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Employer Branding - теория и практика 

Обучението има за цел да въведе аудиторията в 

актуалната тема и в практическото приложение 

на employer branding-а и да покаже значението 

му в контекста на съвременните бизнес и 

комуникационни приложения. 

То ще премине през теоретичната основа на 

темата, ще разгледа всички нейни практически 

аспекти и ще я постави в развитие.  

 

Обучението ще се проведе на 5 ноември 2016 г. 

в The Site (ул. Камен Андреев 15-17, София) 

 

ПРОГРАМА 

  

Пристигане и посрещане: 13.30 – 14.00 часа 

  

Начало на обучението и първа част – теория и 

планиране: 14.00 часа 

 

1. Въведение. Промяна в комуникационната 

парадигма и в начина на оценка на ролята на 

хората в процеса на комуникация.  

2. Малко теория. Дефиниция. За какво говорим.  

3. Колаборация с HR-специалистите. Съюзници в 

комуникационния процес  

4. Корпоративна култура и стратегически подход 

– подходи при изграждането на отношения 

5. Пътна карта и целеви групи  

 

Кафе пауза: 15.30 – 15.45 часа 

 

Втора част на обучението – практически фокус 

и упражнение: 15.45 – 17.30 часа 

 

1. Тактики за вътрешни и външни комуникации  

2. Поставяне на критерии и измерване на 

резултатите – добавената стойност на 

employer branding-а за бизнеса и брандовете 

3. Примери  

4. Практическо упражнение  

5. Обобщаване и заключителни думи 

 

 

Продължава на следващата страница 

Обучение 
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За лектора 

 

Любомир Аламанов е магистър по Информатика. Бил е две 

години асистент по Теория на информацията във Факултета 

по математика и информатика (ФМИ) към СУ „Св.Климент 

Охридски“. Занимава се с комуникации повече от 20г. 

Изнасял е лекции по ПР във Факултета по журналистика и 

масови комуникации (ФЖМК) към СУ „Св.Климент 

Охридски“, Нов български университет (НБУ) и други учебни 

заведения.  Реализирал е комуникационни кампании за 

Coca-Cola, Microsoft, HP, Telenor, Nestle, Beiersdorf, National 

Geographic, ELLE, LG, Finlandia и много други. Проектите, 

реализирани под негово ръководство са спечелили близо 

сто международни награди. В момента е управител на 

SiteMedia Consultancy, агенция за класически и иновативни 

комуникационни услуги. Създател и един от мениджърите на 

TheSite, първия communication community & event center. 

Един от създателите на Българската асоциация на ПР-

агенциите (БАПРА) и нейн пръв председател. Член на 

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). 

Обучение 
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5 причини да заобичам професията си?! 

Ани Халваджиян, ПР 

мениджър на „Глобал Груп“ 

В този брой на PRактики ви срещаме с Ани Халваджиян, един 

от най-опитните ПР практици в сферата на ентъртеймънт ТВ 

формати и изграждане на персонален имидж на популярни 

личности от шоу бизнеса. Ани е отдадена на професията от 18 

години, като завършва именно тази специалност в НБУ. 

Интересът й към това поприще датира от времето, когато 

работи в музикална компания "Ара Аудио-Видео". „Работата 

на ПР-а не е за хора, които търсят спокойствие“, споделя тя, 

„но ако имате нужда от динамика и адреналин в кръвта, това е 

едно чудесно поприще“. 

 

Като ПР мениджър на "Глобал Груп", участва в позиционирането 

на  някои от най-успешните ТВ проекти у нас, между които 

"Господари на ефира", "Като 2 капки вода",  X Factor и др. 

Занимава се също така с проекти и лица извън дейността на 

холдинга, грижи се за имиджа на Поли Генова и "Бон-Бон". 

