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Събитие 

Годишното отчетно събрание на БДВО ще се проведе на 22 

ноември в рамките на програмата на второто издание на  

“Денят на Бернайс” 

Покана за Общо събрание на БДВО 

 

 
На основание член 18, ал. 1 и 2 от 

Устава на Дружеството и в 

изпълнение на приетата от 

Общото събрание програма за 

дейността на БДВО през 2015 г. ,  

 

 

 

 

 

 

Управителният съвет на БДВО, свиква Общо 

събрание, което ще се проведе на 22 ноември 

2015 г., неделя, в Конферентна зала на Софийски 

университет (намира се в Северното крило на 

ректората, втори етаж) от 17:00 ч. 

Общото събрание ще премине при следния 

дневен ред: 

1.    Отчет за дейността на БДВО за 2015 г. 

2.    Отчет за работата на Комисията по етика 

през 2015 г. 

3.    Избор на председател на БДВО за 2017 г. 

4. Приемане на програма за дейността на 

дружеството за 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Определяне на размера на членския внос за 

членове на БДВО по чл. 9, ал. 3 и 4. 

6.   Разни 

  

На Общото събрание по всички точки от дневния 

ред могат да гласуват членовете на БДВО, които 

имат платен членски внос за 2015 г. 

Онези членове, които нямат възможност да 

присъстват физически на събранието, могат да 

дадат своя глас като упълномощят свой колега – 

пълноправен член БДВО. Така вторият може да 

гласува вместо своя колега – с 2 гласа, след 

представянето на упълномощаващ документ. 

Напомняме на всички членове, че могат да 

заплатят своя членски внос за 2015 г. (в случай, че 

не са го направили до този момент), както и този 

за 2016 г., в размер на 100 лв. (важи за 

календарна година) по банков път или на място, 

непосредствено преди събранието. 
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22.11.2015 г. 

Конферентна зала на СУ „Св. Климент 

Охридски“, Ректорат, Северно крило, втори етаж 

(Огледална зала) 

 

9.30 – 9.40 

Откриване 

 

 

9.40 – 11.30 

Академична дискусия на тема: „Иновации и 

дигитални комуникации като теория и практика“, 

в памет на проф. д-р Тодор Петев. 

 

 

 

 

 

12.30 – 16.30 

Студентски конкурс на тема: „Дигиталните 

комуникации като платформа за промотиране 

на иновации и Start up проекти”. 

В конкурса ще могат да участват отбори от 

минимум двама студенти с техен ментор,  

преподавател от съответната катедра или 

департамент.  

Студентите следва да се регистрират за участие в 

конкурса и да подготвят и представят в рамките на 

10 минути пред журито и публиката своя 

разработка на казус от практиката и/или 

теорията. Казусът трябва да бъде свързан с 

темата на конкурса, да бъде разработен като 

презентация и да съдържа увод, теза и аргументи, 

които я доказват.   

 

Денят на Бернайс 2015 

„Дигитални комуникации в подкрепа на иновационни и Start 

up проекти“ 

22-23 ноември 2015 г., Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“ 

 П Р О Г Р А М А 

Продължава на следващата страница 

програма 
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Всички желаещи студенти могат да изпратят 

заявка за участие, която включва: име, 

университет (факултет/департамент), 

специалност, курс на обучение, 

преподавател, който е ментор на отбора  и 

координати за връзка с тях на e-mail адрес: 

office@bdvo.org. Местата за участие са 

ограничени от времето, определено за 

провеждане на конкурса и регистрацията ще 

приключи след запълването им! 

  

17.00 – 18.00 

Общо събрание на БДВО 

 

23.11.2015 г. 

  

Конферентна зала на СУ „Св. Климент 

Охридски“, Ректорат, Северно крило, втори 

етаж (Огледална зала) 

  

16.30 – 18.00 

Дискусионен панел: 

„Дигиталните комуникации като канал за 

промотиране на иновации и Start up проекти – 

възможности и перспективи“ 

  

 

18.00 – 18.30 

Обявяване на победителите в студентския 

конкурс „Като Бернайс“ 

  

18.30 – 18.40 

Закриване на второто издание на „Денят на 

Бернайс“ в България 

  

18.40 – 20.00  

Чаша вино 

  

 

Второто издание на „Денят на Бернайс“ се осъществява в партньорство със: Samsung, Мтел, СУ „Св. 

