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Над 95% от компаниите в повечето световни класации имат доклад за 
устойчиво развитие. При създаването му, екипите първо определят 
разбирането на организацията за това какво за нея е устойчиво 
развитие. В контекста на това разбиране, те анализират социалните и 
екологични аспекти на дейността си и ги съчетават с важните теми за 
своите акционери, заинтересовани страни, служители. Като изграждат 
вътрешен процес за отчитане, те успяват да поставят пред себе си по-
ясни и амбициозни цели, работят публично за измерването на 
напредъка им и постепенно се променят. Каква е ползата от този 
процес и как той да бъде в максимална полза за компанията? Как се 
свързва той с пълноценната комуникация? Струва ли си? 
 
На 14 ноември 2014 г. от 13.00 часа в Soho (ул. “Искър” 4) Българско 
дружество за връзки с обществеността и denkstatt България ще се 
опитат да дадат отговор на тези и други въпроси в практическата 
дискусия: „Корпоративният Доклад за устойчиво развитие: Ще се 
заемем ли?“. 
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„Корпоративният Доклад за устойчиво развитие: 

  Ще се заемем ли?“ – съвместно събитие на  

  dankstatt България и БДВО 
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В рамките на събитието ще бъдат поставени на обсъждане теми като: 

 

 

 

 Кое практиците при изготвянето на такива доклади определят като наистина добавена стойност 

за бизнеса: от процеса по създаването му, през използването му като инструмент за вземане на 

решения, проследяване развитието на организацията и укрепването на репутацията. 

 

 Кои са „чертите“ на добрия доклад по устойчиво развитие, изготвен в съответствие с принципите 

на Глобалната инициатива за отчетност (GRI), какви са стъпките при създаването му, какъв е 

приносът от този процес към комуникацията спрямо нуждите на различните публики. 

 

 Каква е ролята на PR практиците в един процес по изготвяне на доклад за устойчиво развитие и 

какви са ползите за вътрешната и външна комуникация 

 

 Какъв е опита на denkstatt България, които ще представят своя трети Доклад за устойчиво 

развитие. 

 

 Какво ще споделят първите фирми в България, издали свой доклад за устойчиво развитие. 

 

 

 

 За участие в събитието можете да се регистрирате на e-mail: office@bdvo.org, местата са ограничени!  
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Що е то комуникация на науката?  

Милена Атанасова  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Милена Атанасова е магистър по българска и чешка 

филология към СУ „Св.Климент Охридски” (2001) и 
бакалавър по психология към „Св.св. Кирил и Методий” 
(2005). Има множество специализации в областта на 
публичните комуникации, лингвистиката и психологията. 
 
Работи в областта на публичните комуникации от 1999 г.  
Като мениджър Връзки с обществеността е работила в 
компаниите Хигия АД, Българска Радиокомпания (Ретро  
 

Радио), Communicorp, Ficosota Syntez и медийна група 
Investor . От 2010 управлява агенция за цялостно 
комуникационно обслужване и събитиен мениджмънт 
MAGICA events. През 2013 се присъединява към екипа на 
Меглена Кунева, за да помогне за предизборната 
кампания на “Движение България на гражданите”, а след 
това работи по 145 годишнината на Българската академия 
на науките. 
 
Председател на Българско дружество за връзки с 
обществеността за мандат 2009/2010, Председател на 
Комисията по професионална етика за мандат 2011/2012 
г. и е преизбра на за мандат 2013/2014 г. 
 

Що е то комуникация на науката? 
Комуникацията на науката  е част от публичната 
комуникация и има за цел да представи науката пред 
хора, които не са учени; да извади на светло научни 
разработки и проекти, допринесли за благото на 
човечеството и да покаже практическите ползи и 
приложението на науката в нашето ежедневие. 
Комуникация на науката има и още една важна цел – да 
генерира повече обществена подкрепа за нови научни 
разработки.  
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В развитите страни Комуникация на науката вече се е 
обособила като професия, защото (както знаем), науката 
намира своето приложение във всяка сфера на човешкия 
живот. Тази професия включва различни инструменти, в 
зависимост от целевата група – от научни форуми, 
семинари и конференции, през фестивали, изложения и 
изложби за широка публика, през връзки с медии, с 
институции и различни организации, до разработването на 
различни политики на ниво правителство, и др.  
 
