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На 7-ми юли се навършиха 8 години от подписването на Етичен 
кодекс на PR специалистите в България. По този повод за пръв 
път бе организирана среща на бивши и настоящи членове на 
Комисията по етика към Българско дружество за връзки с 
обществеността. Целта бе сформирането на консултативен 
съвет към действащата комисия. На събитието бе обсъдено и 
по-ефективното прилагане на Кодекса и неговото 
популяризиране сред специалисти. Присъстваха настоящият 
председател Милена Атанасова и членовете Елица Наумова и 

Кремена Георгиева, както и бившите председатели и членове 
Нели Бенова, Виктор Стефанов, Александър Христов, Милен 
Филипов, Стоян Стоянов, Ванина Ханджийска и Андрей Велчев. 
 
„Етиката днес е подложена на сериозно изпитание. Живеем във 
време, което налага да потърсим в себе си морала, да 
споделяме ценностите си – не само професионалните, също 
човешките. Затова призовавам всички PR специалисти да си 
припомнят Кодекса и да го сложат на стените в офисите си. 

Надявам се до края на годината да успеем да дадем 
възможност на всички желаещи да го подпишат лично да могат 
да го направят онлайн.“ – сподели Милена Атанасова, 
председател на Комисията по етика към БДВО.  
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По повода за първи път бе направена среща на бивши и 

настоящи членове на Комисията по етика към БДВО 
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Етичният кодекс на PR специалистите в България е подписан от всички активно действащи професионални 
организации по връзки с обществеността у нас. През 2005 г. Българско дружество за връзки с обществеността 
(БДВО), Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА), IPRA – България, Асоциация ИМАГИНЕС, Асоциация на 

специалистите по комуникации в общините (АСКО) и Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към 
СБЖ се обединяват около инициативата за създаване на единен Етичен кодекс на PR специалистите в България. 
Сформирана е работна група за изготвяне на предварителен текст на общ документ. На 7 юли 2005 г. той вече е 
факт и е оповестен публично на пресконференция, дадена от горепосочените професионални организации, 
представени от Нели Бенова, Любомир Аламанов, Гергана Василева, Аня Дайнова, Михаела Малеева и Любомир 
Блатски. 
 
Етичният кодекс на PR специалиститe в България е съставен на базата на кодексите, приети от четири от 

асоциациите, Етичния протокол на Global Alliance и кодекси на национални PR организации.  
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Етичният кодекс на PR специалистите в България вече е на 8 години – продължение от стр. 2 

Приемане на Етичния кодекс на PR специалистите в 

България, 7 юли 2005 г.  

 

Отляво надясно: Гергана Василева (IPRA България), 

Любомир Аламанов (БАПРА), Нели Бенова (БДВО), 

Михаела Малеева (Дружество за ВО към СБЖ), Аня 

Дайнова (Асоциация ИМАГИНЕС) и Любомир 

Блатски (АСКО) 
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Връчиха наградите „Най-зелените компании в България 2012” 

На специална вечерна церемония b2b Media награди компаниите 
в България, които имат отговорно отношение към околната среда. 
Експертно международно жури отсъди фирмите, които имат най-
голям принос за внедряването на зелените бизнес практики и 
развиването им на българска почва. 
 
Националният конкурс „Най-зелените компании в България” се 
провежда за трета поредна година. И тази година БДВО бе 
партньор на конкурса. Стремежът на организаторите е той да се 
превърне в ежегодна традиция, която да провокира фирмите да 
инвестират в екологични политики.  
 
„Българските компании вече виждат предимствата на това да 
управляват бизнеса си в посока устойчиво развитие. Както 
неведнъж сме заявявали, зеленият бизнес е модерен бизнес”, 
добави Надя Маринова, управляващ партньор на b2b Media. 
 