Климент Охридски“ 

програма 

mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
mailto:office@bdvo.org
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Поводът за вечерта е подкрепа на 

фондация Заедно в час, чиято мисия е всяко дете 

да има вдъхновяващ учител. Ние вярваме, че 

учителят е завинаги – нека заедно си спомним за 

учителите, оформили ни като личности, и 

подкрепим тези, които градят бъдещето на 

нашите деца.    

Благотворителният търг на звездите е единственото 

събитие в България, което събира бизнес лидери 

и популярни личности и ви дававъзможност 

да наддавате за два часа от времето на обичани 

и уважавани звезди, които ще мотивират вашите 

екипи със своя талант и професионализъм.  

Водещи отново са ненадминатите Димитър 

Рачков и Васил Василев-Зуека.  

25 ноември 2015 г., 19,00 часа  

Хотел „Хилтън” – София.  

 

Местата са ограничени. Не забравяйте да се 

регистрирате тук. За подкрепа на събитието, 

моля, разгледайте спонсорските пакети.  

 

 

 

Ето и част от звездните имена: музикантите Поли 

Генова, Остава, Веско Пантелеев-Ешкенази, 

Хилда Казасян, Белослава, спортистите Стефка 

Костадинова, Ивет Лалова, Саня Жекова, 

актьорът Ненчо Балабонов, алпиниста Боян 

Петров, фотографа и режисьор Виктор Чучков и 

много други. 

БФБЛ и Заедно в час  

В партньорство с: 

  

 

покана 

БФБЛ и Заедно в час, в партньорство с БДВО, с удоволствие 

Ви канят на четвъртото издание на нетрадиционния и 

вълнуващ Благотворителен търг на звездите. 

http://www.bblf.bg/registration.php?event=51
http://www.bblf.bg/registration.php?event=51
http://www.bblf.bg/registration.php?event=51
http://www.bblf.bg/registration.php?event=51
http://www.bblf.bg/registration.php?event=51
http://www.bblf.bg/registration.php?event=51
http://www.bblf.bg/registration.php?event=51
http://www.bblf.bg/uploads/files/filepath_777.pdf
http://www.bblf.bg/uploads/files/filepath_777.pdf
http://www.bblf.bg/uploads/files/filepath_777.pdf
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Силвия Костова има над 15-годишен опит в областта на 
корпоративните комуникации, маркетинга и медиите. От 
2014 г. е мениджър "Корпоративни комуникации и 
маркетинг" в Пощенска банка. Била е директор 
"Корпоративни комуникации" в един от най-големите 
холдинги на пазара, където е отговаряла за 
комуникационната политика на водещи български 
компании в сферата на бързооборотните стоки. 
Работила е още като Press Officer в администрацията на 
президента и журналист в печатни и електронни медии. 
Има магистърска степен по журналистика и масови 
комуникации от СУ, прави докторантура по публични 
комуникации и информационни науки пак там.  
 

Продължава на следващата страница 

интервю 
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-Г-жо Костова, как се промени 

маркетирането на банкови продукти в 

България през последната година?  

 

Банките се опитват да стават по-смели, по-

дигитални и да тестват различни нови подходи 

в комуникацията си към клиентите, много от 

които работят успешно на пазара. Като цяло 

секторът следва модерните тенденции – 

въпреки че банковата реклама у нас все още 

е пълна с клишета. Радвам се, че ние 

успяваме да излезем от тях и започнахме да 

рекламираме например жилищни кредити 

не с щастливо семейство в новата си къща 

(задължително с две деца и куче), а с… 

плувци. Нетрадиционният подход, интересните 

идеи, атрактивното и добре помислено и 

поднесено съдържание в комуникацията 

винаги работят – и на международния, и на 

българския пазар. 

 

-Кое е специфичното в мисленето на 

българските клиенти? 

 

У нас клиентите продължават да търсят 

едновременно най-добрата оферта, 

съпроводена с гъвкави решения, удобство, 

сигурност и подкрепа от стабилен финансов 

партньор, какъвто Пощенска банка винаги е 

била. И въпреки че потребителите ни стават 

все по-взискателни, с по-добра финансова 

култура, мобилни и с динамичен начин на 

живот, те все още не са стигнали до момента 

да търсят персонализирани продукти и 

финансови решения. На по-развитите пазари 

банките и финансовите институции вече 

буквално гравитират около избора на 

клиента. Те се опитват да познават и отговарят 

на идентичността на всеки един клиент – а ние 

все още прохождаме в тази област, въпреки 

че в Пощенска банка сме сред първите, 

които се стремят да предложат на клиента 

индивиуално разработен продукт, дори още 

преди да го е поискал. 

