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Този бюлетин е посветен на Албена. Но той е за нас. За тези, които я
познаваха и скърбят искрено за ранната и кончина. Още повече за онези,
които никога не са я познавали и никога няма да се докоснат до нейната
енергия, топлота, оптимизъм, сила, почтеност и доброта. Никога няма да имат
шанса да говорят с нея, да черпят от богатите ѝ познания, професионализъм
и талант.

Такива сме хората, трагедията ни събира. Внезапната загуба ни сепва. А
когато загубата е свързана с толкова светла личност – не зная, може би ни
прави и по-добри. Трябва да има някакъв баланс и смисъл, някакво
обяснение.

Думите идват трудно, не само от ясното осъзнаване, че никога повече няма
да чуя гласа ѝ, или пък да се разходим и да си поговорим за професията, за
политиката, за нещата от живота, да разменим думи в чата или коментар във
фейсбук. Че няма никога повече да чуя „Каквото такова Асенич, действаме,
ще се преборим и този път...“.
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Много по-трудно е, защото поемайки ангажимента да събера и подредя съдържанието на този специален брой се
потопих още по-дълбоко в скръбта по нея. Разбрах нещо, което изобщо не ме е съмнявало, но върху което никога не
съм се замислял – колко хора е докоснала, променила, вдъхновила, мотивирала тя в тези години. Колко ярка следа е
оставила в жвота и сърцата им.

Затова ще започна с най-лесното – благодаря на всички, които написаха специално нещо за нея, които позволиха
да вземем статусите им от фейсбук или да споделим нейни думи от стари интервюта. Благодаря и на тези, които не
намериха сили и ни отказаха. Напълно ги разбирам и зная какво им е. Вярвам, че тя чува и последния път на душата
ѝ е осветен от всички споделени публично или не мисли за нея.

Асен Асенов: Този бюлетин е посветен на Албена 
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За първи път професията ни срещна, когато работеше в Петрол.
Вече известно, ама много известно и утвърдено име, а когато ти се
налага да работиш със „звезди“ – винаги си със спорни очаквания.
Не и с Албена – изобщо не преувеличавам – компетентност,
бързина, стриктен график, отзивчивост, лекота в общуването,
гарнирана с онова нейно страхотно чувство за хумор.

И след това се е случвало да работим заедно и да допълвам
впечатленията от нейния професионализъм, работоспособност и
прецизност. Да си помагаме и за други неща, да споделяме
мисли и идеи. Тя обичаше професията и живееше в нея, със
страст, принципи и позиции, които не се колебаеше да заявява и
отстоява. Превърна се в желан говорител и участник в програмата
на първите PR фестивали, стана част от журито на PR приз, член на
БДВО. Искахме да стане член на Управителния съвет на
организацията, беше някак неизбежно да номинираме нея. Тогава,
с отказа ѝ разбрах, че започва нова битка.
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Когато през 2013 г. се виждахме често по време на протестите, нещата някак изглеждаха оптимистично, а след това тя
осинови Али и всички се радвахме, че се е разминало, но уви....

Беше изключилен талант, стилът и на писане ми напомня за старите публицисти от зората на Третата българска държава
– премерени думи, ярка позиция, никакъв конформизъм или следване на модата, ерудиция и онази чудна щипка ирония
и сарказъм... Дано някой събере текстовете ѝ, да не се загубят. Тук представяме няколко - да си спомним.

За мен тя беше един от малкото и последния истински инстиуционален PR в България, за съжаление. И още много.
Както казваше героят на Ал Пачино (тя харесваше Клуни) в Stand Up Guys - „Човек умира два пъти, веднъж когато душата
му напусне тялото и втори път, когато последният, който го е познавал също си отиде“. Вярвам, че тя ще живее много по-
дълго, защото големите хора оставят неизтриваеми следи, а зная, че за мнозина ще остане само това, че са населявали
този свят и тези професии по времето на Албена Ивайлова.

Поклон!

Асен Асенов: Този бюлетин е посветен на Албена 
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Скърбим за Албена.