Престижни отличия бяха връчени на кандидати от цяла България. Сред наградените са Холсим България” АД в категория 
Индустрия, производствен сектор, рециклираща промишленост, управление на отпадъци; Мобилтел в категория 
Автоиндустрия, транспорт и телекомуникации; „Банка ДСК” в категория Финансови услуги; „Загорка” АД в категория 
Хранителна индустрия, сектор „услуги”, търговия и селско стопанство; агенция „ДеКони Интернешънъл АД” в категория Медии, 
комуникации и PR и други.  
 
Организаторите раздадоха и награди в пет специални категории. Отличие за  „Принос към зелената идея” получиха три 
компании Green Life Property Development”, Интерпред СТЦ София Ад и А1 Лимитед ЕООД. Следващата специална награда 
бе за „Безхартиен офис”. С нея бяха удостоени „Свилоза”  АД и „Либхер-Хаусгерете Марица” ЕООД. Награда за  „Зелена 
иновация” получиха „Фиерхаутен България” ООД, Горубсо-Кърджали АД и Идеал Стандарт – Видима  АД. Поради големия брой 
участници b2b Media награди и две компании за „Зелен дебют” – Aesthe Clinic Beauty и България Он Ер ООД. 
 
За втора поредна година се даде и отличието „Зелена личност”. Специалния приз получи Марина Стефанова, Изпълнителен 
директор на Българската мрежа към Глобалния договор на ООН.  

http://green.b2bmedia.bg/index.php/component/content/article/2-uncategorised/42-2012
http://green.b2bmedia.bg/index.php/component/content/article/2-uncategorised/42-2012
http://green.b2bmedia.bg/index.php/component/content/article/2-uncategorised/42-2012
http://green.b2bmedia.bg/index.php/component/content/article/2-uncategorised/42-2012
http://green.b2bmedia.bg/index.php/component/content/article/2-uncategorised/42-2012


PRактики, брой 78, 10 юли 2013 г. 

Новини 

5 

 

 

Гражданска интернет платформа се роди от протестите 

Независима гражданска платформа, която събира идеи и 
подложения за промени в законодателството Citizen.bg се роди 
в интернет пространството в Неделя, 22-ри юни преди поредния 
протест в столицата. 
 
Интернет сайтът представлява онлайн платформа, в която 
граждани могат да публикуват аргументирани и обосновани 
мнения и идеи, свързани със законодателни промени, 
управлението на страната и бъдещи насоки за развитие на 
България. В платформата има опция да се предлагат 
конкретни личности, които според хората заслужават да се 
включат в Бъдещото управление на страната. Сайтът прилича 
на своеобразна интернет платформа за пряка демокрация. 
 
Целта на платформата е да покаже, че протестиращите имат 
ясни искания, идеи и аргументи, свързани със промени в 
политиката и законодателната система. От друга страна – 
гражданите да посочат и личности, които според тях имат 
правилните умения, опит и морал да се включат в бъдещото 
управление на страната.  
 
Сайтът е сътворен като инициатива на група млади хора, които 
се запознават на протестите и за по-малко от един ден успяват 
да програмират и да публикуват платформата в интернет. 
Създателите на сайта все още не са изяснили бъдещето на 
платформата, но със сигурност се надяват да стане 
достатъчно популярна, за да достигне до максимален брой 
граждани. 
 

http://citizen.bg/
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Международните комуникации ще имат все по-голямо значение през следващите три години 

В днешната икономика все повече компании търгуват със стоки и предлагат услуги на международния пазар като част 
от своя бизнес. Горещите резултати от най-голямото международно проучване на специалистите по комуникации 
показват, че международните комуникации ще имат все по-голямо значение през следващите три години. 
 
Изводът е споделян от 72.5% от запитаните 2700 професионалисти от 43 страни, които се включиха в проучването на 
група професори от 11 реномирани университета. В абсолютен разрез с това, много малко от компаниите в Европа са 
подготвили структурите и стратегиите за осъществяването на успешни международни комуникации, става ясно още от 
резултатите. 
 