По света все по-малко клиентите ползват 

"физическите" клонове, защото клонът - не на 

бъдещето,  

Продължава на следващата страница 

интервю 
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а дори на настоящето - вече се намира в 

телефоните и таблетите им. Финансовите 

институции развиват все повече онлайн 

програми и апликации, които да обучават и 

съветват клиентите как да инвестират, 

пазаруват разумно и да търсят най-доброто 

финансиране. Докато у нас в масовия клиент 

все още има остатъци от един атавистичен 

страх към иновативните финансови 

инструменти. Като потребители имаме една 

по-голяма консервативност, не вярваме и не 

се доверяваме много-много. Искаме да 

отидем във финансовия център и да говорим 

лично с банкера си, искаме "да 

пипнем" продукта. Да си вземем и вкъщи да 

си прочетем листовката – този толкова 

остарял комуникационен инструмент... 

Дори и в маркетинговите комуникации - от 

нас като банки като че ли не се очаква да 

бъдем смели и различни, а все още - да 

обясним максимално ясно офертата си в 

едни 30 секунди телевизионно време... Затова 

много се радвам, че все по-голяма част от 

клиентите на нашата банка – и то не само по-

младите, адмирират иновациите ни и в 

рекламната комуникация. И се радват на 

нововъведенията - например първата у нас 

мобилна апликация за кредитни карти, която 

лансирахме преди месеци, вече има хиляди 

изтегляния от интернет (а дори не сме 

правили голяма кампания за промоцията й). 

Хората започват да търсят този вид модерни 

решения и ме радва, че успяваме да сме 

сред първите, които да им ги дадем. 

 

- Управлявате успешен маркетингов отдел. 

Как мотивирате екипа си? 

 

На първо място - със свободата и подкрепата 

за смелите идеи, която е характерна не само 

за моя екип, а за цялата банка. Щастлива съм 

от факта, че имаме мениджмънт, който 

окуражава реализирането на креативните 

проекти и нововъведенията и се доверява на 

професионализма на екипа си. На второ 

място - с личния пример.  

Продължава на следващата страница 

интервю 



PRактики, брой 116, 11 ноември  2015 г 10 

За мен е много важно и хората в екипа да 

изпитват удоволствие от работата си, да не се 

налага да бъдат "мотивирани" насила. Ако някой 

не иска да се развива, не се стреми във всеки 

един момент да се повдигне на пръсти и да 

надскочи себе си и възможностите си, не 

предлага идеи и решения, не изпипва детайлите, 

то този човек не би могъл да бъде успешен в 

една толкова динамична среда като банковия 

сектор. И логично, няма как да бъде в екип като 

нашия успешен не защото ние сме се 

самоопределили като такива. Само през 

последната година и половина получихме общо 

10 награди за кампаниите ни за корпоративни 

комуникации и маркетинг, което е още едно 

доказателство, че сме успели да се отличим от 

пазара. И е наистина мотивиращо! 

 

-Какви маркетингови тенденции ще 

наблюдаваме през 2016 г.? 

 

Очаквам основно да започнем да говорим за 

маркетинг на персонализацията, а не както 

досега за маркетинг на глобализацията.  

 

 

Светът е все по-обвързан, благодарение на 

технологиите в днешно време, но пазарите 

стават още по-локализирани, регионални и 

индивидуализирани. Персонализацията ще бъде 

една от тенденциите през следващата година у 

нас и може би ще преобрази начина, по който 

мислим и успяваме да налагаме големи 

брандове. Глобалните кампании ще 

децентрализират своята стратегия, като ще 

увеличат регионалното си и местно влияние. И 

ние като комуникатори все повече ще залагаме 

на ангажираността и интеракцията с отделния 

потребител – с атрактивни инструменти като 

геймификацията например. 

От друга страна, фокусът ще пада все повече 

върху вътрешните комуникации и маркетинговите 

средства. На тях трябва да се гледа като на 

ключово предизвикателство и възможност за 

създаване на "посланици на бранда". С тяхна 

помощ ще можем да се уверим, че служителите 

и търговците, усещат или направо бих казала 

"живеят" с бранда, както и разбират стратегията 

и визията на компанията - цел, която Пощенска 

банка винаги си е поставяла през годините. 