Много трудно е за всички нас да приемем факта, че ни напусна такъв изключителен
професионалист, колега, приятел и човек.

Албена Ивайлова оставя значима следа и огромна празнота и в журналистиката и във
връзките с обществеността - професии, на които тя отдаде огромния си талант,
работоспособност, почтеност и непримиримост.

За нас от БДВО тя беше не просто член на организацията, а партньор, съмишленик при
отстояването на каузи и пример, какъвто ще остане завинаги.

Прощавайки се с Албена изразяваме своите съболезнования към нейното семейство и
близки и споделяме тяхната скръб. Вярваме и ще направим всичко по силите ни,
нейното наследство да не бъде забравено.

Поклон пред паметта ѝ!

УС на БДВО

Скърбим за Албена 
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Поклонението пред покойната Албена Ивайлова ще се състои на 25.11 (неделя) в 12 ч.
в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Албена си отиде от този свят на 49-годишна възраст. Близки и приятели я описват като
светъл и усмихнат човек. Все още никой не може да повярва, че ни бе отнета.

Ритуалът за поклонението ще бъде граждански.

Погребение няма да има, а тленните останки на Албена ще бъдат кремирани.

Поклонение
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Здравей, Бени,

Помолиха ме да пиша текст за теб. Е, няма такъв текст. Няколко пъти
започвам и прекъсвам. Сигурно виждаш какво е – стотици хора тъгуват за
теб, спомнят си миналото, мислят те.

Това е, което човек оставя на този свят – личния си пример и
професионалните успехи. И ти беше удивителна и за двете.

Щеше да е по-забавно да бяхме ходили след десетина години двете
заедно с теб по университетите да обясняваме на младите как се
работеше във времето на пейджъра, как се бореха фалшивите новини в
годините, в които нямаше почти никакви открити информационни
източници, какво беше това ДС и имаше ли то почва у нас в медиите и
политиката след промените.

Ти представляваш ли да им кажем, че през 1994 година имаше само
една телевизия? И да им обясняваме, че мобифона тежеше почти 1 кг?
Щяхме да бъдем като исторически паметници и да се заливаме от смях
докато разказваме стотици истории. То сега е модерно да се говори за
бъдещето, но пък миналото си остава не по-малко интересно.

Продължава на следващата страница

Деница Сачева: Здравей, Бени
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Много се дразнехме с теб, когато някой обясняваше как в годините на прехода нищо не се било случило.
Защото ако някой беше спал, блял и крал – това не бяхме ние. Ние – хиляди млади хора на по 25 – 28 години
– вярвахме, работехме здраво, създавахме, протестирахме, борехме се наяве и зад кадър. О, какви битки
имаше зад кадър! Ти не разрешаваше някой да ни взема тези години. Както и тези на хиляди хора, които
градиха държавата тогава. Спомням си веднъж как спорехме с един таксиметров шофьор за
демокрацията – цяло чудо, че не си изядохме боя. Но не се дадохме.

В личен план разбира се, никога няма да забравя разговора ни за решението да осиновиш. Беше точно на
следващия ден след като на мен ми беше минало съдебното дело. Снощи, докато мислех за теб, си
спомних датата. И знаеш ли, Бени? Водили сме този разговор точно в деня, когато се е раждала Али. Да
обичаш хората е най-важното. Никой не може да бъде успял и професионалист без човеколюбие. А ти
обичаше хората.

Бях впечатлена от битката с рака, която водиш. Никога не се предаде. Когато научих, че си в кома преди
месец, се молех да стане чудо. Но чудото сигурно ще е друго. Аз знам, че дори и сега ти не би се отказала
да вярваш.

Казвали сме си го често – всеки край с малко смелост е ново начало.

Лек път, Бени!

P.S. Нина ми каза, че си ме помолила да намеря на Али добра майка. Не, скъпа. Няма да направя това. Али
ще има баща. Брат ти. А ти завинаги ще си останеш нейната най-добра майка.