"В работата ни с европейски клиенти от различни индустрии ние откриваме, че специфичните културни различия на 
ръководството на компаниите са най-голямата пречка за разработване на стратегии, които да прехвърлят 
комуникационните граници.", казва Радина Ралчева, мениджър на Civitas България, ексклузивен представител на 
Ketchum, водеща световна консултантска PR компания, подкрепяща проучването. 
 
Друга констатация на изследването сочи, че за първи път от пет години насам значението на социални медии като 
инструмент за комуникация (Twitter, Facebook, и т.н.) не се увеличава. Данните за 2013 г. обединяват мнението на 73% от 
европейските специалисти по комуникационни, които се съгласяват, че онлайн обществата са важна част от 
комуникацията портфолиото на компанията, докато 55 на сто вярват в стойността на Twitter и 39 на сто – в тази на 
блоговете. Тези стойности непрекъснато нарастваха от 2008 г. насам, но са малко по-ниски през 2013 г. в сравнение с 
2012 г. 
 
Въпреки това, проучването разкрива голяма разлика между възприеманото значение на социалните медии и 
прилагането на комуникация чрез тези канали на практика: "Ние виждаме, че мобилните приложения и работа с онлайн 
общности представляват най-голямото предизвикателство за компаниите", коментира Дейвид Галахър, главен 
изпълнителен директор на Ketchum Европа. 
 
По-детайлен обзор на резултатите може да откриете на: www.communicationmonitor.eu.  

Със съдействието на 

http://prnew.info/mejdunarodnite-komunikacii-shte-imat-vse-po-golqmo-znachenie-prez-sledvashtite-tri-godini/
http://prnew.info/mejdunarodnite-komunikacii-shte-imat-vse-po-golqmo-znachenie-prez-sledvashtite-tri-godini/
http://prnew.info/mejdunarodnite-komunikacii-shte-imat-vse-po-golqmo-znachenie-prez-sledvashtite-tri-godini/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
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Мария Черешева е част от Управителния съвет на АЕЖ-България от самото 

учредяване на организацията през 2010 г. Започва журналистическата си 

кариера в електронното издание на „Дневник”. Пише на свободна 

практика по теми, свързани с институциите на ЕС и защитата на правата на 

човека. Мария работи в различни онлайн издания и Главна дирекция 

„Комуникации” на Европейския парламент, преди да се присъедини към 

екипа на бизнес списанието Enterprise, на което в момента е главен 

редактор. Учила е европеистика в София и Маастрихт, Холандия и 

управление на международни проекти в УНСС.  

Направихте голямо проучване за свободата на 

словото в България. Кой е най-изненадващия 

резултат от него? 

Асоциацията на европейските журналисти в 

България прави проучване за свободата на словото 

за втори път – първото се проведе през 2011 г. и 

беше доста експериментално. Този път се 

задълбочихме повече в проблемите на българската 

медийна среда и достигнахме до един основен 

извод, който е по-скоро очакван, отколкото 

изненадващ:  у нас съществува добре изградена 

„култура на натиска“, в  рамките на която медиите 

са интегрирали и институционализирали канали, 

по които външното влияние от политически, 

икономически субекти и рекламодатели  се 

предава пряко вътре в редакциите. Това, което 

намираме за най-изненадващ резултат от 

анкетата, е излизането от анонимност и 

откровеността, с която журналистите говорят за 

проблемите в работата си. От общо 169 участници 

през 2013 г., 144 избраха да споделят името си с 

изследователския екип на АЕЖ, който гарантира 

тяхната анономност. За сравнение, през 2011 г. 