Продължава на следващата страница 

интервю 
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Това, което особено много ми се иска да видя 

в още по-голяма степен развито у нас през 

следващата година и което смятам, че 

успешно работи навън, е интеракцията между 

различните канали – особено между външната 

реклама и интернет. По света вече става 

практика да започнеш да мислиш 

специфицирано за отделните канали; да 

започнем разказваш една история в един 

канал, да я надградиш в друг и да представиш 

финалния резултат в трети, създавайки обща 

картина. Като успоредно с това всеки канал 

да може да работи сам за себе си и за своята 

аудитория. Сигурна съм, че това скоро ще 

бъде успешна практика и у нас. Най-малкото, 

защото "маркетингът по учебник" за мен вече 

не работи в степента, в който даваше 

резултати само преди две години. 

И умишлено няма да споменавам нищо за 

дигитализацията като тенденция, защото тя вече 

не е нов тренд, а настояще, от което ако някой 

в сферата на комуникациите изостане, 

догодина просто няма да го има. 

 

 

- А как си представяте маркетинга на по-

далечното бъдеще – да кажем след 10 

години? Моля, дайте воля на въображението 

си. Какви биха били най-футуристичните 

начини да се рекламира? 

 

Предвид динамиката в средата, очакванията 

ми са за много по-скорошни промени, които 

основно ще бъдат свързани с повече 

видеозаснемане, включително 360 градусово, 

развитие на lifestream-а, който дава високо 

качество и бърза обратна връзка. По този 

начин, с камери от различни ъгли, ще има 

присъствие навсякъде, почти без да е нужно то 

да е физическо. От друга страна, все повече 

внимание ще се обръща на кратките видеа от 

по няколко секунди, които вече стават 

тенденция. Но както казахте – всичко е въпрос 

на въображение и за да достигнем това 

бъдеще е важно да поемаме риска да 

мислим различно и бъдем иновативни. А тъкмо 

новаторството е формулата на успеха на 

екипа на Пощенска банка. 

Източник: www.manager.bg 

интервю 

http://www.manager.bg/


PRактики, брой 116, 11 ноември  2015 г 12 

Образованието – ключ към независимостта на медиите 

Или как обективните медии печелят критично мислещите и формират мнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образованието може да е ключ към 

финансовата независимост на медиите, като се 

съчетаят комерсиалният интерес и нуждата на 

част от обществото от надграждане на знания. 

Финансовата независимост пък позволява 

независимост на медията от политическия дневен 

ред и на свой ред – изпълнение на ролята й да 

информира обективно. 

 

 

 

 

 

Обективните медии печелят критично мислещите 

читатели и със съдържанието си на свой ред 

формират критично мислене... Тези и други 

важни за всяко общество въпроси бяха поставени 

и коментирани на международната 

конференция "Образование и медии", 

организирана от медийна група Bulgaria On Air и 

Bloomberg TV. На форума гост-лектори 

споделиха своя опит и коментираха 

предизвикателствата, които поставя светът на 

модерните технологии. 

 

Оказа се, че изчезващият хартиен тираж на 

вестниците може да бъде възроден с добър успех 

с образователни курсове. Опитът е на чешкия 

вестник "Лидове Новини", а за него разказа 

журналистът Веселин Вачков, главен редактор на 

вестника. 

 

 Става дума за курсове и образователни сериали 

по английски, немски, чешки, по компютърна 

грамотност, сериали за историята на Втората 

световна война, курсове за кандидатстващи в 

гимназии, правни сериали и др. 

 

 

 

 

Продължава на следващата страница 

събитие 
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Курсът по английски например трае 6 седмици, 

състои се от 35 лекции и финален тест, 

подготвени в сътрудничество с известно 

американско издателство и една от престижните 

езикови школи в Чехия. Лекциите излизат всеки ден 

на една страница от вестника, читателят може да 

ги получи на хартия или в електронен формат, ако 

е абонат на дигиталното издание. 

 

Всяка лекция се състои от модули, развиващи 

различни умения, читателят получават и две 

притурки на тема бизнес английски и регионални 

различия в английския. Има и бонус - достъп до 

платеното дигитално издание, обогатено от 

аудиофайлове към лекциите, разказа Веселин 

Вачков. По думите му интересът е огромен, а по 

време на курс продажбите на класическото 

хартиено издание растат от 15% до 25% в 

зависимост от темата. 

 

Вачков посочи, че когато една медия загуби 

икономическа почва, става лесна жертва на 

икономически и политическия влияния, затова е 

важно медиите да бъдат финансово стабилни. 

Турската журналистка Барчин Инанч от в. «Хюриет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пък е убедена, че правителствата, в опита си да 

контролират медиите, ще се провалят, защото 

истината има лошия навик сама да се разкрива. 

