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Със съдействието на

Комисията по етика към БДВО вече има нов Председател

Припомняме, че на последното Общо събрание, бе избран нов състав на Комисията по етика, както следва:

Андрей Велчев – Експерт „Комуникации“, ЧЕЗ България;
Ванина Ханджийска – Главен експерт „Вътрешни комуникации и PR”, ЗАД “ДЗИ”;
Ева Широкова – PR специалист, Apeiron Communication;
Елица Наумова – Мениджър „Маркетинг и връзки с обществеността“, ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”
Мила Миленова – Експерт „Връзки с обществеността”, ТАНДЕМ-В ООД;
Милен Филипов, преподавател по PR в Бургаски свободен университет;
Милена Атанасова – специалист на свободна практика;

Милена Атанасова e магистър по специалност Българска и чешка филология във Факултета по Славянски филологии на СУ „Св.Климент Охридски” (2001) и
бакалавър по специалност Психология във Философски факултет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” (2005). В практиката си преминава през различни
обучения по комуникации – BBC world service trust, LSPR, Advanced master class in event leadership и мн. др.
Работи в областта на комуникациите от 1999 г. като през годините практикува в различни сфери – изкуство, реклама, интериор и дизайн, фармация, 
медии, индустрия и търговия. Била е Мениджър Връзки с обществеността в компании като Хигия АД, Българска Радиокомпания, Communicorp. Ltd. и Ficosota 
Syntez Ltd. От 2009 г. разработва собствен бизнес в сферата на комуникациите. 

Милена Атанасова бе избрана да оглави КЕ за следващите две години

Милена Атанасова, председател на БДВО за периода 2009/2010 г. бе избрана единодушно за председател на
Комисията по етика към Българско дружество за връзки с обществеността за мандат 2011/2012 г.
Като независим орган, Комисията по етика провежда своите заседания отделно от Управителния съвет на БДВО – това
беше причината да не бъде гласуван председател на Общото събрание на БДВО, което се проведе през януари т. г.
Г-жа Атанасова е член на БДВО от 2005 г. От 2006 г. е член на Управителния съвет на Дружеството, а през 2009 г.
единодушно бе избрана от Общото събрание за председател. След успешен двегодишен мандат, Милена прие да се
нагърби с още по-отговорна задача – да пази и популяризира етичните, добрите практики в сферата на комуникациите
по всички възможни начини, със съдействието на своите колеги от Комисията, които са вече общо 7 души.

„Изключително се радвам, че ще мога да работя точно с тези хора. За мен екипът е много важен и практически е
формалност кой е начело, защото в Комисията по етика всяко мнение тежи еднакво. Вярвам в личния пример като един
от най-ефикасните методи за стимулиране на хората към положителни действия. Убедена съм, че всички от Комисията
по етика ще даваме добър личен пример за етична работа и обективна оценка на колегите от бранша. Надявам се този
мандат да допринесе много за популяризирането на добрите практики в областта на комуникациите и ограничаването
на лошите такива.”

http://prnew.info/
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Със съдействието на

Българският форум на бизнес лидерите връчи своите Годишни награди за отговорен бизнес 2010

Първа награда в категория „Инвеститор в околната среда“ бе връчена на Globul за програмата GLOBUL Green, което дава възможност
на компанията да се състезава с този приз и в Бизнес наградите за околна среда на Европейската комисия през 2012 г. в Брюксел. Втора
награда бе отсъдена на Кока-Кола България, а трето място грабна Ей И Ес Гълъбово.
Голямата награда в категорията „Маркетинг, свързан с кауза“ спечели Данон Сердика и Фондация „Димитър Бербатов” за съвместен
социален проект за грижа за децата на България – под надслов „Активни и здрави”. Проктър & Гембъл бе отличена с второ място, а трето
място бе отсъдено на Е.ОН България.
В категория „Инвеститор в знанието“ първа награда спечели Майкрософт България за образователния проект „Дигитален клас“. Мусала
Софт взе второ място, а трето място получи Астра Зенека.
Райфайзенбанк бе отличена с наградата Енгейдж. Нейният носител се определя от Международния форум на бизнес лидерите,
Великобритания, чиито основен критерий е степента на ангажираност и участие на служителите при реализирането на номинирания
проект и за цялостен принос на служителите за обществено-полезни каузи.
Розаимпекс получи специалната награда за цялостна социално-отговорна политика на малко и средно предприятие.
Целта на Годишните награди за социално отговорен бизнес е да покажат, че успешният бизнес и инвестицията в обществото вървят ръка

за ръка, както и да демонстрират най-добрите примери в подкрепа на тази идея.
Критериите, въз основа на които бяха определени победителите, са полза за обществото, работа в партньорство с други организации,
ангажираност на целия екип на компанията в осъществяването на проектите, продължителност и последователност на инициативата,
новаторство и оценка от страна на обществото.

59 социално-отговорни проекта се състезаваха за най-престижните награди за отговорен

бизнес на Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ). За осма поредна година БФБЛ
връчи отличия на компаниите, определени от независимо жури от 12 човека.