едва 12 от общо 113 респондента се осмелиха да 

посочат имената си във въпросника. Освен това, 

получихме изненадващо голям брой коментари, 

препоръки и истории от първо лице (169 на брой), в 

които журналистите откровено назовават 

проблемите си, като в много от 

Лица 

Мария Черешева – Член на УС на АЕЖ и главен редактор на списание Enterprise 
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Интервю с Мария Черешева  
(продължение от стр. 7) 

Ето защо, над 30% от колегите споделят, 

че редовно им се налага да се 

самоцензурират. Тези, които не се 

примиряват с неетичните медийни 

практики, пък са принудени да сменят 

местоработата си редовно, 

доброволно или не, докато успеят да 

си намерят качествен работодател. 

Двама от всеки трима интервюирани 

са сменяли работодателя си през 

последните 5 години, повече от един от 

трима (34,3%) през последните 2 

години. Въпреки, че професионалната 

мобилност е по-изразена сред най-

младите, задължително трябва да се 

отбележи, че дори всеки 3-ти в 

категорията на 42-49 годишните е при 

настоящия си работодател от по-малко 

от 2 години. Всичко това показва, че у 

нас няма добре изградени защити за 

упражняване на журналистическата 

професия, най-вече в икономически 

план. Това до голяма степен се дължи 

на факта, че в България на практика не 

съществува добре функционираща 

браншова организация в защита на 

правата и интересите на 

журналистите. От друга страна, 

журналистите, подложени на 

неправомерен натиск, могат да се 

обърнат към правораздавателната 

система. 

случаите посочват поименно политически 

и икономически субекти, упражнявали 

директен натиск върху тях или техни колеги. 

В този смисъл, изглежда, че за 2 години 

чашата на търпението на хората от 

журналистическата гилдия е започнала да 

прелива и съществува желание за 

еманципация и връщане на потъпканото 

достойнство на професията. 

Доказателство за това твърдение са доста 

по-обективното отразяване на 

продължаващите антиправителствени 

протести, в сравнение, например, с 

екопротесите на Орлов мост през юни 

2012 г., както и общите позиции на медии, 

журналисти и медийни организации 

срещу апела  на председателя на 

парламента Михаил Миков към медиите 

да проявяват „сдържаност” при 

отразяването на демонстрациите.  

 

Дали и как журналистите могат да се 

противопоставят на натиска, който им 

бива оказван? 

Един от отворените коментари от колеги, 

които получихме, гласи: „Колеги, 

подкрепям идеята ви за анкета, но не 

искам да си ритна трудовата книжка!”. 

Именно рискът от загуба на работното 

място е най-голямата спънка пред 

журналистите да се противопоставят на 

натиска, на който са подлагани 

ежедневно.  

В случая обаче съществуват опасения, че 

съдебната система  работи доста по-

ефективно в защита на държавните 

интереси, отколкото на тези на нейните 

граждани. Наскоро имахме възможността и 

нагледно видим пример за това,  след като 

колега от  онлайн изданието “Медиапул” 

беше разпитван от прокуратурата заради 

негова критична публикация и заплашван с 

наказателно производство за 

лъжесвидетелстване. 

 

Имате ли наблюдения какви са мащабите 

на натиска в обратна посока - от медиите 

към компаниите, с цел позитивно 

отразяване срещу рекламен бюджет? 

За съжаление този тип натиск не влезе в 

обсега на проучването ни, но по мое 

мнение, е много важно да бъде изследван в 

бъдеще. Всички сме наясно, че услужливото 

отрязяване е плод на взаимни договорки и 

спокойно би могло да бъде инициирано от 

страна на самите медии в опитите им да 

спечелят средства от реклама. 

 

Какво е вашето мнение за нивото на 

професионализъм в регионалните медии? 

Лично аз никога не съм работила в 

регионална медия и ми е доста трудно да 

давам оценка на професионализма на 

колегите. Това, което се наблюдава като 

тенденция, е масовият отлив на журналисти 

от медиите в регионалните центрове и 

8 
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Интервю с Мария Черешева  
(продължение от стр. 8) 

фигури и т.н., макар и отговорът да 

изглежда ясен.  

 

Какви са вашите препоръки за 

подобряване на медийната среда в 

страната ни? 