 

Обадихме й се в забързан делничен ден, за да сподели с нас 

своите 5 причини, които я  мотивират да обича работата си и 

да е все още „влюбена“ в това, което прави: 

Блиц 

Продължава на следващата страница 
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1. Широката обща култура, която е едновременно и условие, за да си добър в нашата 

професия, и следствие от практикуването й. Трябва да си чел и четеш - литература, история, 

география, изкуство, социология...; 

 

2. Колкото повече знаеш, толкова по-добре. Може би никоя друга професия не покрива такъв 

широк спектър от теми/сфери като ПР; 

 

3. Разнообразието - в хората, темите, във всеки един ден, ако щете. Проектите, с които се 

занимаваме може да са в най-различни сфери и да се случват едновременно - например 

шоубизнес и образование! Това ни спасява от рутината на еднаквите дни;. 

 

4. Възможността да твориш добро - чрез работата си с медии, благотворителни кампании, чрез 

инфлуенсърите, с които работиш. Ние като компания и звездите ни вече няколко години 

помагаме на  фондации, подкрепящи образованието например; 

 

5. Свободата - със съвременните технологии не е нужно, да седиш на бюро от  9 до 5, за да 

вършиш  работата си; 

Блиц 
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Публична лекция „Индивидуалното членство 

в професионална асоциация и работата в 

ПР агенция“ 

На 12 октомври  в рамките на семинар 

“Знания за ПР практици и журналисти”, 

Радина Ралчева, председател на БДВО, 

изнесе публична лекция на тема 

“Индивидуалното членство в 

професионална асоциация и работата в 

ПР агенция”.  

 

Събитието бе част от семинар, 

организиран от департамент „Масови 

комуникации“, НБУ, като неговата цел е да 

запознае студентите с професионалисти от 

практиката в сферата на пъблик 

рилейшънс и журналистиката. 

 

Модератор на лекцията бе гл. Ас. Д-р 

Евелина Христова, а участие взеха студенти, 

преподаватели и гости на департамент 

“Mасови комуникации”. 

Лекция 
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Виктория Арабаджиева е последна година студент специалност „Връзки с 

обществеността“ в Нов Български Университет, гр. София. През 2014г. 

навлиза в сферата на комуникациите, работейки година за голяма 

пловдивска медия. Трупала е и опит в организацията на събития и 

организация на медийни партньорства. Зад гърба си има телевизионни 

репортажи, журналистически разследвания, ПР статии за списания и 

успешно организирани индивидуални проекти – нетуъркинг и културни 

събития. Занимавала се е в продължение на 3 години професионално с 

доброволчество за различни благотворителни инициативи. В момента 

работи като акаунт специалист в ПР агенция CIVITAS.  

 

Виктория смята себе си за комуникативна личност, за нея е 

предизвикателство и удоволствие да се среща и да общува с различни 

хора, има страст към всичко, свързано с висок адреналин, с дълги 

пътувания и обича да е “на мястото на събитието”.  

Нов член 
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Предстоящо събитие 

Предстои официалната церемония на шестото издание 

на журналистическия конкурс “Mtel Media Masters” 

Официалната церемония на шестото издание на 

журналистическия конкурс за иновации, технологии и 

наука “Mtel Media Masters” ще се състои на 18 октомври 

в София Тех Парк, зала “Джон Атанасов”, с начален час 

19:00 ч. 

 

Специален гост на тазгодишното издание на конкурса 

ще бъде Ървин Олаф - визуален артист, определян като 

„модерен демон“ на световната съвременна 

фотография. Той ще говори по темата „Capturing 

Creativity“ и ще разкаже за постояннната му 

надпревара със себе си в стремежа да улавя 

креативността, за новите му проекти в областта на 

скулптурата и филмовото изкуство, както и за това как 

мобилните технологии променят фотографията. 

 

От създаването й през 2010 година надпреварата търси 

да отличи най-добрите журналистически разработки, 

показващи как технологиите, иновациите и научните 

открития влияят върху живота ни и го променят. 

Инициатива за конкурса е на Мтел, а негови 

организатори са Центърът за развитие на медиите и 

фондация „Медийна демокрация“.  
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Две български банки тестват системата blockchain 

 

 
Двете банки  – Уникредит и Сибанк имат интерес към 

технологията и я тестват. 