Победител в категорията „Инвеститор в обществото” тази година е Райфайзенбанк за
дарителската кампания „Избери, за да помогнеш”, разработена с цел оказване на
реална помощ за устойчиви проекти от четири сфери на обществения живот –
здравеопазване, социална сфера, опазване на околната среда и култура и образование.
Втора награда бе отсъдена на Виваком, а с трета награда бе отличена Астра Зенека
България.
Победител в категория „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд“ бе връчена
на Хюлет-Пакард България за проект, даващ възможност на младите специалисти да
придобият опит в международна среда, като работят в екип с водещи световни компании,

клиенти на НР. Подгласници в тази категория бяха Мобилтел и на трето място ЧЕЗ България.

http://prnew.info/
http://prnew.info/raifaizenbank-hiulet-pakard-bylgariq-globul-danon-serdika-i-maikrosoft-bylgariq-sa-sred-golemite-pobediteli-na-bfbl-godishni-nagradi-za-otgovoren-biznes-2010/
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Със съдействието на

TMG и Globus Media Group обявиха официално партньорство

TMG поема маркетинговото и PR обслужване на Travel TV, Travel HD и Community TV, а Globus
MG ще отговаря за търговското и творческото обслужване на T-Rock TV. Globus MG ще е
представител за кабелните оператори на българската рок телевизия за територията на
България.
Telemaniac Media Group (TMG) е нова медийна компания, която се концентрира върху
създаването на нови нишови медийни продукти. Към портфолиото на компанията влизат
онлайн гидовете telemaniac.com, gradskijivot.com, както и стартиращи проекти, първият от
които е T-Rock TV.
Globus Media Group (GMG) е консорциум от частни фирми, работещи в сферата на
комуникациите, медиите, интернет и туризма. Водещият бранд на консорциума е телевизия
Травъл ТВ, която е първата българска тематична телевизия (в ефир от август 2005-а). В
консорциума влизат още първия български HD канал – Травъл HD и стартиращата телевизия за
общини и общности Community TV и други. Globus Media Group e сред най-големите
производители в страната на документални и презентационни филми.

Елина Константину е новият управляващ на CIVITAS Bulgaria

Елина Константину, един от най-квалифицираните ръководни специалисти в агенцията в Атина,
беше назначена за Директор обслужване на клиенти и ще управлява българския офис на Civitas.
Тя замества Арети Георгили, която се оттегля по лични причини.
Елина Константину има значителен опит в областта на пъблик афеъс, връзки с медиите и
управление на проекти. Предишните й позиции включват ръководител на пресцентър и консултант
по стратегия и комуникации в Министерството на националната икономика и в Министерството
на труда в Гърция. Тя е работила за Frontier Economics в Лондон и е реализирала комуникационни
и стратегически проекти за редица местни и европейски избори.
Елина Константину е следвала политически науки с фокус върху Близкия изток в Института за
ориенталски и африкански изследвания в Лондонския университет и притежава магистърска
степен от Центъра за международни отношения и дипломация (SOAS).
В София CIVITAS Ketchum е създадена през 2006 г.

http://prnew.info/
http://prnew.info/tmg-i-globus-media-group-obqviha-oficialno-partniorstvo/
http://prnew.info/tmg-i-globus-media-group-obqviha-oficialno-partniorstvo/
http://prnew.info/tmg-i-globus-media-group-obqviha-oficialno-partniorstvo/
http://prnew.info/tmg-i-globus-media-group-obqviha-oficialno-partniorstvo/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/elina-konstantinu-e-noviqt-upravlqvasht-na-civitas-bulgaria/
http://prnew.info/all-channels-communication-pridobi-majoritarna-sobstvenost-v-symmetric-communication/
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Със съдействието на

Семинар с Браян Трейси: "Психология на 

УСПЕХА" 

http://www.eventbox.bg/events/1175

25 февруари 2011 г. (петък)

София

Теми:

Високо ефективни техники за продажба

Изкуството за полагане и постигане на цели

Tехники за управление на времето

Какво ще научите:

Този семинар ще Ви научи на доказани, практически

стратегии за успех, чрез които ще можете:

•Да повишите вашите продажби и печалба

•Да дефинирате и постигнете вашите цели

•Да управлявате ефективно вашето време

Браян Трейси е световно известен автор, консултант и

мотивационен лектор в областта на бизнес успеха и

личностното развитие. Повече от 30 г. той изучава,

изследва, пише и говори за лидерство, продажби,

мениджмънт, предприемачество и бизнес стратегия.

Събитието се организира от Интер Контакт България.

Семинар: "Работилница за събуждане на 

креативността“

http://www.eventbox.bg/events/1389

26 февруари 2011 г. (събота)

София

Обучението на StudiUma предлага индивидуални

упражнения, работа по двойки и в малки групи в дух на

емпатия и толерантност, релаксация, забава,

съсредоточаване.