Деница Сачева: Здравей, Бени
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В момента са задействани всички
мерки Али да остане при вуйчо си.
Наред с това еобявена дарителска
кампания за дъщерята на Албена, за
да може да се подкрепи
семейството в този момент и от тук
насетне.

Призоваваме всички наши членове и
тези, за които е важно и могат да
помогнат за тази последна кауза на
Албена и за това Али да живее и
расте пълноценно, в своето
семейство да подкрепят и споделят
тази информация.
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Фонд „За Али“

Титуляр:       

ФОНДАЦИЯ РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ

Валута:               BGN

IBAN:                  BG44 TEXI 9545 2003 9567 02

BIC:                     TEXIBGSF

Банка:                ТЕКСИМ БАНК АД

Основание: За Фонд “За Али”

Линк към платформата за дарение: https://bit.ly/2KsmXsx
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От двете страни на "Дондуков", между кабинетите на президента и
премиера, имаше минно поле. (И сега има). Професионални
интриганти го засаждаха, отглеждаха и продаваха. Тяхното лично
стопанство беше печелившо. (И сега е.)

Но ние двете с Албенка, нагазвахме заран с боси крака между
гърмящите устройства, развивахме детонаторите и се прегръщахме
насред гладиолите. Опитваха да ни скарат хитроумници, покатерени
върху раменете ни, а ние се заливахме от смях. Казвахме си: - "Пак ги
умножихме по нула"! Така, с шеги и закачки, вървеше светът.

Нощем подвивах крак на диванчето на "Дондуков" 2, а отсреща, на
номер 1, светеше само прозорецът на Албенка... После тръгнахме
пред други каузи. С други бенефициенти. Най-топлата топлина в
душата ми беше мисълта, че Албенка е наблизо.

Вчера Бени си отлетя. Но Али, Чавдар, майката и бащата на Албенка
са тук. Али има очите и ръцете на майка си. И също като нея знае къде
са мините.

Нери Терзиева: От двете страни на „Дондуков“
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От фейсбук профила на Албена Ивайлова

Когато ПР-ът се удари челно с журналистиката се получава този хибрид - сайт за енергетика с водещ
материал за бански костюми. Знам, че рекламата плаща заплати, но точно така журналистиката
обезличава себе си, губи читатели, и накрая няма кой да плати нито за банския, нито за сайта.

Да не говорим колко е смешно да четеш за НЕК, да централи и дерогация и в един момент те блъска
първа новина в раздел Технологии - оранжев неопрен на кръщна манекенка. За ПР на този ПР пък
изобщо не ми се говори - след като плащате за съдържание, поне да е в канали, адекватни на
продукта. Може би е добре да се провери дали платеният ПР за банските не се е появил и в сайта на
БАН.

Представям си също така АЕЦ Белене на първа корица на Грация, а шефът на НЕК да даде интервю за
Космополитън. След като банските пробиха в енергетиката, що и енергетиката да не пробие в модата.

Думите на Албена

Когато ПР-ът се удари челно с журлалистиката
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всички наши съкровени излияния и си мисля, че би
избухнала в смях: айде стига с тия панегирици. Ето
такъв човек беше тя – земен, всеотдаен, разсъдлив,
раздаващ се, но без претенции за величие и зареден
с жизнеутвърждаващо чувство за ирония и
самоирония. Не че не вземаше нещата насериозно –
напротив. Всяко нещо, с което се заемаше, ставаше
неин личен проект, влагаше професионализъм,
влагаше и емоция.

Идеалист, както мнозина от нашето поколение,
Албена приемаше пиар професията и
журналистиката и като кауза, която служи на по-
високи цели. Тя водеше битка за каузи. И разбира се,
страдаше, когато се сблъскваше с мерзости, с
лицемерие, с дребните сметки на дребните души...

Нейните професионални качества бяха безспорни и
смятам, че всеки, който е работил с нея, е усещал, че
може да разчита на правилна преценка, честен
подход и истинска грижа – почти изчезващи качества в
днешния свят на евтина пиар манифактура и лесни
пари.