Технологични иновации и финансови услуги – тези 

теми обединиха представители на банковия и ИТ 

бранша по време на #NEXTDIFI – Форума за 

дигитални финанси и технологични иновации в 

банковия и финансовия сектор, организиран от 

b2b Media. 

 

По време на форума стана ясно, че една от 

технологиите, които ще окажат огромно влияние 

върху финансовия сектор е т.нар. blockchain. Към 

момента тя се разглежда като алтернатива на 

традиционното централизирано съхранение на 

записи за банкови операции.  Смята се, че до 

2017 г. делът на банките, които използват 

системата ще е цели 15% в световен план. Две от 

банките у нас – Уникредит и Сибанк потвърдиха, 

че я въвеждат съвсем скоро. 

 

Първата по-голяма банка, която започна да 

използва тази технология е испанската 

Santander.  Проектът обхваща 6 хиляди клиенти, 

като блокчейн системата е използвана за 

преводи на парични средства чрез мобилно 

приложение за iOS. Всъщност много водещи 

банки планират да използват блокчейн, за да 

заемат лидерски позиции и в областта на 

цифровата трансформация. 

Партньорство 

Продължава на следващата страница 
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„FinTech услугите предлагат много възможности 

за България и могат да се превърнат в 

добавената стойност за индустрията и да 

привлекат допълнителни приходи за нея, така че 

да запази клиентите си и да обогати палитрата 

си от финансови услуги и продукти, като ги 

направи по-персонализирани за специфичните 

нужди на клиентите“, каза в своето изложение 

европейският депутат от ЕНП Ева Паунова. 

 

По нейни думи именно форуми като този 

помагат за обмена на идеи между бизнеса и 

 институциите. “Идеите, които се генерират тук, 

трябва да стигнат до знанието на правещите 

 

 

 

политика. Имаме нужда от дигитални лидери в 

бизнес и политически план, за да изведем 

България и ЕС на предни позиции в дигиталната 

икономика”, смята Паунова. 

 

Според Георги Янакиев, съветник по 

икономическо управление и европейски 

семестър към Представителството на ЕК в 

България не за първи път финансовата система 

се изправя пред иновации, но днес промените 

са от изключително системно значение. Техният 

ефект е всеобхватен и няма да подминат 

никого. “В тях има дуалност – каза Янакиев – те 

са и възможност, и предизвикателство за всички 

играчи, включително регулаторите. Изоставането 

на регулаторите има значение и би могло да 

доведе до сътресения”, смята той. 

 

“Правим този форум във време, когато искрено 

се надявахме, че сме оставили финансовата 

криза зад гърба си и спокойно ще можем да 

погледнем на това, което би ни направило по-

модерни и би ни улеснило в бъдеще – а именно 

новите технологии, които навлизат във всяка 

сфера, включително и в този по-консервативен 

сектор. 

Продължава на следващата страница 

Партньорство 
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Но както стана ясно в последните дни – има нова 

заплаха. Германия е изправена пред нова 

банкова криза, след като акциитe нa „Дойче 

банк“ продължиха да се понижават и достигнаха 

нoвo иcтopичecкo дънo. Неволите на Дойче банк 

илюстрират колко е трудно за европейските 

банки да преодолеят предизвикателствата след 

финансовата криза”, коментира Надя 

Маринова, главен редактор на b2b Media. 

 

Сред поставените въпроси по време на 

дискусиите бяха: Къде имат място за 

маневриране големите европейски банки, 

преувеличени ли са прогнозите за нова криза, 

вървят ли ръка за ръка стабилизирането и 

дигитализирането на този сектор? 

 

Филип Генов, първи вицепрезидент и старши 

мениджър „Специални проекти“ на Уникредит 

Булбанк обърна внимание на развитието на 

стартъп общността в областта на финансовите 

технологии у нас. По думите му България е пета в 

Европа по стартиращи компании. 

 

“Аз познавам индивидуално всеки един от тези 

старт-ъпи и ние участваме в две-трети от тях като  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

банка. Ще ми е интересно да видя кога и 

регулацията в това отношение ще се развие”, 

коментира Генов. 