Креативността е енергията на живота. Творчеството –

артистично (изкуство), интелектуално, технологично

(иновации) или биологично (създаване на деца) - има в

основата си едно и също - жизнената съзидателна

сила. Животът в стрес, напрегнатото ежедневие и

гоненето на срокове, продукти и резултати, постоянното

съревнование и умората ни отдалечават от „енергията

на източника” – която захранва креативността.

Организаторите предлагат възвръщане на съзидателния

дух, а не придобиването на списък с техники. Техниките

се описват в книги, духът се намира в преживяването.

Водещ: Добринка Вълкова

http://www.eventbox.bg/events/1175
http://www.eventbox.bg/events/1175
http://www.eventbox.bg/events/1175
http://www.eventbox.bg/events/1175
http://www.eventbox.bg/events/1389
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Със съдействието на

Обучение: "Управление на визуалната 

комуникация, Модул I"

http://www.eventbox.bg/events/1354

26-27 февруари 2011 г. (събота-неделя)
София

По време на обучението, организирано от M3
Communications College, специално внимание се
обръща на модерните ефективни решения на
различен тип проблеми, които възникват на
различните етапи от създаването и реализирането

на визуалната комуникация в бизнеса – от
комуникационното и творческото задание към
успешния мениджмънт на работата в различните
екипи, тяхната синхронизация и финализиране на
творческите продукти за различните медии, тяхната
евалюация и оптимизиране.

Лектор е Стефан Серезлиев, който работи

професионално в сферата на интегрираните
комуникации, рекламата, визуалните комуникации
и дизайна повече от 20 години.

Обучение по интернет маркетинг и 

реклама 

http://www.eventbox.bg/events/1297

26-27 февруари 2011 г. (събота-неделя)
София

Diteramb Consult организира обучение по онлайн
маркетинг и реклама с тренер Мартин Попов.
Темите са фокусирани върху интернет пазара в
България, онлайн аудиторията и пийпълметричните
системи Gemius и Nielsen Online, видове интернет

реклама, рекламодатели и рекламни агенции.

Курсът е подходяща основа за добиване на
множество теоритични знания и примери от
практиката относно принципите на
маркетинговите комуникации в интернет и онлайн
рекламата в България.

http://www.eventbox.bg/events/1354
http://www.eventbox.bg/events/1297
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Основни изисквания:

- висше образование с хуманитарен профил (предимство са специалности или допълнителни 
квалификации в областта на журналистиката и връзките с обществеността)
- минимум 2 г. опит в сферата на връзките с обществеността или работа в медии/с представители на 
медии
- отлични умения за писане и изразяване, отличен правопис 
- много добри комуникационни и презентационни умения, копирайтинг
- компютърна грамотност (MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint; Internet);
- свободно владеене на английски език - писмено и говоримо
- изключително предимство е умението за работа на високи обороти и покриването на кратки срокове 

Задължения и отговорности:

- съставяне на прессъобщения, комуникационни стратегии, презентации и други пресматериали
- комуникации с медиите
- подготовка, организация и провеждане на събития и връзки с подизпълнители
- управление на специализирани форуми, блогове, профили в социални мрежи
- генериране на идеи и послания за кампании, стратегии и рекламни материали

В случай, че отговаряте на изискванията, моля изпратете автобиография със снимка на е-mail: 
info@o3bg.com не по-късно от 28.02.2011 г. Компанията гарантира използването на информацията 
единствено за целите на подбора.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. 

7

o3PR търси да назначи 
Специалист “Връзки с обществеността” 
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Синектика Интер Рекрутмънт ООД търси да назначи
Мениджър връзки с обществеността, реклама и организиране на събития

За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1076215

Отговорности:

Планира, координира и контролира провеждането на дейностите свързани с:
- организацията и провеждането на събитията 
- реклaмата и популяризирането на дейността на учебното заведение
- поддържането на добър обществен имидж
- присъствието му в медиите и общественото пространство
- подготовката на прес-съобщения и информационните материали
- всички останали дейности, свързани с реклама, PR и комуникации
- Идентифицира основните групи и аудитория, избира подходящ начин за комуникация на информацията с тях 
- Управлява, обучава, развива и мотивира екип от специалисти в областта на PR/реклама/маркетинг/ивент 
мениджмънт
- Следи за организирането, планирането, координацията и осъществяването на събитията на учебното 
заведение

Условия:

Oтлична възможност за реализация и кариерно развитие в престижна образователна организация. Много 
динамична и гъвкава среда. Отлична работна среда, екип от млади ентусиазирани професионалисти.
Възможност за самостоятелно взимане на решения. Работа в творческа среда, подкрепяща идеите и 
инициативността. Много добра стартова заплата и отлични условия на работа. 

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на: job@synecticaconsult.com 

http://www.jobs.bg/f1076215
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Магистър по история, с допълнителни

специализации по връзки с обществеността,

човешки ресурси, маркетинг и реклама и др. в

България и чужбина. В периода 1998 - 2007 г. работи

в ПОК „Доверие”, където създава и ръководи отдел

„Връзки с обществеността и реклама”.От 2007 до

2009 г. е Изпълнителен директор на агеция CNR

Communication. Понастоящем е Директор

„Корпоративни комуникации”, ПОК „Доверие”.