Най-ярките ми спомени за нея обаче са свързани с
най-съкровените й битки. Помня как се черпихме и
радвахме, когато се разбра, че е надделяла
коварната болест – както се оказа, временно. Помня
с колко топлота и вихър в душата ни разказваше за
първата среща с дъщеричката си.

Никога няма да забравя чудодейното озарение на
лицето й, когато настъпи денят Али да дойде при нея.
И да, вярвам, че човек струва толкова, колкото може
да даде, а не толкова, колкото е взел. А Албена
даваше всичко, раздаваше най-ценното, от което
човек нужда – любов, доброта и човечност. Правеше
го естествено, с усмивка и с онази дълбока мъдрост
на преживяното страдание.

Светъл път, Албена!

На няколко пъти започвам да
пиша моето послание за
Албена Ивайлова и на всяка
дума се запъвам, защото ми
е невъзможно да си
представя, че нея вече я няма.
В един момент си представих
какво би казала Албена за

Стояна Георгиева: Тя водеше битки за каузи 
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Кое Ви накара като журналист да смените посокатаи да започнете да се занимавате с PR?
Случайността. Даженезнаех,чесменям посоката –при това за по-дълъг период от време. Истината е, 
че мечтаех да бъда журналист, в тази специалност кандидатствах и завърших, имах възможност да 
работя за отлични медии и в много интересни времена. Едва напоследък забелязах,че балансът на 
моята кариера между журналистиката и PR-а е нарушен в полза на PR-а, където пребивавам няколко 
години повече отколкото в журналистиката.

С какво се отличават добрите PR специалисти според Вас?
Добрите PR специалисти работят не за популяризирането на своята личност, а за каузите на своите 
клиенти. Освен това са добре информирани, познават медиите и не се навиват да „правят малко PR”, 
защото уважават професията си.

Вие сте директор „Връзкисобществеността” на агенция Viveka Positive Communications? Какво е 
особеното при работата на ръководна позиция в PRагенция?
То е като да си играещ треньор – хем ръководиш, хем PR-стваш и се чудиш докога ще я караш така…

С какви предизвикателства се сблъсквате в работата си?
С неразбирането каквоточно е PR, какви са неговите възможности; с недооценяването на трудана PR-а 
(в стил: ”Е,к’во толкова – 20-30 реда си написал…” или „Какъв PR си –не можа да ме сложиш на първа 
страница във всички вестници?”); с объркването между реклама и PR и също така със странната идея, 
че PR-ът може да реши всички проблеми, понякога модифицирана в мнението, чеPR-ът е виновен за 
всички проблеми.
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Думите на Албена

Добрите PR специалисти работят за каузите на своите клиенти
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Вие сте част от състава на журито на “PRПриз”2010? Защо решихте да приемете тази покана и 
какво бихте споделили за конкурса?
Никога не съм участвала в жури, нито съм получавала награди. Реших, че все от някъде трябва да 
започна J Истината е,че от няколко години следя дискусиите в конкурса и участвам в кръглите маси в 
рамките на PR фестивала. Мисля, че в него са представени най-добрите проекти и най-изявените 
професионалисти в нашия бранш. Във всеки конкурс може да свериш критериитеси и да подкрепиш 
добрите практики–тези, в които вярваш и които се опитваш да следваш. Радвам се, че тази година 
имам възможност да го направя като член на журито.

Имайки предвид трудната в икономически план 2009 година, какво мислите за проектите и 
участниците в конкурса като цяло? 
Те показват, че кризата се е отразила добре на PR-а – проектите са креативни, запомнящи се, 
ефективни, полезни, по-близки до хората, свързани с кауза. Кризата направи комуникацията важна, 
което пък допринесе за развитието на професията.

Защо според Вас PR специалистите в България трябва да участват  в конкурса„PRПриз”? 
Защото този конкурс избегна детските болести на други форуми–егоцентризма и самовлюбеността. 
PR Приз е ориентиран към съдържанието и смисъла на PR-практиката, към нейната стойност 
заобществото. Един PRспециалист може да даде много на този конкурс и да научи много от него.