 

По отношение на дигитализацията на сектора 

той смята, че най-лесният начин да си в крак с 

промените, е да си част от технологията и от ноу-

хауто. 

 

“Тези играчи на финансовия пазар, които са 

адаптивни, които внедряват иновациите, ще имат 

много по-голям успех, по-голям брой клиенти, 

отколкото онези, които по-бавно се адаптират 

към промените”, заяви Илияна Войнова, дирекция 

„Дигитални услуги“, направление Маркетинг в 

СИБанк. 

Партньорство 

Продължава на следващата страница 
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Според нея регулаторът трябва да играе голяма 

роля, за да се осигури и гарантира сигурността 

на клиентите в тези динамични времена. 

 

Момчил Еленков от Viber обяви, че компанията 

ще разработва нова услуга след стикер 

пакетите и публичните канали, като вече ще 

педлага и цялостна CRM платформа, която да 

предостави нови възможности за дигитален 

макретинг и достигане на потребителите. Той 

обяви началото на сътрудничество между 

компанията и банките у нас. 

 

За първи път на форума беше представена 

иновативната платформа на Iuvo Group, която е 

посредник в предоставянето на финансиране 

като свързва клиенти и кредитори на принципа 

на croudfunding. Стартъпът за два месеца от 

излизането си на пазара е обхванал няколко 

международни държави и се похвали с над 330 

клиента. 

 

“Краудфъндингът като част от шеринг 

икономиката от тотална екзотика се превръща в 

бизнес модел познат на все повече хора. 

Използват го активно и двете страни и тези, които 

търсят ресурс и тези, които го отпускат”, 

поясни Ивайло Иванов, оперативен директор на 

Iuvo Group Bulgaria. 

Партньорство 
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PARK(ing)ът ни е много по-добър от 

паркинга им 

На 30 септември за шеста поредна година 

паркоместата в София смениха 

предназначението си като част от глобалната 

инициатива PARK(ing) Day. Mобилната апликация 

„Здрави“ се включи в преобразяването на 

оградените паркоместа в публични пространства 

за хората. Всеки имаше възможност да участва в 

изписването на „Животът е хубав, когато сме 

здрави”, като се снима с буква, която харесва и 

стане част от играта на приложението. Като 

домакин #Здрави обичайно предизвиква 

посетителите си да направят нещо хубаво за 

себе си – да поспортуват на място, да раздвижат 

мислите си или да се хидратират с вода или чай. 

При първото си участие социалната платформа 

„Здрави” на Софарма предлагаше измерване 

на здравни показатели, съвети от медицински 

лица и от забавната „Машина за гушкане” – 

интерактивна инсталция, която след изпълнение 

на съвета дава подарък за това, че сме се 

погрижили за за себе си. Подкрепата от страна 

на Софарма в подобни инициативи е част от 

работата за преобразяване на града ни в 

модерен и приятен за живеене дом на всички ни.  

Продължава на следващата страница 

Събитие 
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PARK(ing) Day започва през 2005 г. с една 

локация в Сан Франциско, САЩ, а днес над 

170 града от 35 страни в света „паркират”. 

София се включва в PARK(ing) Day за първи 

път през 2011 г., по инициатива на фондация 

Credo Bonum когато участниците са едва 11, 

а всяка година броят им не спира да расте. 

Сред участниците 2016 г. са „Дома на 

Европа“,  БАКБ, Credo Bonum, БуквАрт, DaDa 

Cultural Station, Хлебар, Rescue Relax, Roobar, 

100 beers, издателство SmartBooks, 

„KolichkaBar“ и много други. 

 

Събитие 
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Над 200 човека се включиха в зелената инициатива 
„Зарядно със сърце“ на Пощенска банка 

За четвърта поредна година финансовата институция 

се включи в глобалната инициатива PARK(ing)Day  

 

За четвърта поредна година Пощенска банка се 

включи в глобалната инициатива PARK(ing) Day. 