Член е на БДВО от 2002 г. и Председател на

организацията на периода 2007/2008 г. През 2009 г.

става съпредседател в Българска конфедерация за

връзки с обществеността (БКВО).

Г-н Асенов, завършил сте магистратура по История, след което се

насочвате към сферата на PR. Историята е една сравнително

точна наука, докато PR-ът изисква доста креативност. Какво Ви

накара да смените посоката?

Ако използваме за историята като наука определението

„сравнително точна“, то аз бих го приложил към PR професията като

„сравнително креативна“. Истината е, че и в двете дисциплини има

достатъчно поле за изява и на креативност, и на точност. Но понеже

говорим за PR бих казал, че е непълно, а и в известен смисъл

погрешно, ако се акцентира само върху креативността в

професията. Защото без необходимата дисциплина, познаване на

работния инструментариум, обществената, социалната и бизнес

среда, познаване на клиентите, коректното изпълнение на всички

стъпки при реализацията и отчитането на един проект не може да

има успешно PR действие. Обичайно на пазара успяват тези, които

могат да предложат именно такава организационна култура и

професионализъм, защото сме виждали как супер креативни

решения носят дори вреда на клиента, ако са направени без

нужния аналитичен и професионален подход и са приети за

реализация само заради своята креативност. Винаги съм приемал

тази професия като един вид занаятчийство – крайният потребител

трябва да види един завършен предмет, който да пожелае, но

процеса по направата му - истинската работа преди да се случи

този краен продукт е същността на професията и тя не се изразява

само с креативността.

Що се отнася до избора ми на професия - още преди да вляза в

гимназията съм знаел, че ще уча история, а преди да вляза в

Университета в тази специалност знаех, че това няма да бъде моята

професия. За първи път се докоснах до PR по време на

студенстките протести през 1997 г., когато след едно - две медийни

участия реших за себе си, че ми е много по-интересно да се

занимавам с това да организирам медийните участия и да

подготвям колегите от КПСС на БСП (Координационно

преподавателски студентски съвет на безсрочния студентски

Лица

Асен Асенов – Директор “Корпоративни комуникации”, ПОК “Доверие”

9
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Интервю с Асен Асенов
(продължение от стр. 9)

е добре да почерпиш знания и

информация от извора.

В момента преподавате на студенти

по PR в Университета за национално и

световно стопанство. Мотивирани ли

са днес младите хора да развиват

своя потенциал в България, или

повечето се насочват към чужбина?

Има студенти, които са мотивирани да

развиват своя потенциал в сферата на

PR, а за радост има студенти, които

имат голям потенциал в това

отношение, поне по моя оценка.

Наблюденията ми върху образованието

по PR не само в УНСС и най-вече върху

младите специалисти с такова

образование, е че има какво още

много да се направи, за да бъдат тези

млади хора адекватно подготвени за

изискванията, с които ще се сблъскат

на PR пазара. Търсенето на тази по-

тясна и ефективна връзка между

обучение и практика е едно от нещата,

които ме мотивира да преподавам, а и

да отделям част от времето си на

неправителствените организации в

сферата на комуникациите, които са

естествения проводник за тези идеи и

необходимия партньор на съответните

университети, факултети и катедри, за

да могат да бъдат реализирани. Що се

отнася до работата в чужбина,

естествено право на младите хора е

протест) за тях, вместо сам да заставам

пред микрофон или камера. За всичи

това се оказа удачно решение, защото

преди това споровете кой къде да се

изяви медийно губеха доста от времето

ни, което отделяхме, за да

организираме самите протести. Още с

дипломирането ми получих

предложение да стана част от

маркетинговия отдел на ПОК „Доверие“

с перспективата за развитие на

самостоятелно PR звено и не се колебах

да приема това предизвикателство.

Оказа се, че историята и знанията, които

съм придобил от тази наука са

изключително полезни и ползваеми за

изграждането ми като PR специалист.

Като стана дума за история,

разкажете ни повече за Вашата

„история” в сферата на

комуникациите. Имате специализации

по PR, маркетинг, човешки ресурси и

други в България и чужбина. Къде

обучението беше на най-високо ниво?

Всяко обучение, независимо дали си

обучаван или обучаващ, е полезно

само по себе си. Трудно бих могъл да

давам оценка на едно или друго и да ги

сравнявам. Естествено обучението ми в

САЩ по „Комуникации на социалната

реформа“ заема по-специално място

за мен, защото тази страна е родина на

съвременния PR и както се казва винаги

да мечтаят, зная че някои от тях ще

осъществят мечтите си и го желая на

всички. По-важното обаче е да знаят, че PR

е до голяма степен локална практика и че

шансът им да успеят в тази професия в

България е в пъти по-голям от този да

направят бърза и значима кариера в

чужбина. Затова аз мисля, че за тях е по-

важно да се съсредоточат върху

възможностите си за реализация първо тук,

а естествено ако успеят и в чужбина ще е

добре и за тях, а и за професията ни като

цяло.