 

Инанч посочи, че в южната ни съседка 

традиционните медии са били подложени на 

натиск от правителството заради твърдения за 

корупция, а съдържание, което не е било 

настроено "приятелски" в социалните медии, е 

било забранено. "За жалост в Турция има все 

още рестриктивен манталитет и в момента, в 

който не можем да управляваме, забраняваме 

нещо. Очевидно да спрем Twitter не решава 

проблема", коментира тя. 

 

По думите й телевизията и интернет станаха част 

от живота ни и една от мисиите ни е да живеем с 

тази революция и възможностите, които тя 

предлага. 

"В миналото имаше един вестник, един канал, а 

сега децата ни разполагат с множество 

възможности. Едно от най-хубавите неща на това 

е, че можете да видите алтернативни описателни 

текстове спрямо официалните информации, 

които се публикуват", обясни тя. 

 

 

 

 

Продължава на следващата страница 

събитие 
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Има обаче и опасно съдържание, което може 

да подведе младите и трябва да помислим за 

този проблем, алармира тя, давайки пример с 

младежите, които стават джихадисти след 

"облъчване" с определен тип информация. 

 

Турската журналистка постави и друг проблем 

пред модерните поколения. "Преди четяхме 

цели книги, сега никой няма време за това, чрез 

бързи и кратки отговори медиите спомагат за 

процеса на ученето, но с това възниква 

проблем, че новото поколение стига до 

положението да знае само частички от всичко, 

няма задълбочено познание", каза тя и допълни, 

че критичното мислене трябва да се превърне в 

базата за процеса на научаване, независимо 

от развитието на медиите. 

 

На критично мислене учи своите студенти 

проф. Ювей Лин, преподавателка в University for 

the Creative Arts, Фарнъм, Великобритания. 

 

Насърчаваме нашите студенти да работят в  

 

 

 

 

 

 

 

среда близка до студио, да поемат отговорност 

за своите знания и да имат възможност да учат в 

работна среда, обясни тя. Ювей Лин разказа, 

че няма връзка с интернет в своя дом, за да има 

място, където е независима, но призна, че това 

е много 

трудно. "Критичното мислене е да знаеш кога 

да се изключиш. Свободата от медиите е лукс и 

изисква много образование, за да стане 

възможна", посочи тя. 

 

Новата неграмотност е да не можеш да 

използваш компютър, както имаше и има хора, 

които не могат да четат и пишат, каза 

Масимилиано Дибитонто, преподавател в Link 

Campus University в Рим. По думите му вероятно 

не всеки потребите иска да е активен, но е 

важно да бъде дадена възможност на хората 

да разберат това, което искат. Конкурираме се 

за вниманието на читателите, но все пак те са 

тези, които избират върху коя медия да 

фокусират вниманието си, напомни той. 

 

 

 

  

 

 

Продължава на следващата страница 

събитие 
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Медиите се включват в действителност, в която всеки потребител би могъл да създава съдържание. Ако 

преподаваме така на нашите възпитаници, както сме преподавали вчера, това означава, че ги ощетяваме 

за утре, убедена е проф. д-р Теодора Бакърджиева, директор на Технологичния институт на Варненския 
свободен университет, която представи проекта: SMART FUTURE за създаване на иновативни образователни 

продукти. 

 

В качественото образование е и ключът към по-добър живот, обединиха се участниците в международната 

конференция. Тя пък съвпадна с Международния ден на учителя. 

Към оригиналната статия: www.dnes.bg 

събитие 

http://www.dnes.bg/obrazovanie/2015/10/06/obrazovanieto-kliuch-kym-nezavisimostta-na-mediite.278699


PRактики, брой 116, 11 ноември  2015 г 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За пети пореден път глобалната организация 

Superbrands връчи наградите на най-силните 

потребителски и бизнес марки на българския 

пазар на тържествена церемония в Sofia Event 

Center. На събитието беше представено и 

юбилейното официално издание, представящо 

пътя към успеха и съвременните достижения на 

46 от най-силните брандове в страната. 

  

 

 

 

 

 

 

За първи път у нас световната брандинг 

организация връчи и две почетни награди. 

Големият футболист Димитър Бербатов беше 

награден с почетна статуетка за принос в 

промоцията на бранда България по света, 

както и за своята отдаденост към подкрепата 

на млади таланти чрез основаната от него 

фондация. Талантливият диригент Йордан 

Камджалов получи почетен приз за принос в 

промоцията на българската култура по света и 

за активната дейност на своята фондация. 