На първо и основно място, най-важното 

е да се гарантира прозрачността на 

медийната собственост. Очевидно е, 

че механизмите на Закона за 

депозиране на печатните и други 

произведения на практика не 

функционират. Дори в момента 

познавам колеги, които не са наясно за 

кого реално работят. Призивите за 

повече яснота за собствеността на 

медиите са най-многобройни и при 

колегите, участвали в нашето 

проучване. На второ място, според 

мен трябва да има и пълна 

прозрачност на механизмите за 

разпределение на публични средства в 

медиите, независимо дали става дума 

за средства по линия на 

еврофондовете или на националния и 

общинските бюджети. Не само в 

България, държавата се превръща в 

основен рекламодател на медийния 

пазар, което има пагубен ефект върху 

независимата и критична 

журналистика. Същевременно, 

медийната среда трудно би могла да 

се подобри значително без  

по-малките градове, особено що се 

отнася до по-младите колеги. Според 

резултатите от анкетата, 9 от 10 

журналисти до 33-годишна възраст 

работят в София. Същевременно, 

колегата от АЕЖ Спас Спасов, който е 

кореспондент на „Капитал” и „Дневник” 

във Варна, е категоричен, че има 

радикална разлика между качеството на 

журналистическия продукт на 

националните медии и този, който 

произвеждат техните регионални 

центрове. Причината е, че те са поставени 

в силна икономическа зависимост от 

политически партии и общински приходи 

чрез договорите за информационно 

обслужване, които сключват с общински и 

държавни фирми.  От друга страна, както 

стана ясно, договорите за 

информационно обслужване по 

оперативните програми се явяват важно 

перо от издръжката не само на 

регионалните издания – до момента 

министерствата са раздали над 66.1 млн. 

лв. на медии и PR агенции за 

популяризиране на оперативните 

програми. Тепърва предстои да се 

анализира задълбочено как тези договори 

са повлияли на редакционната политика 

на медиите, получили финансиране – 

дали са гарантирали медиен комфорт на 

конкренти министерства, политически  

сериозно ограмотяване на потребителя за 

това как да се информира критично, да 

умее да отсява информация, да реагира на 

случаи на слово на омразата и т.н. Тук идва 

ролята на професионалните организации, 

които трябва да търсят тясно сътрудничество в 

образователната система. И не на 

последно място, не трябва да забравяме, че 

инициативата за подобряване на 

журналистическия продукт трябва да дойде 

от самите журналисти. 

 

Планирате ли да разширите обхвата на 

проучването? Какви други инициативи 

смята да реализира АЕЖ? 

Амбицията ни е през 2014 г. вече да можем 

да осъществим напълно представително 

проучване за свободата на словото в 

България, за което ще се радваме на 

сътрудничеството и на други организации, 

които работят в защита на това основно 

човешко право. В момента АЕЖ участва в 

дебатите за новия изборен кодекс, и по-

специално в частта му, посветена на 

медиите. Освен ежедневната ни дейност по 

следене на медийната среда, работим и по 

много други разнообразни инициативи, като 

анализираме възможностите за по-

ефективна саморегулация на българския 

медиен пазар, за подобряване на 

разбиранията за медиите сред младите 

хора,инициираме и партньорски действия с 

журналисти и организации на регионално 

равнище.  
9 
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ЗА и         отив  
от д-р Александър Христов и Мила Миленова 
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Работните срещи навън 

превръща в клиент заради кабернето или брюлето. 

Убеждаващата сила на ситуацията идва от личното 

внимание, демонстрацията, че споделяме едно и също по 

същество частно пространство и от възможността да си 

поговорим за нещата от живота, освен за графики и 

екселски таблици. Това ние, ПР специалистите, които би 

трябвало да владеем установяването на химия в 

отношенията, би трябвало да го знаем много добре. 