Отговаряте за корпоративните

комуникации на ПОК „Доверие”. Трудно ли

се печели доверието на обществото и

какви комуникационни практики изисква

това?

Когато става въпрос за над милион и

двеста хиляди клиенти лесно няма. Това е

огромно предизвикателство, защото този

бизнес е все още млад за България,

дългосрочен е като характеристика, а

клиентът усеща ползата от него не сега и

веднага, а след дълъг период от време.

Комуникационните практики, които са в

основата на успеха на ПОК „Доверие“

през годините, и които се развиват и сега,

са свързани преди всичко с търсенето на

форми и начини за пряка комуникация с

клиентите. Целта е повечето от тях да

станат осъзнати клиенти - рационално и

емоционално свързани с компанията.
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Затова и стремежът е да се обезпечи,

чрез всички възможни форми,

възможността за ефективна двустранна

комуникация, инвестира се в програми

за повишаване на осигурителната

култура и реализацията на обществено

значими проекти. Естествено има и

медийна комуникация и медийни

кампании, но в общия поток на

изграждане на работеща връзка и

диалог с клиентите, на повишаване на

тяхното знание и лоялност към

компанията това е само върха на

айсберга.

В периода 2007 – 2008 г. сте

Председател на БДВО, в момента сте

член на УС и един от най-активните

членове на Дружеството. Кое Ви

мотивира да давате толкова много от

себе си за организацията?

На първо място личното ми разбиране,

че като се захванеш с дадена работа

трябва да я вършиш, а не просто да си

обогатяваш биографията. Също така и

наличието на кауза, на която си

заслужава да се посветиш, нещо което

винаги съм търсил и в работата си, и в

обществените си ангажименти, и което

ме мотивира силно. БДВО, процесите

на саморегулация в PR професията,

повишаването на нейния престиж и

правилното разбиране за същността й

е кауза, която си заслужава усилията.

На какво ниво е днес БДВО? Как се е

променило Дружеството от Вашето

председателство и каква според Вас

е правилната посока за развитие за в

бъдеще?

Ако мога да направя една условна

класификация на периодите на

развитие на БДВО, то бих казал, че до

2006 г. Дружеството беше в своя

романтичен период, на

себеутвърждаване, на първи успехи,

преди всичко свързани със създаването

на PR Приз и подписването на Етичния

кодекс. В този период ентусиазмът и

вложеното лично време и усилия бяха

водещи в реализацията на проектите и

развитието на организацията.

Удовлетворен съм, че следващият

период от развитието на Дружеството,

който бих нарекъл рационален, е

свързан и с моето влизане и участие в

Управителния съвет като член и

Председател. Във

вътрешноорганизационен план това се

измерва на първо място с

програмирането на дейността на

БДВО за всяка година от 2007 насам, с

обезпеченото финансиране за

реализацията на програмите, с

откриването на офис на БДВО и

наемането на необходимите за

работата на Дружеството сътрудници.

От 2007 г. досега Дружеството има

постоянни финансови приходи и

генерира печалба, която позволява

разширяването на неговата дейност и

възможности. Финансовият отчет за

Интервю с Асен Асенов
(продължение от стр. 10 )

2010 г., който предстои да подпиша през

март все още не е готов, но

предварителните разчети сочат, че и през

2010 г., независимо от вредните влияния на

кризата, БДВО ще завърши годината с

положителен финансов резултат. Във

външноорганизационен план този период

се изразява с много по-голяма активност и

възможности на БДВО да организира и

участва в различни събития. Със старта на

PR фестивалите в България, с

реализацията на проекта за създаване на

PR конфедерация, с по-силно

институционално присъствие на

организацията в обществени дискусии,

работни групи и т.н., свързани с развитието

на професията.

Сега сме в началото на един нов, да го

нарека прагматичен период, в който БДВО

трябва да развие дейността си много

повече в посока на конкретните ползи за

членовете на организацията и професията

като цяло. Първите действия в тази посока

вече са налице със старта на проекта за

създаване на специализирана библиотека

по комуникации на БДВО, с предстоящото

издаване на сборник за практиките на

„твърда“ регулация на PR професията в

някои области на бизнеса в България, и със

заложените в програмата на БДВО за 2011

г. действия. Наред с това идеята ми за

промяна на програмата на предстоящия

PR фестивал в посока на фокусиране

върху конкретна тема и търсене на

работещи, дъргосрочни решения в полза

на професията срещна подкрепата на 11
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(продължение от стр. 11)

в отстояване на принципни позиции

пред външни за професията страни,

така и при организирането на големи

събития или дискусии, свързани с

развитието на професията. Практиката

през изминалите години го показва.

Не виждам фронтове в своята работа,

а възможности за партньорство и за

постигане на резултати и цели.