PRактики, брой 7, 17 май 2010 г.
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Не, помислих си, не съм родена за това. Искам
си във вестник. Обаче…реших да й повярвам.
Казах „да” и приключението за мен започна.

Изпрати ме на първия в живота ми телевизионен
репортаж- асфалтирането на улица
„Опълченска”. Вечерта предстоеше и първата
емисия „Новини” за Нова телевизия. Снимах и
се върнах. Албена ми каза: „Отивай бързо да
монтираш”. Бях в шок. Затворих се в тоалетната
и се разплаках. Та аз не мога да
монтирам…след половин час ме намери и ме
изпрати в монтажната. Така разбрах, че си има
хора за всичко. И се влюбих в телевизията,
омагьосана от Албена. Повярвах й и я
последвах. Знаех, че не мога да я стигна. Но се

опитвах да попия от всичко, което ми показва и
ме научи. Тръгнах след Албена и по-късно- в
Канал 3. Знаех, че е риск, а се оказа
прекрасен експеримент. Там намерих всички
хора, с които и до днес сме приятели. Години
по-късно аз я помолих да дойде с мен. Отказа
и я разбрах. Беше намерила своето място. А
моето намерих, защото тя ми отвори вратата.

Винаги ще я обичам и ще я помня все така…

Тя разкри телевизията
за мен. Бях стажант
във в.”Стандарт”. От
тогава я познавам.
Звънна ми в един
прекрасен ден и каза:
„Искаш ли да правим
телевизия?”.

Валя Гиздарска: А моето място намерих, 
защото тя ми отвори вратата
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Виждам само позитивни неща в скандала с Кеймбридж Аналитика, както и с бъдещи подобни дигитални тарикати,
със самочувствие отвъд Марс. Какво ни показва историята накратко?

Скъпа психометрия, таргетиране, безчет дигитални врътки, дигитално фуклявене, безобразни манипулации,
разпространяване на съдържание като за идиоти и прочее...И накрая е достатъчно едно качествено
журналистическо разследване в Channel 4 и една публикация в добър стар вестник като Гардиън, за да се срути
цялата дигитална пирамида, със съпътстващи щети, ама щети - Фейсбук надолу с 50 милиарда, разследвания,
изслушване в Конгреса.

Жива е добрата стара журналистика с всичките й офлайн качества, които дигаталните гурута ни вменяват за
излишни, старомодни, отмрели и достойно положени до Гутенберг. ( Апропо същото важи и да добрия стар оф-
лайн ПР.) Ако е качествена журналистиката, ако има качествено съдържание и принципи, никаква дигитална
кампания не може да са сравнява по влияние и ефект.

Така че, на мястото на вестниците, бих се замислила върху този факт, бих си върнала самочувствието и бих
поразгледала знайните и незнайни активисти, инфлуенсъри и прочее използвачи в дигиталното пространство -
сигурно и тук се въргалят накакви Пернишки аналитики, заслужаващи катарзис.

Думите на Албена

От фейсбук профила на Албена Ивайлова

Жива е добрата стара журналистика
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Бог да прости Бени!

Беше една от най-талантливите ми и интелигентни студентки във
Факултета по журналистика и масова комуникация...И досега си
спомням мястото на първия ред, което тя винаги заемаше,
вперила умен и дълбок поглед с прекрасните си очи.

Тогава, както и сега, преподавах дисциплината „Култура и медии“.
Албена Ивайлова ми правеше неизгладимо впечатление с
дълбоките си и модерни културологични познания и с интересите
си към масовата и елитарната култура, с оригиналното си
схващане за връзката култура – власт, с пиетета си към арт
журналистиката. По-късно пътищата ни се срещаха в Нова
телевизия, където тя се изявяваше като граждански ангажиран,
аналитичен и остро критичен журналист, както и в сферата на
публичната комуникация и връзките с обществеността. Тя
владееше перфектно инструментите на иронията и сарказма.