За да могат да достигнат до възможно повече хора, 
професионалните комуникатори на науката използват 
всички възможни средства, за да приковат вниманието към 
интересните научни разработки – от забавление и 
актьорско майсторство, през исторически и биографични 
факти, до тестове и експерименти на място в зала. И 
всичко това е гарнирано с чувство за хумор за добро 
настроение. Наистина е голямо предизвикателство да 
бъдеш умел комуникатор на науката – изисват се много 
познания и опит в сферата на публичните комуникации. В 
този смисъл е добре преди да се захванете с Комуникация 
на науката, да поработите в конкретна област на 
публичните комуникации, да придобиете базови знания и 
да усвоите основни умения. 
 
Интересно е, че понякога самите учени не съумяват да 
комуникират правилно помежду си. Ето защо Комуникация 
на науката има за цел също да улесни и комуникацията 
между самите учени. Освен упоменатите по-горе научни 

събития и форуми, тя включва също издаването на 
списания, създаването на онлайн каталози и библиотеки, 
сборници и специализирана литература от различно 
естество, за да може научната общност да се запознава с 
публикациите и труда на своите членове по света.  

 

Комуникация на науката в България 
Най-активно с комуникация на науката в страната ни се 
занимава Българската академия на науките, която има 42 
научни института и 18 прилежащи специализирани звена. 
Академията тази година навърши 145 години и направи 
мащабна кампания за популяризиране на дейностите ѝ и 

науката в цялост, апогей на която беше тържественото 
събрание в Националната опера и балет, което се 
проведе през октомври.  
 
Освен десетките събития, изложби и сборници, по случай 
годишнината беше направен и документален филм, 
свързан с високите научни постижения на страната ни. 
Друг интересен проект на БАН, до голяма степен свързан с 
Комуникация на науката, е Националната академична 
мрежа, създадена през 2013 г., която се развива и до днес. 
Към момента тя наброява 14 научни центъра в цялата 
страна и всеки един от центровете има за цел 
посредством своите учени и ресурс да решава конкретни 
обществени проблеми – промишлени, социални, 
технологични или други, в съответния регион. 
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Висшите учебни заведения също допринасят много за 
комуникация на науката в България – от години те 
разполагат със звена за Връзки с обществеността и 
постоянно информират широката общественост за 
новините около прилежащите към тях научни центрове. 
Университетите също стимулират младите хора в България 
да се развиват в различни области на науката и след това 
освен тяхно призвание, науката да се превърне и в тяхна 
професия. 
 
В България от години много активно с Комуникация на 
науката се занимава и Британски съвет, който инициира 
няколко събития в тази сфера – Софийски фестивал на 
науката, интересния формат Café Scientifique (традиция в 
много градове от Обединеното Кралство), конкурсът за 
млади учени Famelab и Европейската нощ на учените 
съвместно с Българската академия на науките, Съюза на 
учените в България и още редица организации в сферата 
на науката.  
 
Различни институции и организации могат да допринесат 
за развитието на Комуникация на науката в България. Най-
лесно науката може да бъде комуникирана от страна на 
браншови и неправителствени организации, които имат 
съответните компетенции и опит с публичния сектор. 
Интересен пример в това отношение е „Фондация 
Америка за България“, която подпомогна изготвянето на 
Национална академична библиотечно-информационна 
система в България (НАБИС). Медиите също могат да имат 

своя сериозен принос за комуникация на науката. 
 

Къде можете да учите Комуникация на науката? 
В България все още няма университет, който да е 
разработил подобна програма и да предлага тази 
специалност. Но в света вече можете минете курс или 
цяла магистратура на много места – от Imperial College,  
The University of Sheffield, The University of Edinburgh, Cardiff 
University и други университети във Великобритания, през 
Италия, Франция, Швейцария, Нидерландия, САЩ, Канада 
и много други страни по света. 

