света със собствен 

саундтрак; 

•Philips постигна ръст в продажбите на цялата гама слушалки с 

30%; 

•4 артисти създадоха 8 песни; 

•5 000+ посетители на първата аудиоизложба в България; 

•10 000+ посетители на партита„Саундтракът на София“; 
•40 локации в града се сдобиха със собствен саундтрак; 

•100 000+ сваляния на песните от уебсайта на кампанията и 

през QR кодове; 

•160+ публикации в ТВ, радио, онлайн и печатни медии; 
•Рекламна стойност на публикациите: 500 000 лв; 

“Саундтракът на София” се превърна в най-харесваната от 

медиите кампания за 2014 година, а кампанията беше 

определена от посетителите на уебсайта за градски начин 

на живот UnderTheLine като най-доброто нещо, което е 

правено за музиката за първите 15 години от новото 

столетие. Доста висока оценка за марка, традиционно 

асоциирана със сокоизстисквачки и епилатори. 
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Категория: CSR проект – бизнес сектор 

3 – то място, проект “Говори открито срещу домашното 
насилие” 
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Изследване и планиране: 

Всяка 4-та жена у нас е жертва на насилие, но нагласите 

на българина не му позволяват да го разпознае като 

реален проблем. Кампанията на AVON „Говори открито 

срещу домашното насилие“ се бори с това вече 4 години 

и от старта си през 2011 г. съсредоточава комуникацията 

предимно върху позитивния пример и любящата семейна 

среда. Този подход обаче не дава достатъчно бързи 

резултати, което създаде нуждата от цялостна промяна на 

подхода. През 2014 г. от умереност преминахме в 

директна конфронтация на обществото с проблема. 

Основната цел на кампанията „Говори открито“ е да спре 

домашното насилие и да помогне на жертвите да намерят 

необходимата помощ и подкрепа. Кампанията набира 

средства целогодишно чрез продажбата на 

благотворителни продукти, като 100% от печалбата им се 

заделят за каузата. През 2014 г. имахме нужда от по-голяма 

видимост, повече продажби и по-голяма ангажираност към 

каузата.  

Броят на жертвите се увеличава всяка година. Нашето 

основно комуникационно предизвикателство бе да 

ангажираме обществото с тема, която не е нещо, което 

хората виждат или преживяват. За да бъдем видими и 

ангажиращи, трябваше да шокираме аудиторията, 

поради което се спряхме на няколко прости стъпки, с които 

да постигнем голямо въздействие върху цялото общество. 

Изисква се смелост от страна и на агенцията, и на клиента 

да лансира кампания с потенциална репутационна криза. 

През юни 2014 година, AVON България анонсира своя нов 

продукт – продукт, създаден специално да прикрива следи 

от домашно насилие.  

 

„Говори открито срещу домашното насилие“ заложи на силно 

послание и история в комбинация с разнообразни 

комуникационни канали. Комуникацията бе подкрепена от 

редица известни личности, като основното лице на кампанията е 

актрисата Деси Бакърджиева. Успяхме да съберем подкрепата 

на редица НПО и медийни партньори. Създадохме Фейсбук 

платформа, с която да накараме хората да се ангажират с 

кампанията и да заявят своята лична подкрепа.  

Реализация на проекта: 

Стартирахме кампанията с лансиране на перфектното 

средство за покриване на следи от домашно насилие. Пет дни 

след шока, медийно събитие разкри истинския продукт – чифт 

обици, 100% от печалбата от който се дарява в подкрепа на 

борбата с домашното насилие в България. Използвайки ги, 

построихме и ключовото послание на кампанията- „Сложи си 

обица на ухото! Нека заедно спрем домашното насилие!“. Деси 

Бакърджиева влезе в ролята на жертва и засне специална 

фотосесия. Образът с посиненото й от насилие лице беше 

разпространен с масивна външна реклама по улици, автобусни 

спирки, в столичното метро.  
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Десетки национални медии включиха шокиращата визия в 

дневния си ред, поставяйки темата като една от най-

тревожните днес. Последваха множество интервюта, статии, 

споделяния и коментари в социалните мрежи. За да 

продадем повече благотворителни продукти, трябваше да 

достигнем до търговските представители на AVON – хората, 

които реално продават благотворителните продукти. Затова 

компанията разпространи своята продуктова брошура с 

посиненото лице на Деси Бакърджиева на корицата. Така 

стимулирахме по-големия обхват и въздействие на 

кампанията, за да бъдем сигурни, че представителите ще 

разберат колко неотложен е проблемът. 

