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№ Формиране на оценката по дисциплината
1
 % от оценката 

1.  Участие в тематични дискусии в часовете 10% 

2.  Портфолио 20% 

3.  Решаване на казуси 10% 

4.  Текуша самостоятелна работа /контролно 20% 

5.  Прессъобщение 10% 

6.  Анализ на медийни участия 10% 

7.  Сценарий / план за пресконференция 10% 

8.  ПР кампания 10% 

 
 

Анотация на учебната дисциплина: 

В модула “Бизнес комуникация” ударението се поставя едновременно и върху 

комуникативните и върху организационните елементи на подготовката и осъществяването 

на срещи, разговори, преговори, заседания и други делови събирания. След преминаването 

на курса по „Бизнес комуникация” студентът трябва да може: да подготви съдържателно и 

организационно делова среща (конгрес, конференция, семинар, преговори, заседание и др.); 

да ръководи делова среща; да участва самостоятелно или в екип в делова среща; да 

документира резултатите от деловата среща. 

Вторият модул на курса “Връзки с обществеността” има теоретико-практическа 

насоченост. Целите са да се информират студентите за спецификата на връзките с 

обществеността като теория, технология и практика, както и да се формират умения за 

осъществяване на ефективна комуникация с вътрешни публики на компаниите, с външни 

публики, с медиите, с организации със стопанска и нестопанска цел. След завършване на 

лекционния курс студентът трябва да може да разработи стратегия по връзки с 

обществеността, да има изградени умения за комуникиране с медиите, да реализира 

релевантна и ефективна комуникация вътре в корпорацията, да подготвя и осъществява 

промоция, да презентира планове, идеи, проекти. 

 

 

Предварителни изисквания: 

Знания по устна и писмена комуникация и комуникация във виртуална среда. 

Дисциплината има входни връзки  както следва: управление на човешките ресурси, 

организационно поведение, модели на човешко поведение, мениджмънт, маркетинг; 

изходни връзки: организационно поведение, медии, PR-агенции. 

 

 

Очаквани резултати: 

След завършване на курса студентът трябва да може да подготвя мотивиращи, 

информиращи, инструктиращи, критикуващи речи в бизнес среда, ще познава особеностите 

на бизнес комуникацията в монологични и диалогични формати.  

След завършване на курса студентът трябва да може да разработи ПР стратегия или 

комуникационна програма, да има изградени умения за комуникиране с медиите, да 

реализира релевантна и ефективна комуникация вътре в корпорацията/организацията, да 

подготвя пресконференции, брифинги и медийни участия като част от корпоративния ПР. 

 

                                                      
1
 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  



 3 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорар

иум 

1 Бизнес комуникация. Видове. Особености. Устна. Писмена. Електронна. 2 

2 Връзки с обществеността (Пъблик рилейшънс – ПР) като 

институционализирана дейност. Исторически обзор. Възникване,  етапи на 

развитие в САЩ, Европа, България. ПР-агенциите в България.Връзки с 

обществеността - специфично проявление частния бизнес. Връзки на ПР с 

мениджмънта, маркетинга, бизнес комуникацията и др. 

1 

3 Корпоративният имидж на компаниите. Дефиниране на понятието.  

Изготвяне на програма и план за изграждане и подобряване на 

корпоративния имидж. Ролята на консултантски фирми и ПР агенции при 

изграждането му. 

2 

4. Вътрешни публики. Критерии за дефиниране на публиките. Определяне на 

публиките. Работа с другите отдели в компанията. Деловото общуване с 

вътрешни публики. ПР с вътрешни публики. 

2 

5. Външни публики. Определяне на публиките и на деловите среди.  

Публиките и техните мнения. Обществено мнение. Дефиниции. Специфика 

на външните публики на компаниите, корпорациите и сдруженията. 

Контакти с местната власт, с културните и образователните институции, с 

изпълнителната и законодателната власт. Деловото общуване с външни 

публики. ПР с вътншни публики. 

2 

6.  Корпоративният имидж на компаниите. Дефиниране на понятието.  

Изготвяне на програма и план за изграждане и подобряване на 

корпоративния имидж. Ролята на консултантски фирми и ПР агенции при 

изграждането му. 

2 

7. Пресконференция. Подготовка, организация и провеждане на 

пресконференция. Медиа папка. Информиране на медиите. Разпределяне 

на ролите. Подготовка на експозе. 

2 

8. Прессъобщение. Структура и съдържание. Нови елементи. 2 

9. Медиа планиране.  Видове медии (вестници, списания, радио, телевизия - 

ефирна, кабелна, сателитна, интернет).  Специфика. Планиране и 

програмиране. Процедури. Стратегии.  Създаване и ръководене на 

собствени медии. 

2 

10. Медиен мониторинг. Преглед на публикациите в медиите. Анализ на 

материалите. Изготвяне на нюз летър и архив. Нови подходи при 

реализиране на медиен мониторинг. 

2 

11. Връзките с обществеността в кризисни и критични ситуации. Дефиниране 

на криза. Ефективна комуникация в кризисна ситуация. Организиране и 

функциониране на информационен център на мястото на кризата, 

инцидента, критичната точка. 

2 

12. Връзките с обществеността и новите технологии. Интерактивен тип пъблик 

рилейшънс в мрежата. Връзки с обществеността във виртуална среда. 

2 

13. Планиране и организиране на специални събития. Изготвяне на сценарий. 

Наемане на ПР агенция или на експерти като консултанти Планиране и 

организиране на изложби, борси, панаири и др. Специфични особености.. 

 

2 

14. Комуникационна програма. Планиране, етапи, реализация и оценка. 

ПР стратегия. Дефиниране на понятието. Изготвяне, реализация и анализ. 

2 
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15. Организация и провеждане на заседание, оперативка, събрание. 

Комуникативни роли. Комуникативни аспекти. 

3 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 Връзки с обществеността. Възникване. Развитие.  

2 Връзки с обществеността. Основни понятия. Дефиниции. 

3 Интервю в медиите. Интервюто като журналистически жанр. 

4. Ефективни комуникативни подходи при участие в предавания в електронни медии. 

Особености на телевизионните журналистически жанрове. 

5. Пресконференция. Организационни и комуникативни особености. Брифинг.  

6. Прессъобщение. 

7. Корпоративен имидж. 

8.  Специални събития. 

9. Медия планиране. 

10. Медиен мониторинг. 

11. Кризисен ПР. 

12. Комуникационна програма. 

13 Речи. Мотивираща, инструктираща, информираща, критищуваща. 

14 Оперативка. Заседание. Събрание. 

15 Бизнес етикет. Интеркултурни различия. 
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