 

Организациите за комуникация на науката по 

света 
Ето десет големи международни организации, за да 
придобиете представа за мащаба на тази дейност – 
 
International Communication Association 
International Speech Communication Association 
European Science Events Association 
British Science Association 
American Association for the Advancement of Science 
Canadian Science Writers Association 
Australian Science Communicators 
Science Communicators Association of New Zealand 
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Indian Science Communication Society 
Spanish Association of Science Communication 
 
По отношение на етиката относно Комуникация на науката, ето професионалния кодекс на Society of neuroscience. 
 
Любопитно е също какво се обсъжда на конференциите, свързани с Комуникация на науката? Ето програмите от 
тазгодишните конференции Science Communication Conference 2014 и ICA Regional Conference 2014. 

 

Тематични издания 
Ако съм възбудила вашето любопитство поне мъничко, като начало е добре да разгледате поне 2 от специализираните 
издания по темата – “Notes & Records” на Royal Society и „Science communication” –  на сайта е качен електронен архив от 
1979 година насам, макар и непълен.  
 

Библиография за любознателните 
The Handbook of communication science 
The Oxford Book of Modern Science Writing 
The Best American Science Writing 2002 
Am I Making Myself Clear?: A Scientist's Guide to talking to the public 
Lars Lindberg Christensen, The Hands-On Guide for Science Communicators: A Step-by-Step Approach to Public Outreach  
The Chicago Guide to Communicating Science … 
Communicating Science: A Practical Guide 
Communicating Science in Social Contexts: New models, New Practices.  
Science Communication in the World: Practices, Theories and Trends 
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На 30.10.2014 г. Факултетът по журналистика и масова комуникация отбелязва 
40 години от обособяването си като самостоятелен факултет по журналистика 
и 20 години от създаването на специалността ”Връзки с обществеността“. 
 
Тържествата, с които ще се отбележи кръглата годишнина на първия в България 
факултет, в който е съсредоточено изучаването на комуникационни 
специалности, започват в 11.00 часа в Аулата на Софийски университет “Св. 
Климент Охридски”. В 17.00 часа ще бъде учредена Асоциация на алуми на 
ФЖМК. 
 
БДВО ще участва в тържествата като отправи официално приветствие към 
преподавателите, студентите, възпитаниците и работещите във Факултета в 
рамките на официалната програма по честването на годишнината. 
 
Повече информация за програмата можете да намерите тук 
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от своето създаване 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya
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Кои са „Съвременните двама” 
Партньорите в двойки – хората до 35 години, с деца и без деца, 
са тези, които ще формират сериозна част от потреблението у 
нас в следващите няколко години. За разлика от преди 10 
години, днес те се доверяват повече на собствените си 
проучвания, онлайн и офлайн, отколкото на традиционните 
рекламни послания; консултират се с до 10 източника на 
информация преди да направят покупка; участват активно в 
отношенията си с отделните марки и компании.  
 
Именно промяната в поведението им роди идеята за 
проучването „Съвременните двама“ – наш съвместен проект с 
агенция за маркетингови проучвания Ноема. Попитахме 
двойките с деца и без деца в страната кои са достоверните 
източници на информация за тях, как се формира семейният 
им бюджет, успяват ли да спестяват, какво е отношението им 
към създаването на поколение, как си разпределят ролите в 
семейството, как взимат решения за покупка, как общуват с 
марките, и други ключови въпроси за тяхното ежедневие.  
 

Резултати с добавена стойност 
Получената информация беше обширна, детайлна и много 
любопитна, затова я разделихме на четири части – „Източници 
на информация”, „Финанси”, „Семейство и кариера” и 
„Ценности и нагласи“ 
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Изработихме четири отделни визуални презентации с 
резултатите и ги изпращаме до настоящите ни партньори, 
за да могат да се запознаят с разбиранията и 
предпочитанията на съвременната българска двойка. 
Отидохме и по-далеч – разпространихме резултатите до 
предварително изготвен изчерпателен списък с PR и 
маркетинг мениджъри на водещи международни и 
национални компании, опериращи в различни сектори от 
икономиката. Заявихме своята готовност да осъществим 
среща с получателите, при интерес от тяхна страна, и да 
презентираме проучването, като им разкажем детайлно 
какво значение имат резултатите за техния бизнес.  
 