Орлин Павлов, Теодора Духовникова, Мона Недева и Калин 

Врачански призоваха хората да се присъединят към 

кампанията и взеха участие във Фейсбук платформата – 

дигитална изложба, съдържаща снимки на лица с белези от 

домашно насилие, както и такива на хора с 

благотворителен продукт. При старта на активацията всяка 

4-та снимка беше на жертва, а колкото повече снимки на 

хора с благотворителен продукт се качваха, толкова повече 

избледняваха снимките на жертвите. За да разпространим 

още по-широко посланието на обиците, ги изпратихме на 

ключови лидери на мнение, на известни личности, медии и 

блогъри.  

Активацията достигна до стотици хиляди хора, които качиха, 

споделиха и поканиха други хора да направят същото. 

Получихме силна подкрепа и от страна на представителите 

и служителите на AVON, които влязоха в ролята на жертви за 

целите на апликацията. Част от тях раздаваха листовки в 

Деня на доброволеца, за да разпространят каузата.  

Постигнати резултати: 

Крайният резултат от кампанията е даряването на 50 000 лв. в 

подкрепа на първия кризисен център за жени и деца в 

Димитровград. Паралелно с това кампанията постигна: 

 

 

 

•широк обществен отзвук и медийно покритие: 

5 ТВ участия; 

52 публикации в печат; 

147 публикации онлайн; 

4 в блогове. 

Рекламния еквивалент на публикациите - 181 785 евро 

•600 000+ споделяния, харесвания, коментари и качени снимки с 

продукта 

•посланията на кампанията са видени над 30 314 000 пъти  

•46 000 раздадени листовки от представители и служители на 

AVON 

•значителна промяна в нагласите на обществото и увеличаване 

на броя на жените, готови да говорят открито за проблема (по 

данни на Алианса). 

Приз 2015 – All Channels Communication Group 
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Награди 

ФРГИ връчи десетите годишни награди за дарителски кампании „Заедно" 

На 9 юли вечерта във Vivacom Art Hall  в София се 
събраха представители на граждански организации, 
бизнес, медии, политици, граждани и доброволци, за 
да аплодират заедно отличените кампании и хора в 
десетите годишни награди „Заедно" 

на Фондация "Работилница за 
граждански инициативи" (ФРГИ). Фондацията вече 10 
години награждава най-успешните дарителски 
кампании и отбелязва сериозните усилия на 
гражданските организации да привличат финансова 
подкрепа, успешните партньорства между НПО и 
корпоративните дарители и ангажимента на 

индивидуалните дарители към важни за обществото 
каузи.  

„В страната ни има хора, които не само вярват във 
промяната, но й я случват. Хора, упорито работещи със 
сърце и душа за своята кауза, които вдъхновяват 

съмишленици и последователи. Само за последните 5 
години са дарени повече от 646 млн. лева от компании, 
физически лица, български и международни 
фондации и еднолични търговци." С тези думи Илияна 
Николова, изпълнителен директор на ФРГИ, откри 
церемонията и пожела на 20-ата годишнина на 
наградите да има много повече частни дарители и 

много повече бизнеси. 
 

Получените 19 номинации са били оценени от 
деветчленно жури от експерти в различни области. 
Председател за четвърта поредна година 
бе  Константин Пенчев, Омбудсман на Република 
България. Неговите членове са Иван Иванов, заместник-
председател на Народното събрание, Владимир 

Йончев, главен редактор на OFFNews.bg, Анелия 
Мирчева, мениджър „Маркетингови комуникации и 
управление на отношенията с клиенти" в Аксес 
Файненс, Симона Чаръкчиева, съветник "Корпоративна 
социална отговорност" във VIVACOM, Мария Чернева, 
журналист БНТ; Йордан Матеев, главен редактор на 
списание „Форбс България", д-р Росица Врабевска, 

член на Консултативния съвет на Фондация "Българска 
памет" и Доника Ризова, мениджър "Комуникации" на 
Bulgaria On Air и автор на предаването „Mедиите ON 
AIR". Продължава на стр. 34 
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Всички отличени получиха грамоти и ръчно 
изработени лампи от Николай Табаков с пожелание 
да носят светлина, кураж и надежда на наградените, 

а те да предават тази надежда на другите.   
В категория "Най-добра кампания на 
НПО" наградата бе присъдена на кампанията „Тази 
Коледа чудесата правите 
вие" на Фондация „За нашите деца". Критериите за 
оценка са ефективност, използвани техники при 
набирането на средства, прозрачност на тяхното 
изразходване, привлечени партньори, доброволци и 

популяризация. Благодарение на сътрудничеството 
на фондацията с 42 фирми от цялата страна са 
събрани 28 464 лв.  за спасяване на новородени 
бебета с риск от изоставяне. Фондация „За нашите 
деца" посвети наградата на всички хора, участвали в 
кампанията, защото вярват, че подкрепата на всеки 
човек има значение.  