  

Двете почетни награди се учредяват по повод 

на трите юбилея, които отбелязва тазгодишната 

програма - 20 години от основаването на 

Superbrands International във Великобритания, 10 

години от присъединяването на България към 

световната брандинг организация и 5-о 

издание за България. 

 

На церемонията бяха наградени и най-силната 

глобална марка в България - Google, и най-

силният локален бранд - bTV. 

  

Наградиха водещите потребителски и бизнес марки в 

България с престижното отличие Superbrand 

отличие 
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Потребителски марки: 

 
• 24 часа 

•Адрес 

•Andrews 

•Булстрад Виена Иншурънс Груп 

•Булстрад Живот Виена Иншурънс 

Груп 

•BergHOFF 
•Bosch 

•bTV 

•Deroni 

•Diplomat 

•Dir.bg 

•dm  

•Domaine Boyar 
•Fibank 

•Flirt Vodka 

•Градус 

 

 

 

 

 
•Golden Rose 

•Green Life Resorts 

•Ideal Standard 

•Kaufland 

•Kempinski Hotel Grand Arena 

Bansko 

•LACRIMA 
•Lidl 

•Майонеза Краси 

•Майстор Цветко 

•National Geographic Channel 

•Nescafe 

•NET1 

•OMV 
•Oriflame 

•Пещерска 

•Труд 

•Terra Tangra 

 

 

Бизнес марки: 

 
•All Channels Communication 

Group 

•Arteks Engineering 

•DHL 

•Jobs.bg 

•Kreston BulMar 

•METRO Cash & Carry 
•Netinfo 

•Пенков, Марков и партньори 

•Rene gourmet group 

•СОТ 161 

•Sofia Event Center 

•Unimasters Logistics Plc 

•VIP Security 

Te бяха отличени в резултат на независимото проучване на потребителския сегмент на българския пазар, 

което бе проведено за пети път у нас с партньорството на водещия институт за пазарни изследвания GfK 

България. 

  

Superbrands предоставя право на квалифицираните марки да участват в официалното издание за 

България за 2015-2016 г. 

 

Най-силните марки на българския пазар, включени в петото издание на Superbrands Bulgaria 2015 – 2016 

отличие 
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JCI България и C3i Healthcare Connections подаряват 

100 лаптопа с конкурс 

 

 

инициатива 

Junior Chamber Internatonal България (JCI 

България) и американската компания C3i 

Healthcare Connections, подразделение на 

Telerx, стартират конкурс, чрез който ще 

подарят 100 лаптопа. Компютрите са 

употребявани, но са функционално ефективни 

и с лицензиран софтуер. Те се предоставят от 

C3i Healthcare Connections - компания, 

специализирана в предоставянето на ИТ услуги 

и аутсорсинг на бизнес процеси за 

фармацевтичната индустрия.  

 

Участниците в конкурса трябва да изпратят на 

e-mail адрес: 100for100@jci.bg 

 

• Попълнена апликационна форма, 

намираща се на сайта на проекта: 

http://jcibulgaria.wix.com/100for100 

 

 

• Креативна част на тема „Промяната, която 

искам да бъда“ - рисунка, снимка, видео, 

стихотворение, песен или др.  

 

В конкурса могат да участват обществени 

структури и неправителствени институции, 

организации, заведения, предоставящи 

социални услуги за деца, младежи, възрастни 

хора, хора с увреждания и в неравностойно 

положение, включително училища, читалища и 

др. 

  

 

Продължава на следващата страница 
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Срокът за кандидатстване е от 12.10.2015 г. до 

23:59 часа на 12.11.2015 г. След това 

специално жури ще оцени всички 

кандидатури и ще определи как да бъдат 

разпределени компютрите.  

 

Победителите ще бъдат обявени в медиите, 

както и на сайта на проекта на 20.11.2015 г. 

 

Конкурсът е част от Проекта „100за100”, в 

рамките на който вече тече даряването на 

други 50 лаптопа, предоставени от C3i 

Healthcare Connections. Част от компютрите 

са разпределени сред: Сиропиталището на 

Отец Иван; Свободен младежки център – 

Видин; Комплекса за социални услуги за деца 

и семейства - Видин; Читалище "Постоянство" - 

Лом; Дома за деца "Милосърдие" - Лом; 

Сдружение "Разнообразни и равни" – София; 

„Социална чайна“ - Варна; Център за 

обществена подкрепа - Варна; Дом за стари 

хора Възраждане – Русе; Приют за 

безнадзорни деца към ОСБЧК - Русе и др. 