Колко дългосрочни партньорства са започнали от масата, 

сигурно ни е бедна фантазията. Но са много, със 

сигурност. Защото решенията се взимат значително по-

лесно и бързо. В ресторанта гледаме някак си доста по-

философски на живота и на работата, отколкото в 

офисното пространство. И имаме още по-добра 

възможност да поставим работата ни в контекста на нещо 

по-голямо – ситуацията в страната, пазара въобще и други. 

А и разговорът върви с повече усмивки, това ще да е от 

кабернето вероятно. 

И като стана въпрос за ситуацията в страната – срещите 

навън дават пълно основание участниците да се отправят 

заедно към протеста! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напоследък стана модерно да се говори за 

т.нар. „трето пространство“. Ако първото ти 

пространство са двата квадратни метра 

работно място, второто – общите 

пространства, където се срещаш с колегите 

си, то третото пространство може да бъде 

дори извън офиса и отново да бъде 

използвано като работно. Когато касае 
възможността за концентрация над самостоятелната ти 

работа, третото пространство може да бъде много 

полезно. Но когато касае срещите с други хора, третото 

пространство крие някои условности, които не го правят 

толкова подходящо. 

Първо, срещите извън офиса невинаги са достатъчно 

ефективни, защото работният разговор е придружен от 

твърде много усложняващи обстоятелствата условия – 

вкусен обяд, хубаво кафе, неустоими десерти, приятна 

атмосфера… А ако ефективността на срещите намалява 

заради комфорта, по-добре да жертваме комфорта. 

Второ, ами ако партньорите ни си помислят, че не искаме 

да показваме офиса си? (Преди години видях гост в офиса 

да минава с пръст по маса като най-ефективен тест за 

прах. Той беше преминат успешно, но ако не беше 

поканен в офиса, можеше да няма бонус точки по този 

критерий… ;-)) 

Трето, работните срещи никога не са съвсем работни, ако 

са навън, защото сме склонни да отделяме повече време 

на small talk-а и по-малко време на същинската тема, 

която ни е срещнала. 

Огромното предимство на работните 

срещи навън – в кафенета и ресторанти – е 

неформалната обстановка. В много случаи 

нейната предразполагаща сила 

произвежда шедьоври по отношение на 

убеждаващото въздействие. Но не си 

мислете, че един потенциален клиент се 
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Кариери 

Българска минно - геоложка камара търси да назначи Експерт "Връзки с обществеността" 
За повече информация: http://www.jobs.bg/f1866496  

Отговорности: 

- Следи и информира за важни протоколни събития, свързани с партньори на работодателя, медии или други 

- Анализира постигнатите резултати в сферата на публичността и връзките с целевите аудитории и планира стъпки за тяхното 

повишаване 

- Изработва презентации и участва в срещи с потенциални поддръжници на работодателя. 

- Съдейства в изпълнението на PR инициативи на работодателя. 

 

Изисквания: 

- Вид и равнище на образованието: висше – журналистика или друго от областта на хуманитарните науки 

- Трудов опит: минимум 5 години работа като журналист в национални медии 

- Владеене на степен В2 на един западен език /с предимство - английски/ 

11 

Social Me търси да назначи Junior Project Manager 
За повече информация: http://www.jobs.bg/f1875404  

Работата е динамична и на пълно работно време, изисква безупречен правопис, добро познаване на онлайн маркетинга и 

умение за създаване на интересно авторско съдържание за кратки рекламни послания. Владеенето на английски език е 

предимство. 

 

Изисквания: 

- завършено висше образование 

- отлични комуникативни умения 

- отличен правопис 

- основни познания в областта на рекламата, PR, маркетинг и copywriting 

- добро познаване на социалната мрежа Facebook, създаването и маркетирането на корпоративни фен страници 

креативност 

- умение за работа в екип 

http://www.jobs.bg/f1866496
http://www.jobs.bg/f1866496
http://www.jobs.bg/f1866496
http://www.jobs.bg/f1875404
http://www.jobs.bg/f1875404
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