В съзнанието ми е оставила дълбок отпечатък не само със своята
ерудираност и богата душевност, но и с човешката си топлота,
женственост и всеотдайно приятелство. Ще я запомня като
одухотворен, лъчезарен, професионално безкомпромисен колега
и - най-важното – като много добър човек.

Да бъде светла паметта й!

Проф. д.н. Любомир Стойков: Тя владееше 
перфекто инструментите на иронията и сарказма
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Безпросветна наглост - това е единственото, което виждам от страна на колоездачите в София. Табуто да не се
коментират, щото били екологични и много симпатични, роди безнаказани дебили по улиците - сравними по
нахалство с шофьор на пернишко БМВ.

За цялата си практика на шофьор съм срещнала само един колоездач, който дава знак накъде ще завива. Същият
беше с каска и светлоотразителна жилетка. Вероятно е един единствен такъв в столицата - пример, който никой не
следва. Масово се минава с колело по пешеходни пътеки и с висока скорост. Тежи им задника, за да слязат от
колелото и да пресекат като нормални пешеходци, що ли?!

Онзи ден, по разбитите улички на Лозенец, където карам с 20 км. в час, за малко да връхлетя върху вело-идиот, който
летеше по ул. "Теодосий Търновски" надолу, през пешеходната пътека. При липсата на видимост и въпреки че набих
спирачки, мина на сантиметри от мен. Неандерталец! Специално Велоеволюция, ако искат все пак да имат
членска маса, бих ги посъветвала да помислят малко преди да коментират.

Ще им посоча и пример кога светлоотразителната жилетка спасява живота на техните членове и фенове - това се
ония симпатични, екологични и прочее майстори на велосипеда, които редовно минават през тунела към Люлин. Ей
така, без да им пука, че е забранено, че окото на всеки човек има нужда от минути за адаптация и шофьорът,
навлизайки в тунела има кратък отразък от време, когато не вижда добре. Ако колоездачът отпред или по-вероятно
клатушкащ се отстрани, е без такава жилетка и светлоотразители, драматичния изход му е гарантиран.

Сега, за всички, които ще тръгнат да плюят шофьорите, ще ви трия. Те не са ми тема тук. А и аз съм примерен
шофьор, без нито едно нарушение от 5 години и не желая да ме вкарват в кюп с идиоти-самоубийци.

Думите на Албена

За вело-идиотите

От фейсбук профила на Албена Ивайлова
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Тя мина през много. В професионален план. В личен план. В здравословен
план. Оставаше на краката си. Оставаше вярна на себе си. Не 
отстъпваше. Планираше какво предстои. Коментирахме бъдещето. 

Очаквахме, че имаме време.
А не сме имали. 

Спасяваше бездомни животни и разглобени хора. В живота й дойдоха
радостта и щастието чрез едно малко момиченце. Продължаваше напред
с надежда. И ние вървяхме край нея. 

Въобразявахме си, че имаме време. 
А не сме имали. 

Времето ни свърши. Точно на прага. Точно на ъгъла. Точно преди изгрева.

Нейното време свърши. Не навреме. Без време

Радина Ралчева: Спасяваше бездомни животни 
и разглобени хора
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В италианското село, където бях, пред добре
запазения средновековен замък, се провеждаше
регионален конкурс за "Мис". Както се полага за
пробивните българи, аз фотозаснемах, а сестра ми
беше певица и водеща на церемонията.

От местния ТВ канал разбрах, че качват програмата
си и на сателит. 20 години преди лайфовете във
фейса, които пускаме сега, ме хвана идеята дали
не можем да пуснем този конкурс на живо в
България, да веселим публиката.

По това време бай Зуки сигурно е пълнел още
гащите, а лайфовете носеха тежкото име
"телемост" и се обявяваха важно почти колкото

изстрелване на ракета в космоса от Кеворк.

Речено-сторено. Обадих се по телефона от
кръчмата в Италия на Албена в София, и споделих
щуравата си идея да качим селския конкурс в
български ефир. Тя се запали, а и тогава Канал 3
имаше нужда от разнообразно съдържание.