Резултатите от изследването имаха силна новинарска 
стойност за националните и регионални медии. До този 
момент, в резултат на разпространените 3 
прессъобщения, общият брой на публикациите достига 
173, като от тях 7 са телевизионни репортажи (с общо 
ефирно време над 27 минути), 24 статии в печатни медии 
и  142 онлайн репортажи. В допълнение, трима блогъри 
също изявиха желание да получат по-подробна 
информация за методологията и цялостната картина от 
изследването.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новите PR предизвикателства  
Живеем в най-динамичното време – в резултат на 
технологичния прогрес и непрестанните промени в 
комуникацията, основната целева група на съвременния 
комуникатор – потребителите, променят драстично своето 
поведение. Тази тенденция, макар и по-бавно, се проявява 
и в България.  
 
За да се възползваме от тази тенденция, обаче, PR 
професионалистите трябва да преосмислим начина, по 
който създаваме и разпространяваме посланията на 
компаниите, за които работим. Трябва да си отговорим на 
въпроса как да ги проектираме така, че да подкрепят 
цялостния процес на взимане на решението за покупка и 
как да достигнат до аудиторията по правилния начин.  
 

За AMI Communications 
AMI Communications (Ей Ем Ай Къмюникейшънс) България е 
основана през 2005 г. като част от AMI Communications 
Group. Групата включва PR агенции в Чехия, Словакия, 
България и Румъния. В структурата й влизат също 
компанията за Public affairs PAN Solutions, студиото за 
дизайн AMI Corporate Design и AMI Expo, организатор на 
изложения и конференции. AMI Communications е 
партньор на най-голямата в света независима PR агенция 
Edelman. 
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Етика и пари в журналистиката и ПР-а 

 
Заявки за участие - до  12 ноември 2014 г.  на адрес: masscom@nbu.bg 

  
Научен ръководител на конференцията:  проф. Владимир Михайлов, д.н. 

 
Координатор:  гл. ас. д-р Тодор Панайотов;  e-mail: tpanayotov@nbu.bg. 
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Департамент “Масови комуникации”. НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ. ЕСЕННА  

НАУЧНА  КОНФЕРЕНЦИЯ - 20 и 21 ноември 2014 г. 10 часа, Заседателна зала 

на Библиотека на НБУ 
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Примерни (не задължителни) подтеми за обсъждане: 

 

1. Етичните кодекси и практиката на етичните комисии в България 

2. Платена информация и дезинформация 

3. Свободата на Мрежата – свобода на троловете 

4. Употребени ли са медиите в България? 

5. Ясни собственици на медиите, ясни взаимоотношения с 

потребителите 

6. Възможен ли е ПР журналист? 

7. Етика срещу финансова зависимост 

8. Кой да плаща за журналистиката, за да не бъде зависима? 

9. Обслужваща ли е ПР професията? 

10. Пари срещу морал – кой побеждава в България? 
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Стратегически комуникации и PR мениджмънт(4-

25 ноември 2014; в дните вторник и четвъртък от 

18.30 – 20.30 ч. с почивка от 10 мин.) Лектор: 

Милена Атанасова 
 
Курсът е базиран на теорията и практиката в областта на 
публичните комуникации, като дава основните знания за 
това как да изградим успешна дългосрочна пиар 
стратегия за компанията, в която работим. Представя 
основните принципи и ключовите фактори за 
реализацията на устойчива и ефективна корпоративна 
публична комуникация като акцентира върху значението 
на бранда и посланията в процеса.  
 