В рамките на Проекта „100за100” предстои да 

бъде създадена и специална онлайн 

платформа. Тя ще свързва нуждаещите се от 

компютри и офис техника социални и 

образователни институции с имащи желание 

да извършат подобно дарение физически и 

юридически лица. 

инициатива 
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Българин избран за президент на ICCO  

 

 

Максим Бехар, бивш председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), бе избран за 

президент на International Communications Consultancy Organisation (ICCO)  Изборът му беше обявен на 

10 октомври по време на среща на Борда на организацията в Милано. 

  

Максим Бехар е главен изпълнителен директор на M3 Communications Group, Inc., и председател на 

чешкия офис на световната ПР корпорация Hill+Knowlton Strategies. От декември 2013 г. той заемаше 

поста на вицепрезидент на ICCO, а преди това за период от 3 години бе неин ковчежник. 

 

 

постижение 

Източник: www.bapra.bg 
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курсове ноември месец 

 

1. “Корпоративна социална отговорност” 

 

Кога: 14 - 15 ноември 2015 г. 

 

Лектор: Деница Желязкова, мениджър Търговски маркетинг, Avon Cosmetics Балкани 

 

Повече за програмата може да намерите на този линк. 

 

 

2. “Ефективна вътрешна комуникация – мисията възможна!” 

 

Кога: 19 ноември – 10 декември 2015 г.  

 

Лектор: Милена Атанасова, Експерт по Връзки с обществеността и публични 

комуникации. 

 

Повече за програмата може да намерите на този линк. 

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=208
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=208
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=206
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=207
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Стажантската програма на Юнайтед Партнърс 

дава възможност на студенти и млади 

професионалисгти да вземат участие в различни ПР 

активности, както и да упражнят придобитите знания 

от университета и да развият нови такива.  

 

Основни задължения на стажантите са:  

 ежедневен медия мониторинг; 

 проучвания; 

 участие в брейнсторминг; 

 организиране на събития; 

 координиране с медиите;  

 превод на текстове;  

 както и съдействие при реализацията на различни 

проекти. 

 

По време на програмата стажантите се 

контролират, така че да придобият знания за 

професията “зад кулисите”. Продължителността на 

обучението е 5 месеца, като главните изисквания за 

одобрение са демонстриране на сериозно 

отношение, много добро ниво на владеене на 

английски език , проактивност, ентусиазъм и други.  

За кандидатстване и въпроси, моля изпращайте 

Вашите имейли на Ивета Василева на адрес 

iveta.emilova@unted-partners.com или на телефон: 

832 33 44 

 

възможност 

mailto:iveta.emilova@unted-partners.com
mailto:iveta.emilova@unted-partners.com
mailto:iveta.emilova@unted-partners.com
mailto:iveta.emilova@unted-partners.com
mailto:iveta.emilova@unted-partners.com
mailto:iveta.emilova@unted-partners.com
mailto:iveta.emilova@unted-partners.com
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“Овергаз Мрежи” АД обявява подбор за позиция: 

Експерт “Отношения с обществеността” 

 

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 
 
•Участва в подготовката на комуникационни стратегии; 

 
•Събира и обработва данни, необходими за изготвяне 
на прессъобщения; 

 

•Проследява, събира и обобщава публикациите за 
компанията и нейната сфера на дейност; 

 
•Участва в организирането на пресконференции, 
събития и медийни участия на представители на 
компанията; 

 

•Извършва мониторинг на национални, регионални и 
международни медии; 

 
•Изготвя клипинги на публикации, касаещи компанията 
и нейната дейност. 
 
ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ: 
 
•Висше образование - специалност „Връзки с 
обществеността”, „Журналистика”, „Комуникации” или 
подобна; 

 
•Допълнителни курсове и квалификации в сферата на 

комуникациите са предимство; 
 

•Минимум 2 години опит в сферата на връзките с 
обществеността и журналистиката. Познания в сектор 
икономика и енергетика ще се считат за предимство; 

 
•Отлични умения за работа с MS Word, MS Powerpoint; 

 
•Езикова подготовка – добро владеене на английски 
език, руски език е предимство; 

 
•Отлична езикова грамотност, креативност, 
инициативност, аналитично и логическо мислене, добри 
комуникационни умения, умения за работа под стрес и 

за работа в екип. 
 
Желаем успех на всички! 
 