Професионалните ми ангажименти и

тези в обществения сектор се допълват

и надграждат по естествен начин, а

освен това навсякъде, където работя

съм част от екипи от хора, които са

наясно с целите, които сме си

поставили и с разпределението на

усилията за тяхното постигане. Не бива

да забравяме, че колкото и добър да е

един PR, успехът в тази професия

винаги е свързан с екипна работа -

било то в рамките на една агенция или

отдел, било то между агенцията и

клиент или в партньорството между

колеги-съмишленици, когато става

въпрос за обществената дейност в PR

организациите.

Откъде идва вдъхновението за

успешните Ви практики?

Вдъхновението ми идва както от

удовлетворението да видиш един

проект завършен и резултата от него,

така и от пътя, който трябва да се

извърви до този момент, от

партньорството с клиентите и тяхната

оценка, от съвместните усилия и

обмена на идеи с колегите, от

колегите в УС и се надявам, че ще бъде 

приета и от партньорите в 

Конфедерацията, което също е стъпка в 

тази посока. Разширяването на състава 

на Комисията по етика, от своя страна, 

е знак, че и този орган ще работи много 

повече и по-ефективно за 

популяризиране на Етичния кодекс и 

спазване на заложените в него етични 

норми от PR практиците. 

Най-хубавото е, че през тези периоди, а 

и в момента ентусиазмът, желанието и 

посвещаването на каузата са 

неизменна част от работната 

атмосфера в Управителния съвет, 

наблюдават се и в Комисията по етика, 

а и сред активните членове на 

организацията, които стават все повече.

Освен член на УС на БДВО, сте и

Съпредседател на Българска

конфедерация за връзки с

обществеността (БКВО). Как

съчетавате работата на няколко

фронта?

Създаването на Конфедерацията беше

отчетено като необходимост от всички

PR специалисти и организации, които

участваха в дискусиите, предхождащи

учредяването й. Това е естествен етап от

процесите на саморегулация на PR

професията в България и на

общественото й утвърждаване.

Очевидно е, че обединени като

организации сме много по-силни както

финансовите измерения на труда ми и

най-вече от факта, че намирам

положителни емоции и не спирам да

харесвам професията си.

Както във всяка професия, така и в PR

успехът е невъзможен ако това, което

правиш не те зарежда с енергия, не те

кара да му се отдадеш, не ти носи

желанието да се развиваш и

усъвършенстваш и не ти дава възможност

да живееш нормално, работейки го.

Специфичното за нашата професия, е че

всеки, който иска да я работи дълго трябва

да е готов да жертва много от личното си

време и трябва да има разбирането за

това на своите близки и приятели.

Какво послание бихте отправили към PR

общността в България?

Все още съм далеч в професионалната

си кариера от етапа, който трябва да се

достигне, за да мога да отправям

„послания“. Простото ми разбиране на

практик е, че всеки, който се е отдал на

тази професия, а не прелита случайно

през нея, трябва чрез професионализма

си и спазването на етичните норми да

допринася за утвърждаването на нейния

престиж и повишаването на качеството на

услугите, които предлагаме. Като общност

трябва да работим за авторитета на

нашата професия, за нейното

обществено признание и за повишаване

на цената на труда ни, а винаги когато е

възможно да инвестираме време, усилия и

средства в развитието на младите кадри и

на образованието по PR като цяло.
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ЗА и         отив /от Мила Миленова

Социалните мрежи като PR инструмент

Единодушни сме: PR 1.0 е загубил значението си. Най-
малкото слабостите на традиционния PR са израз на
необходимостта да се завладеят нови полета за
действие на PR-а.
Използването на социалните мрежи за нуждите на PR-
а е софистикация на комуникацията във времена,
когато комуникиращият трябва да надговори
останалите, като гарантира поне 5 секунди внимание
на аудиторията.
Получаваме ефекта 3в1: достигане до трудно
достъпни аудитории, индивидуализиране на
посланието, скъсяване на дистанцията. Амалгамата
от тези ефекти е триумф на PR-а в социалните медии.
В допълнение аудиторията има право не просто да
регистрира внимание посредством пийпълметрични
изследвания, а и да изрази отношение към
информацията, която получава. Аудиторията не гледа,
не чете, не слуша, аудиторията участва в създаването
на новината. Аудиторията не е аудитория и не е
пасивна! Тя е последовател на идея, съпричастен към
кауза, харесващ, одобряващ, дискутиращ,
препоръчващ... – активен ползвател на предоставяното
благо – информацията. Социализиращата функция
на мрежата се превърна в най-силния коз за PR-а.
И все пак – убедена съм, че ще изредите още много
причини за възхода на PR в социалните мрежи...

Има нещо предизвикателно и почти еретично в защитата на

позицията „ПРОТИВ” социалните мрежи като PR инструмент.

Преди да заклеймите мнението като погрешно, прочетете

следните редове.

Не оспорвам ползите от включването на социалните медии

в инструментариума на PR-а, а искам да обърна внимание

на негативите. Ефектите от магическата формула на

успеха: достъп до трудно достъпни аудитории, скъсена

дистанция, индивидуализирани послания – могат лесно да

бъдат елиминирани с неефективно управление на

комуникацията.