За половин час дадохме данните на спътника, който
излъчваше, те го намериха, хванаха сигнала,
пратихме един факс със потвърждение, че се дават
правата за излъчване, график с прекъсванията за
реклами, и хоп - шоуто потече между Италия и
България. В последния момент бяха намерили две
преводачки, които бяха по-скоро като за участнички
в конкурса, но с дружни усилия успяваха що годе да
преведат какво се случва.

Осигурихме към час и половина директно
предаване на нещо средно между конкурс за
красота и италиански прото-вариант на "Фермата",
за радост на нашенската публика.

Колко сме се смяли години по-късно на този "лайв"
от планинското село...

Евгени Димитров: Тя се запали от щуравата идея

Научих, че си е отишла
Албена Ивайлова…
Нека разкажа една от
веселите случки заедно.
През далечната 1996 или 97-
ма година, не помня точно,
когато аз работех в
селската кръчма в Италия,
тя беше програмен
директор на новия тогава
Канал 3.
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Като правило има два периода, когато българските политици се вкопчват в PR-а – преди избори и по време на криза. 
Кой знае защо в „нормална” ситуация повечето от тях са в позата „аз си знам най-добре” или гледат на PR-а като на 
своеобразна декорация – джуфка, която могат да си вържат на дрешката, за да изглеждат по-добре на фотошоп. 
Преди последните местни избори един млад политик даже беше заявил на всеослушание, че политическата сила, 
която представлява, няма да работи с PR-агенция, понеже тези фирми само „харчели пари”. Като започна 
кампанията обаче неговата коалиция взе не една, а три PR-агенции. В резултат събраха толкова гласове, колкото ако 
бяха били тъпан на площад „Св. Неделя”. Затова обаче си бяха виновни те, а не агенциите. Защото PR не се прави 
само по време на избори. Нещо повече – за да имаш добър изборен PR, трябва да си имал такъв и в началото на 
мандата, и по-средата му. Същото важи и за политиката, която упражняваш.

Тази българска политическа практика винаги води до един и същ предизборен драматизъм. Управляващите винаги 
са имали изключителни достижения, които, кой знае защо, не са успели, да обяснят на народа. А опозицията, също 
по неведоми причини, все не успява да представи себе си като алтернатива. Уви, в политическата комуникация и 
политическия PR няма бързо наваксване, а само непреодолимо изоставане и обикновено безрезултатни действия в 
последния възможен момент. Само сравнете какво правят в комуникационно отношение съвременните партии в 
Европа и САЩ и повечето от посестримите им у нас. Първите си имат активен партиен живот, нашите си имат 
партийни клубове, превърнати в мърляви кафенета. 

Модерните партии общуват с избирателите си всяка минута чрез всички възможни канали в Интернет  
– блогове, чатове, социални мрежи, качват речите си в You Tube и събират гласоподаватели през Facebook. У нас 
все още е събитие правенето на уеб-сайт, да не говорим за тежките усилия този сайт да бъде актуализиран или 
превърнат в атрактивна медиа и компетентен източник на информация за гласуващите. По света лидерът, 
кандидатите и програмата са ясни месеци, че и години преди деня на вота. Във Великобритания Дейвид Камерън се 
готви за министър-председател вече пета година, води кабинет в сянка, ходи с велосипед до британския парламент 
и прави екологична политика. 
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У нас няма лидер, който да не в криза; реденото на листите е като латино сериал с много любов, омраза, 
скандали и кръвно-обидени роднини, а коалициите са шедьоври на изборния тарикатлък, които по правило се 
регистрират в последния възможен час. В търсачката Google, под слоугана на кампанията на Барак Обама Yes 
We Can, излизат 106 милиона страници. В България, четири месеца преди изборите, най-актуалното 
„политическо” изречение е онова за „лошия материал”.

Разликата между „Заедно можем повече” и Yes We Can е светлинни години. Първото е пожелателно мислене, 
второто е действие.  Гласове се привличат с действия, не със заклинания. Изборите в България в повечето случаи 
хващат политиците неподготвени, като че ли става дума за първи сняг, а не за четиригодишен, установен от 
закона, цикъл. 