Как да привличаме клиенти и да управляваме 

очакванията им(5-26 ноември 2014; в дните 

понеделник и сряда от 18:30 - 20:30 ч. (с почивка 

от 10 мин.) Лектор: Христо Христов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имате ли проблем с привличането на клиенти? Често ли 
ви се случва да се чудите как да уредите бизнес среща с 
желан проспект? Комуникацията е неразривна част от 
живота на всеки един от нас, но когато говорим за 
ефективна комуникация с потенциални клиенти, изникват 
въпроси, на които твърде малко специалисти могат да 
отговорят адекватно. Ако искате да разберете повече за 
това как да намерите потенциални клиенти, как да 
преговаряте с тях така, че да сключите сделка, кои НЛП 
техники да използвате и с какви техники да управлявате  
 
 
 
взаимотношенията си с клиентите, то този курс е идеален 
за вас. 
 

Станете майстор в презентирането. Как да 

бъдете супер успешни пред всяка аудитория?(8 

ноември-9 ноември (събота-неделя) 10.00 - 17.00 

ч.) Лектор: Росен Бъчваров 
 
Курсът покрива преглед на повечето форми на публична 
реч, анализира подходящите средства и рисковете пред 
успешната презентация.  Изгражда практически умения 
за взаимодействие с публиката, включително ключовото 
умение за модериране на сесиите с въпроси и отговори 
и справянето с т.нар „проблемни” участници.  
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Съществен акцент в курса е умението за създаване на 
запомнящи се послания, както и основните правила за 
създаване на успешна Power Point презентация. В курса 
са покрити и неконвенционалните способи за 
представяне на информация, изискванията към външния 
вид, вербалните и невербалните правила, контактът с 
аудиторията. Приоритет в курса е даден на 
практическите занимания за представяне пред различни 
по вид и численост форуми, като теоретичната част е 
редуцирана  до ключовите постановки.  
 

 

Мисия възможна: Как да ни заобичат медиите?(15 

ноември-16 ноември (събота-неделя)  10.00 - 

17.00 ч.) Лектор: Росен Бъчваров 
 
Курсът е базиран на теорията и практиката в областта на 
публичните комуникации, като дава основните знания за 
това как да бъдат организирани контактите с медиите и 
медийната политика. Представя основните принципи на 
функциониране на медиите в страната, като гради 
практически умения за взаимодействие с журналистите,  
включително организирането на успешни телевизионни, 
радио и интервюта за пресата. Съществен акцент в 
курса е умението за създаване на запомнящи се 
послания, както и тактиките за успешно справяне с най-
често прилаганите журналистически хватки. Приоритет в 
курса е даден на практическите занимания за даване на 
интервюта, като теоретичната част е редуцирана  до 

ключовите постановки.  
 

Изграждане и управление на онлайн 

общности(22 ноември-23 ноември (събота-

неделя) 10.00 – 17.00 ч.) Лектор: Бисер Вълов 
 
В ерата на дигиталните технологии активното участие в 
онлайн общност се превръща в необходимост, ако 
искате да изградите успешен онлайн имидж. Как обаче 
да изградите, управлявате и разраснете общността и с 
какви методи да анализирате правилно аудиторията и да 
използвате нейната енергия, ще може да разберете от 
курса „Изграждане и управление на онлайн общности“ 
с лектор дигиталният експерт Бисер Вълов. 
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Магнити ЕООД е социално предприятие, което 
материализира спомена за България. В него работят 
хора на възраст 55+, в риск от икономическа бедност. 
Друга особеност е, че технологията, по която работи, е 
изцяло екологична, с вложено голямо количество ръчен 
труд.   Сътрудничи си с Младежки център за кариера и 
предприемачество “Каузи”, за осигуряване на първа 
работа на младежи, които желаят да работят в 
България. Не на последно място, работи за създаване 
на "up cycling" технология за рециклиране на хартиени 
отпадъци.  
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Спомен за България 

 

Магнетична България ще представи своята първа колекция "Писменост и духовност" на 1 ноември - 

Денят на народните будители, в Народна Библиотека " Св. Св. Кирил и Методий" от 13:00 часа.  

Красивите и стилни магнитни сувенири включват 10 образа, с които достойно можем да 

популяризираме световния принос на България в областта на книжовността и образованието.  