Над 200 столичани посетиха специално 

създадения зелен кът пред клона на ул. „Цар 

Иван Шишман“ 30. В рамките на събитието всеки 

желаещ можеше да покара велосипед и да се 

погрижи за собственото си здраве и за 

природата, като създаде зелена енергия, с която 

да зареди мобилното си устройство. Банката 

организира импровизираната си „централа за 

зелена енергия“ с подкрепата на Sport Depot, 

които предоставиха велосипедите, а зарядното, 

което превръща механичната енергия в 

електрическа, беше изработено специално за 

проекта от Училище по роботика „Robopartans“. 

 

Целта на събитието беше да провокира по 

атрактивен начин вниманието на хората към 

тяхното здраве и да ги накара да бъдат отговорни 

за опазването на природата. С кампанията 

финансовата институция дава своя принос за 

популяризиране на спорта в градска среда и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напомни за алтернативните начини за 

производство на зелена енергия. В рамките на 

ден, без да прекосяват разстояния, участниците в 

инициативата изминаха повече от 660 км, 

въртейки педали и създавайки енергия в рамките 

на 432 000 джаула.  

Инициатива 

Продължава на следващата страница 
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Карането на колело за здраве е една от най-

известните кардио дейности сред желаещите да 

поддържат добра форма и здравословен начин 

на живот, като в същото време е един от най-

евтините, леснодостъпни и приятни спортове. 

 

Инициатива е част от дългогодишната политика и 

множеството реализирани проекти на Пощенска 

банка за опазването на околната среда. 

Финансовата институция непрекъснато развива и 

вътрешната си програма за насърчаване на 

 

екологичното поведение на своите служители, в 

синхрон с цялостната си политика за устойчиво 

развитие. Целта й е да повиши 

информираността им по теми, свързани с 

опазването на околната среда, да набелязва 

областите за екологично подобрение и да 

предлага мерки и инициативи в подкрепа на 

екологичната политика на банката. В тази връзка в 

Пощенска банка работи и Зелен борд, състоящ 

се от доброволци, които са загрижени за 

природата и имат желание да работят за зелена 

кауза.  

 

През тази година Пощенска банка се 

присъедини и към Финансовата инициатива към 

Програмата на ООН за околна среда. В Алианса 

на енергийната ефективност участват над 100 

финансови институции от 42 страни по целия 

свят. Финансовият сектор има уникалната 

възможност активно да допринесе за 

увеличаване на финансирането за енергийна 

ефективност, има интерес към насочване на 

клиентите си към най-добрите решения, практики 

и стратегии за модернизация и 

конкурентоспособност, които да повишават 

енергийната ефективност. 

 

Инициатива 

Продължава на следващата страница 
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Присъстващите на събитието „Зарядно със сърце“ на Пощенска банка имаха възможност да 

спечелят тематични награди както на място, така и в специално организираната игра във 

Facebook страницата на банката https://www.facebook.com/PostbankBG.  

 

PARK(ing) Day се организира за шеста поредна година в България от фондация Credo Bonum, а 

тазгодишното издание е най-масовото до момента с рекордния брой от 31 участници. И тази 

година глобалното събитие обедини граждани, неправителствени организации, представители 

на частния бизнес и други около креативните идеи  за временно преобразяване на определени 

паркоместа в града. PARK(ing) Day се подкрепя от Центъра за градска мобилност и Столична 

община. 

Инициатива 
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https://www.facebook.com/PostbankBG
https://www.facebook.com/PostbankBG
https://www.facebook.com/PostbankBG
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Американски университет в България и Bulgaria ON AIR 
търсят лидери с вдъхновение за позитивна промяна 

Стартира конкурс за 2 стипендии по 6000 евро, покриващи 50% от академичната такса, за обучение в 

ЕМВА програмата на АУБГ 

Американски университет в България (АУБГ) и 

национална телевизия Bulgaria ON AIR 

организират конкурс за EMBA стипендия. Лидери 

с вдъхновение за позитивна промяна ще имат 

възможност да спечелят две частични стипендии 

(50%), всяка на стойност 6000 евро, за обучение в 

ЕМВА програмата на АУБГ.   