Блазнени от неограничените възможности да обхванат

максимално голяма аудитория, PR специалистите често не

селектират внимателно таргета си. Отдавна журналистите

обвиняват колегите си PR-и в безразборно изпращане на

нежелани съобщения (СПАМ). Без ясна представа за

таргетиране на посланието до всеки един потребител във

Facebook или друга мрежа, скъсената дистанция до

потребителите се трансформира от СПАМ до

посредниците в СПАМ до крайните получатели и

постепенно отслабва значението си. В резултат аудиторията

става все по-малко чувствителна към всяка промотирана

онлайн идея. Потребителят остава емоционално

неангажиран. „Ангажиран” към идеята е само „постнатият”

линк като преносител на необективизираната в действие

информация.

Освен това използването на социалните мрежи за

прокарване на корпоративни послания не е ли понякога

слабост от недостъпност на останалите канали за

комуникация, чиито редакции са минали в подчинение на

рекламните им отдели?!

В никакъв случай не абсолютизирам позицията „ПРОТИВ”.

Само призовавам към етично и отговорно използване на

новите PR пространства.
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Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

АнелияВидинова,

Студент,Новбългарски

университет

Анелия Видинова следва 

“Връзки с обществеността” в 

НБУ. Професионалните й 

интереси са насочени към 

организиране на събития, 

изграждане на имидж, 

управление на репутация. 

Приета е като асоцииран член 

на БДВО. 

АнаДинкова,

Партньор,Trinitx

Ана Динкова  има 

Магисътрска степен по 

„Политология” и 

квалификационна степен по 

„Международни отношения”. 

Интересува се от фирмена и 

бранд репутация, 

интегрирани комуникации, 

корпоративни комуникации, 

бизнес етикет и протокол, 

дигитален PR и др. 

ПламенаМилушева,

Marketing Communications 

Coordinator,Сони

България

Пламена Милушева има 

бакалавърста степен “Връзки с 

обществеността” към НБУ. 

Професионалните й интереси 

са насочени към PR, 

комуникации и медии.

http://www.facebook.com/group.php?gid=37032117745
http://www.linkedin.com/groups?gid=2172146&trk=hb_side_g
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Стани член на БДВО, 

за да бъдеш част от PR организацията 

с най – дългогодишна история в България

За членове могат да бъдат приемани специалисти, практикуващи или преподаващи 
в областта на връзките с обществеността и интегрираните маркетингови 
комуникации, както и лица, получили академични или професионални дипломи 

(сертификати) за квалификация в тази област.

ЮлианаИванова,Връзкис

обществеността,Софийска

градскапрокуратура

Юлиана Иванова работи в 

отдел “Връзки с 

обществеността” на Софийска 

градска прокуратура. 

Професионалните й интереси 

са насочени към PR-а и 

медиите.  

15

АтанасЛазаров,

Агенциязапублични

комуникацииPRофайл

Атанас Лазаров е 

собственик на агенция за 

публични комуникации 

“PRофайл”. Интересува 

се от PR, реклама, мода и 

туризъм.
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“Малкото е новото голямо”

Сет Годин
“Локус Пъблишинг”, 2010 г.
384 стр.
Цена: 16.50

Бас ловя, че сте чували за Сет Годин. Да, онзи с голата глава и с големия блог. Онзи, който
всеки ден публикува по някоя статия – бомба, предизвикваща полемични коментари в цял

свят. Основателят на една от първите компании за онлайн-маркетинг, Вицепрезидент в
областта на директния маркетинг на YAHOO!, създател на Squidoo, мразен, обичан…
Просто Сет Годин!
Аз не работя в областта на PR или рекламата, но въпреки това се „зарибих” по „Малкото е
новото голямо”. Хареса ми предложението на автора, че мога да прочета няколко
странички и да реша дали книгата е за мен. Хареса ми и фактът, че я е писал цели осем
години и ми забранява да я чета наведнъж!

библиотека/ от Валентина Стоева

Книгата е събрала в себе си публикациите от блога на Сет, допълнени на места с нови коментари. Всяка една от тези
публикации, статии (наречете ги както искате), ме грабна изцяло, във всяка една открих по нещичко, което да ми
напомня за ситуациите, в които изпадам ежедневно – търсейки нещо в интернет, ходейки на работа, бидейки редови
гражданин и потребител.
Стилът му на изказ е убийствен! Една от най-най-любимите ми статии е за суеверните гълъби. Тръгна от бедните
пернати, за да достигне до… висшия мениджмънт в голяма част от компаниите, за които се сетих. В книгата четох и за
автори на научна фантастика, и за бъдещето, и за миналото, за иновативни подходи спрямо конкуренцията на пазара.

Като потребител открих в постингите на Сет тъкмо онова, което дразни и мен, но което никога не би ми хрумнало да
обясня по такъв брилянтен начин и с тънко чувство за хумор.
Трудно е да напишеш нещо конкретно за над 180 различни публикации, коя от коя по-забавни и поучителни.
Единственото, което ще си позволя да кажа е, че книгата наистина не трябва да се чете на един дъх, а трябва да се
замислим и да открием под чувството за хумор и интересните истории, онова, което ще ни помогне да сме по-добри и
коректни търговци, както и по-взискателни потребители. Защото некоректното отношение и лъжите вече не са на мода.
Защото не е възможно да продължаваш да правиш нещата по един и същ начин и да очакваш постоянен възход.
Защото малкото е новото голямо!