Във втората категория "Най-ефективна 
кампания" наградата получи Сдружение „Българска 
асоциация на застрахователните брокери" за 
кампанията си „Да спасим читалище Родина" в 
Стара Загора. Кампанията събира 24 000 лв., които 
успяват да осигурят спешния ремонт на покрива на 
читалището. Благодарение на това то ще посрещне 

своята 155 годишнина обновено. Представител на 
сдружението сподели развълнуван, че за първи път в 
историята на българското застраховане 
Асоциацията успява да обедини застрахователни 
брокери и застрахователни компании с една кауза, 
една идея. Тази награда им дава увереност за 
следващи съвместни кампании. 

"Най-добро сътрудничество между бизнеси и НПО" е 
категорията, в която за втора поредна година се 

получават най-много номинации. 
Резултатите  са  отчетени на база размер на дарението, 
резултат и обхват на кампанията. И победителят по тези 
критерии е „Подкрепи семейство" на Фондация „Карин 
дом" Варна иSociete General Експресбанк. Проектът 
стартира през 2011 година и от тогава до сега  дарените 
средства от банката и нейните служители са над 140 хил. 

лева. С тях фондацията и банката успяват до подкрепят 
103 деца и техните семейства в над 30 населени места 
за развитие на умения у родителите да полагат грижи в 
семейна среда  за деца със специални нужди.  
В категория "Индивидуален дарител с кауза" наградата 
отиде при Красимира Чахова за кампанията „Стара 
Загора – най спортният град". По идея на г-жа Чахова и с 
нейното дейно участие и финансова подкрепа в Стара 

Загора се провежда ежегодно благотворително масово 
бягане „Ела и спортувай". Този нетрадиционен подход 
увлича голям брой дарители, а със събраните средства 
вече е изградена площадка с уреди за фитнес в 
централния градски парк. В момента се създава и кът за 
семеен отдих „Стария чинар". Общата сума на 
дарението е 5000 лв.  

„С тази кампания успяхме да привлечем много хора, 
които макар и с малко средства като индивидуални 
дарения  се почувстваха съпричастни към каузата" – 
сподели Красимира Чахова за тяхната "заедност" в 
името на общото добро. 

 
 

Награди 

Продължава на стр. 35 
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Категорията "Най-добра кампания" отличава 
кампании на неформални групи и бизнеси. 
Критериите  са ефективност, използвани техники 

при набирането на средства, прозрачност, 
привлечени съмишленици, партньори и 
доброволци, популяризация. Наградата връчиха 
Константин Пенчев, Омбудсман на Република 
България и председател на журито и Даниела 
Димитрова, директор на Обществен дарителски 
фонд Стара Загора - носител на наградата 

„Заедно" за минала година. А тя бе 
за  кампанията „С тениски на бала" наСтолична 
организация на БЧК и Мото Пфое ЕООД. 
Константин Пенчев използва случая, за да подкрепи 
Закон за доброволчеството: „Искам да призова 
народните представители да приемат Закон за 
доброволчеството, за да покажем, че не само 
неправителствените организации, но и държавата 

поощрява доброволците".  
"Принос на медиите в отразяването на дарителски 
кампании" е категорията, в която тази 
година  журито отличи Bulgaria ON AIR. Мария 
Чернева от БНТ връчи наградата на своите колеги.  

 
Награди за журналисти тази година получиха Иван 

Бедров и Полина Паунова. А тази за "Гражданска 
позиция, провокираща дебат", отиде при Светла 
Енчева от marginalia.bg. 

 
 

 
 

Награди 

Имаше и специално отличие за журналисти, 
ангажирани с Обществения съвет на 
кампанията „Заедно в бедствието" в помощ на 

пострадалите от наводненията миналата година. 
Тя бе присъдена на Аделина Радева от БНТ, Ани 
Салич (Нова телевизия), Силвия Великова (БНР), 
Катя Лещанска (БНР) и Доника Ризова (Bulgaria 
On Air). 

 
НПО Порталът е медиен партньор на събитието. 
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1. “Бизнес модели в интернет. От бизнес идеята до нейното осъществяване” 

Кога:  11 -12 юли 2015 г. – двудневен курс 

Лектор: Борил Богоев, онлайн предприемач, консултант и лектор 

 

Повече за програмата може да намерите на този линк:  

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=199 
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