Моля, изпращайте своите автобиографии и мотивационни 
писма на e-mail: hr@overgas.bg, в срок до 08.11.2015 г. 
(включително) като отбелязвате позицията, за която 
кандидатствате и референтния й номер. Изпращането на 
мотивационно писмо е задължително условие за участие в 
подбора. Гарантираме конфиденциалност на вашите 
данни. Първоначалният подбор ще се извърши по 
документи. Контакт ще установим само с одобрените 

кандидати. Ref. №  10 / ERP 
 

обява 

mailto:hr@overgas.bg
mailto:hr@overgas.bg
mailto:hr@overgas.bg
mailto:hr@overgas.bg
mailto:hr@overgas.bg
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предложение 

Искате Вашето коледно парти да бъде различно, 

забавно и запомнящо се? 

Idea PR & Advertising има предложение за Вас – 

добавка към коледното настроение – ентъртеймънт 

част с различни тематични партита, като например: 

 

NITRO Dance Movie Show with Amateurs (30-45 мин.); 

 

NITRO Dance Movie Show(30-45 мин.); 

 

 NITRO LATINO SHOW (30-40 мин.); 

 

NITRO Коледно тиймбилдинг събитие (30-40 мин.). 

 

Могат да бъдат изготвени индивидуални предложения, 

според желанията и предпочитанията на клиента.  

 

Всички членове на БДВО имат 10% отстъпка от цената. 

 

Част от ентъртеймънт шоуто може да видите тук. 

 

За повече подробности и въпроси: office@idea-

agency.bg 

https://www.youtube.com/watch?v=m6-IbHeuXyw
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съвети 

Всички, замесени професионално в 

публичните комуникации, знаем колко 

главоломно се промени ПР сферата през 

последното десетилетие. Динамично 

развиващата се  индустрия поставя все по-

високи изисквания пред  ПР практиците, 

особено мениджърите от средни и високи 

нива, при поемането на отговорности и 

прилагането на нови и ефективни ПР 

инициативи, които оформят бъдещето на 

техните компании. 

 

В тази посока публикуваме препоръките на 

Аделайн Георджита  

(http://www.prdaily.com/Main/Articles/17334.

aspx ), сътрудник на PR Daily, с петте 

качества, които ПР професионалистите би 

трябвало да притежават, за да се превърнат 

в носители на иновации и прогрес, 

влиятелни лидери, на които всички биха 

искали да подражават. 

5-ТЕ КАЧЕСТВА НА УСПЕШНИЯ ПР ЛИДЕР 

Продължава на следващата страница 
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съвети 

1. ВИЗИЯ 

 

Лидерите визионери имат поглед върху „голямата картина”. Техните преценки надхвърлят настоящето 

положение, предусещайки бъдещите възможности и перспективи. Ключов момент в ПР е винаги да 

гледаме напред, да предвиждаме тенденциите, накъде отива индустрията и да визуализираме 

възможностите и посоките пред компанията. Това е от решаващо значение за последователно търсене 

на решения и разработване на нови, креативни идеи. 

 

2. ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ 

 

Професионалистите с любознателни умове не се страхуват да задават въпроси, изследват и възприемат 

това, което е извън зоната им на комфорт.  Да бъдеш лидер е процес на непрестанно учене, особено в 

така еволюиращ пазар. 

 

3. АДАПТИВНОСТ 

 

Това е толкова валидно в ПР-а, както и в живота. Ако не сте готови да приемете дискомфорт, вие никога 

няма да знаете на какво сте способни. Успешните ПР лидери притежават умението да се адаптират към 

средата, те възхваляват  промяната, прегръщат нововъведенията  и отварят врати за по-големите 

възможности.  

 

4. ЕФЕКТИВНИ КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ 

 

ПР дейността е пряко ангажирана с начина, по който  организациите комуникират със своите целеви 

аудитории. Можете да сте истински визионери и адаптивни мечтатели, но ако не можете да обясните 

идеите си пред служители, колеги, настоящи и потенциални клиенти, те стават безполезни. 

Продължава на следващата страница 
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съвети 

5. ЖЕЛАНИЕ ДА ИНВЕСТИРАТЕ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 

Изграждането на взаимоотношения е ключов фактор за успеха на всяка организация, но това е още по-

критично в ПР дейността. Когато лидерите изграждат взаимоотношения с техните служители, клиенти и 

колеги, те показват загриженост. Хората искат да работят с тези, които са неподправени и истински.  

 

Ако тези качества са налице, пред вас стои чиста проба лидер, готов да поеме отговорността пред 

начертаване на непознатото, на който всички биха искали да подражават в професията. Защото няма 

лидерство без последователи! 
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