Със съдействието на
16
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“Смърт на свещените крави”

Бо Фрейзър, Дейвид Бърнстайн и Бил Шуоб
ИК “Кръгозор”, 2010 г.
200 стр.
Цена: 10.90 лв.

Има няколко така наречени “свещени крави” в управлението на екипите и комуникацията
вътре в тях, дори доста. Всъщност, прекалено много, ако трябва да слушаме Бо Фрейзър,

Дейвид Бърнстайн и Бил Шуоб. Книгата “Смърт на свещените крави” е техният опит да
“прогонят” рутината от ежедневната работа в нашия бизнес и да подшушнат, че трябва да
бъдем креативни не само в идеите, които осъществяваме, а и в начина на тяхното
създаване.

библиотека/ от Александър Кръстев

Предупреждавам, че тази книга все пак става интересна след 30-та страница! Има голяма вероятност дотогава
странното и натрапчиво чувство за хумор на авторите да ви е отказало от четенето, но само достигането до някои

примери, които може би ще ви накарат да преосмислите начина си на работа, може да се окаже съдбовно.

Какви толкова свещени крави да убием? Да видим: “Толерирайте гаднярите, стига да са талантливи”, “Назначавайте
само хора с опит”, “Целта на маркетинга е да продаде продукта”, “Създайте корпоративна култура”, “Клиентът винаги
е прав”, “Брандирането е скъпо”... Ох, и аз се уморих. Замислете се обаче колко примери от собствения си опит
можете да дадете за случаи, в които тези “свещени крави” са били опровергавани? Ами, това е положението.
А дали не е по-добре да търсим алтернативно решение на проблемите, отколкото да се съсредоточаваме направо в
тях? Или пък да толерираме самоинициативата в служителите, вместо да ги заставяме сляпо да следват лидера? Ето

такива неща си мислят Фрейзър, Бърнстайн и Шоуб. Е, невинаги са достатъчно убедителни в убиването на кравите, но
поне опитват.
Всъщност, “Смърт на свещените крави” е много подходящо четиво за един начинаещ комуникатор да се ориентира в
съвременния корпоративен свят, разглеждайки всички тези “не-го-прави” примери.

Със съдействието на
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любопитно/ от Apeiron web blog

Преди години бяхме задължени да демонстрираме положително отношение и даже да се радваме на 
лозунги от типа „Да живее международното положение!”.

Години по-късно някои неща са се променили, други не, но трябва да оценим факта, че технологиите 

напреднаха толкова, че можем да открием информация и да се свържем с хора на хиляди километри 
от нас.

Без това, потокът на информация и обмяната на идеи нямаше да е това, което е, и да ни позволи да 
видим Нещото, което сега ще ви представим.

Може да звучи странно, но руските ни PR колеги са създали химн на своята Руска асоциация по повод 
15-тата си годишнина. Това се е случило още през 2007 г., но макар и няколко години по-късно, днес ви 
го представяме в пълния му блясък. Безспорно създаването на музикален продукт за определен повод, 

е дейност, в която бившите ни соц братя са много, много добри. Можете да се уверите в това 
твърдение, запознавайки се с малко история и руска култура. Разбира се, що се отнася до формата и 

изпълнението на този особен музикален жанр, песните рядко излизат от шаблона на утвърдените стари 
руски традиции за отправяне на лозунги посредством странни метафори.

В блога на Apeiron можете да видите химна на руската PR общност, както и неговия превод на 

български език.  

В търсене на PR химна

http://apeironcommunication.com/blogs/corporate/pr-%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%88/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD/
http://apeironcommunication.com/blogs/corporate/pr-%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%88/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD/
http://apeironcommunication.com/blogs/corporate/pr-%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%88/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD/
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забавление/ от Симона Стефанова

Една от най-опасните шеги, които могат да се правят е тази с ръководството. Но няма проблем, между
един PR и шефът му винаги стоят топли чувства. Нали? И извинявайте, ако има нещо…

PR се обръща към шефа си:

- Знаете ли сър? Разбрах, че светлината е по-бърза от звука!

- Така ли? Как разбрахте?

- Ами как… Изглеждате толкова интелигентен, преди да започнете да говорите.

---

Срещат се двама приятели. Единият, по професия PR, изглежда мрачен като градоносен облак:

- Какво ти става? Защо си толкова мрачен?

- Ами, шефът ми се напил и се направил на маймуна…

- Е, какво от това? То и на мен ми се случва!

- Е, да, ама теб не те дават по централните новини!

---

Корпоративен директор на голяма компания среща един служител от PR отдела си:

- Вие, откога работите в нашата компания?

- Откакто решихте да правите съкращения на персонала…



На шефа, с любов!
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