Продължава на стр. 16 
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 “Ние сме производител, но продаваме и на дребно, за 
да подкрепим важните за нас каузи. Клиентите ни сами 
избират в коя от тях да инвестират 20% от стойността на 
всеки закупен магнит" - поясни Антоанета Валентинова, 
мениджър продажби. “Като допълнителна услуга за 
фирми, които имат интерес към нашите продукти, 
произвеждаме лимитирани серии магнитни сувенири със 
собствен дизайн. Така отговаряме и на потребността на 
отговорните компании да получат високо качество на 
конкурентна цена и да подкрепят социално предприятие. 
Вярвам, че Магнити ЕООД е един от добрите примери за 
бизнес с мисия за осигуряване на достоен живот на 
хората в риск от бедност и социално изключване.” - 
допълни тя.  
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22 октомври 2014 г., София. С бляскаво събитие водещата 
комуникационна компания в Европа отпразнува двоен 
юбилей – 20 години лидерство на ПР агенцията M3 
Communications Group, Inc. и 10 години първокласни 
обучения на M3 College. 
 
Партито се състоя на 20 октомври на покрива на най-
високата сграда в София - Infinity Tower в Bulgaria Mall.  
 

 
Над 200 души посетиха събитието. Сред тях специални 
гости бяха президента на Hill+Knowlton Strategies за EMEA 
(Europe, Middle East and Africa) Ларс Ерик Гронтун, 
председателя на Атлантическия клуб в България Соломон 
Паси, бившият министър на финансите Милен Велчев, 
фокусникът Астор, посланици, клиенти, приятели и 
партньори на агенцията и Колежа.  
 
Вечерта започна с изненадата на Тримата тенори от The 
Unique Voices и продължи с изпълнения на Деси 
Тенекеджиева, Румънеца и Енчев, Hypnotic квартет и 
китариста Николай Шейнов. 
 
Специални изненади за Максим Бехар, основател на 
изпълнителен директор на M3 Communications Group,Inc 
поднесоха служителите на компанията. Екипът на 
агенцията изпълни авторски вариант на популярната песен 
„Черна овца” със заглавието „ПР звезда”. Колежът от своя 
страна подари на г-н Бехар картина на Космос, 
нарисувана пред самите гости със спрейове.  
 
Събитието завърши с впечатляваща празнична заря и 
разрязване на торта.  
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M3 Communications Group, Inc отбеляза двоен юбилей с грандиозно парти  
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През 2013 г. Хърватия, последната присъединила се към ЕС 
страна, стана 28-ата държава, членка на Съюза. Албания, 
Босна и Херцеговина, Бивша югославска република 
Македония, Исландия (преговорите с Исландия са спрени 
по решение на исландското правителство), Косово*, Черна 
гора, Сърбия и Турция са кандидатки или потенциални 
кандидатки. Някои от тях вече са в процес на преговори или 
очакват тяхното започване, докато други имат перспектива 
за членство, когато се подготвят за него. 
 
Европейската комисия има голямо желание да научи 
какво мислите Вие: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Какви са Вашите впечатления от разширения 
Европейски съюз? 
- Как разширеният Европейски съюз може да 
отговори на предизвикателствата на бъдещето? 
 
Споделете Вашето мнение по единия или двата въпроса в 
статия (до 1000 думи) и спечелете страхотни награди! 
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Конкурс за творчески текст: „Толкова сходни, толкова различни, 

толкова европейски.“ 

Продължава на стр. 19 
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Критерии за участие 

 
1. В конкурса могат да участват граждани на 28-те 
държави, членки на ЕС. 
 
2. Участниците трябва да са на възраст от 18 до 25 
години към крайния срок за предаване на текстовете. 
 
3. Участниците трябва да пребивават в държава, членка 
на ЕС. 
 
4. Можете да напишете своя текст на всеки 
официален език на Европейския съюз, естествено за 
предпочитане на български език. 
 
5. Всички текстове трябва да са ясно свързани с 
темата на конкурса. 