Българските избори винаги са на ръба на кризата и във фазата на кризисния PR. А с кризисен PR се 
контролират щети, не се печели доверие и гласоподаватели. Липсата на нормална политическа комуникация и 
PR в неизборна ситуация, не може да бъде компенсирана и от най-добрия изборен PR.

Българската политика страда от тежък комуникационен дефицит. За българското политическо пространство 
все още най-важният въпрос е „Кой да говори?”, а не „Как се говори?” или ако щете „Колко да се говори, кога, 
на кого?” А за слушане и вслушване пък изобщо и не става дума. Любимият на повечето политици спешен 
предизборен PR, рядко води до качество на политическата комуникация, а по-скоро произвежда количества –
плакати, листовки, шапки, фланелки, значки, концерти и прочее. 

Изненадани от изборите, политиците у нас се топлят на голямата си илюзия, че PR-ът ще им реши проблемите –
с медиите, със социолозите, с липсата на електорат или демотивирания такъв, с липсата на харизма, на 
лидерство, на успешна политика, на всекидневна комуникация с обществото. При толкова много проблеми, 
става ясно, че проблемът е в политиката, а не в PR-а.

2009-02-08                     http://prnew.info/pr-po-vreme-na-kriza-2/
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Времето ни донесе промяна на много нива, започнах да я
срещам и колкото повече я опознавах, толкова по-ясно за
мен се очертаваше ролята ѝ в двата свята, на които и аз
принадлежах - журналистиката и връзките с
обществеността.

Изпитвах уважение, което никога не ми позволи да мисля,
че можем да бъдем конкуренти, защото никога не се
почувствах толкова пораснала в работата, че да се меря с
“пиарката на Костов”.

В силните за пазара на имоти години се случи и двете да
работим за значими за гилдията клиенти. Помня как 10
минути преди началото на една съвместна браншова
пресконференция се видяхме в БТА и за секунди и почти
без думи се разбрахме за правилата, ролите и всичко,
което трябваше да направим, за да бъде събитието на
ниво.

Тя се отнасяше към всички честно. Сякаш имаше
имунитет към мимолетни моди и дребни победи. Без поза
и високомерие - винаги с обективна оценка, основана на
делата. Препоръката ми за колеги често отиваше при нея,
за мен това беше лека стъпка, без усилия и компромиси.

Помня как емоционално и надълго я поздравих за появата
на Али. После тихо наблюдавах споделеното им щастие.

Днес съм сигурна - загубихме една от малкото безспорни
личности в гилдията. Във времето на силен дефицит на
нормалност, устойчивост и интелект, оценката на Албена
Ивайлова за живота около нас ще ми липсва - често и
отчетливо.

Пепи Димитрова: Тя се отнасяше към всички честно

За мен името на Албена
Ивайлова винаги е стояло
като портретите на стената
Още от времето на първите
ми стъпки по коридорите на
НОВА телевизия и първите
написани пресъобщения.

Чувах моите ментори да я
споменават с огромно
уважение, когато все още
нямаше социални медии, за
да опозная мнението ѝ,
позициите, личността ѝ..
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Ето малко и за моята особа. Сложила съм си хубава снимка, суета 
:) Много благодаря!

Албена Ивайлова е завършила е Факултета по журналистика и 
масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1992 г., 
като последователно е работила като репортер и редактор във 
вестник „Култура”, радио „Витоша” и вестник „Стандарт”. 

Била е директор на новините на Нова телевизия и Канал 3. От 1999 г. 
до 2001 г. е директор на Дирекция „Информация и връзки с 
обществеността“ на Министерския съвет.

От 2002 г. се занимава с корпоративен ПР, като е работила за 
редица български и чуждестранни компании. Съдружник е във 
фирма за маркетингови комуникации "Ве Консултинг".

….@gmail.com
9.09.2014 г., 14:00 ч.
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Думите на Албена

Благодарим ти Албена! 

Поклон!
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Асен Асенов
Пепи Димитрова
Десислава Василева
Синтия Славова

редактори
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