 

Правила за участие 

 
6. В конкурса могат да участват лица на възраст 18–25 
г. Журито ще изиска потвърждение за гражданството и 
възрастта, преди да бъдат присъдени наградите (копие от 
валиден паспорт или лична карта). 
 
7. Всеки участник може да предаде само една 
писмена работа в този конкурс. Приемат се само 
оригинални произведения. След като вече е предадена, 
писмената работа е окончателна. 
 
 
 
 

8. Писмените работи могат да се подават само в 
електронен формат чрез онлайн формуляра за участие 
на уебсайта на ГД „Разширяване“, където ще бъде 
поставена връзка към този формуляр. Всички 
придружаващи документи също трябва да бъдат 
изпратени по електронен път. 
 
9. Статията трябва да бъде до 1000 думи (включително 
основно заглавие, заглавия и подзаглавия). 
 
10. Всеки участник трябва да попълни всички 
задължителни полета в онлайн формуляра за участие. 
 
 

Кога и как се предават писмените работи? 
 
11. Крайният срок за участие е 27 февруари 2015 г., по 
обед (централноевропейско време). 
 
Писмените работи трябва да бъдат подадени чрез онлайн 
формуляра за участие. 
 
12. Писмените работи няма да бъдат върнати на 
участниците в конкурса. 
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Оценяване 
 
13. Всички писмени работи ще бъдат оценени на 
национално равнище на един от официалните езици на 
ЕС на тази държава. 
 
14. Ако оценката е положителна, националните журита 
ще изберат по една писмена работа победител. 
 
15. Работата и разискванията на журито са 
поверителни, а решенията им са окончателни. 
 
16. Наградените лица и неуспелите участници ще бъдат 

информирани. 
 

Награди 
 
17. Националните победители ще бъдат наградени с 
тридневно посещение в Брюксел, Белгия, в края на май 
2015 г. Печелившите статии също така ще бъдат 
публикувани на уебсайта на Европейската комисия и ще 
бъдат предложени за публикуване на водещи национални 
медии. 
 
18. Точните дати и програмата на посещението ще 
бъдат потвърдени, след като бъдат избрани победителите. 
 
19. Следните разходи, свързани с посещението в 
Брюксел, ще бъдат покрити за всеки победител: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Двупосочен билет втора класа за пътуване със самолет 
или първа класа за пътуване с влак до Брюксел от мястото 
на пребиваване на победителя в една от 28-те държави, 
членки на ЕС, храна и настаняване, разходи за местен 
транспорт в Брюксел и за достъп до организираните 
дейности. 
 
20. Всички други разходи, свързани с посещението в 
Брюксел, се поемат от победителите.     
 

 Защита на личните данни 

 
21. Цялата лична информация, събрана по време на 
регистрацията, ще се съхранява от Генерална дирекция 
„Разширяване“ на Европейската комисия, която ще 
използва данните единствено за целите на конкурса. 
 
Европейската комисия е поела ангажимент за 
поверителност на потребителите. Политиката относно 
„защитата на лицата по отношение на обработката на 
лични данни от институции на Общността“ се основава на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2000 г. 
 
Имената на победителите и писмените им работи ще 
бъдат публикувани, а посещението на победителите в 
Брюксел може да бъде отразено в медиите. 
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Дисквалифициране 

 
22. Ще бъдат дисквалифицирани писмени работи, 
които: са сексистки, расистки, подбуждат към насилие 
или омраза, или по някакъв начин обидни; съдържат 
материал и/или твърдение, което по някакъв начин 
нарушава или накърнява правата на другите. 

 

 

 

Предаването на писмена работа означава 

приемане на правилата. 

Неспазването на правилата може да доведе до 

дисквалифициране. 
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Редакционен екип на броя:  
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Очакваме вашите мнения, коментари и предложения 

за материали на координатите на редакцията: 

 

Българско дружество за връзки с обществеността     

         

София 1574, ул. „Кирил Божиков“ 20 

Тел: 02/ 495 85 82 

Ел.поща: office@bdvo.org 

                  www.bdvo.org  
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редактори 
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