Конкурсът стартира на 12 октомври и ще 

продължи до 12 ноември. Имената на 

победителите ще бъдат обявени на 21 ноември 

по време на международната конференция 

„Образование и бизнес: Устойчиви общности“, 

организирана от Bulgaria ON AIR. Критерите за 

участие в конкурса са публикувани тук: 

https://www.aubg.edu/bulgaria-on-air-scholarship 

  

Bulgaria ON AIR е социално отговорна медия и 

подкрепя инициативи, които помагат на 

българите да подобрят качеството на живота си. 

Приоритет на телевизията е да подкрепя и 

инвестира в проекти в областта на 

образованието - най-важната предпоставка за 

успешно професионално развитие и 

пълноценен живот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такава е и инициативата на Американски 

университет в България, който през годините е 

успял да се докаже с традиционния си 

американски модел на образование. В световен 

план най-важният ресурс на компаниите е 

развитието на човешкия капитал. EMBA е водеща 

програма в Югоизточна Европа. Тя е предпочитан 

избор за мениджъри, които искат да получат нови 

знания, да израснат в кариерата си и да се 

присъединят към мрежа от лидери с глобален 

мироглед да променят обществото към по-

добро.  

Възможност 
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10 констатации на променящия се 
дигитален новинарски пейзаж 

Дигиталният информационен поток продължава да 

се разраства, тласкан от редица технологични 

нововъведения като виртуална реалност и 

автоматизираното отчитане на данни, експерименти 

в различни социални платформи.  

По време на годишната Online News Association 

Conference 2016 (15-17 септември в Денвър, САЩ), 

която събира журналисти и медийни специалисти, 

бяха откроени 10 ключови констатации от последните 

проучвания и анализи на Pew Research Center, 

обозначаващи как дигиталната среда преоформя 

новинарските навици на американците: 

 

1. Четири от десет американци често получават 

новини онлайн. Към момента уеб е на второ място 

след ТВ като най-важната новинарска платформа. 

Почти два пъти повече възрастни (38%), често 

получават новини онлайн, отколкото чрез печата 

(20%). По-младите сред тях са особено склонни да 

се обръщат към интернет за новини, докато по-

възрастните разчитат предимно на телевизия. 

Печатните  вестници са все още сравнително 

популярни сред по-възрастните американци, но 

много малко млади американци заявяват, че ги четат 

често. (фиг.1) 

Проучване 

фиг.1 

Продължава на следващата страница 

http://ona16.journalists.org/
http://ona16.journalists.org/
http://ona16.journalists.org/
http://ona16.journalists.org/
http://ona16.journalists.org/
http://ona16.journalists.org/
http://ona16.journalists.org/


PRактики, брой 134, 14 октомври 2016 г. 21 

2. Смартфонът се превръща в предпочитано устройство за четене на 

новини.  

Процентът американци, които следят новини на мобилно устройство, се е 

увеличил от 54% през 2013 г. до 72% днес. Две трети (66%) от американците 

получават новини от двете десктоп/лаптоп и мобилно устройство, но 

преобладават предпочитанията към мобайл (56%) за сметка на 

настолните (42%). (фиг. 2) 

3. Дългите форми на 

журналистическо отразяване имат 

място в днешното мобилно 

ориентирано общество. 

Потребителите на селфони 

прекарват повече време средно в 

четене на обстойни новинарски 

статии, отколкото на кратки такива. 

Общото време на ангажираност със 

статии от 1000 думи или по-дълги е 

два пъти повече в сравнение с 

кратките форми: средно 123 

секунди спрямо 57 секунди. (фиг. 3) 

Проучване 

фиг. 2 

фиг. 3 

Продължава на следващата страница 
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4.Повече от половината (55%) 

потребители на смартфони в 

САЩ са получавали новинарски 

известия, но малцина използват 

тази функция редовно.  

На въпроса дали реагират на 

новинарските известия, които 

получават, около половината 

заявяват, че кликат към пълния текст 

или търсят допълнителна 

информация по темата (47% от 

тези, които получават новинарски 

известия, или 26% от потребителите 

на смартфони като цяло). (фиг. 4) 

 

5. Социалните медии, и особено 

Facebook, сега са обичаен 

източник на новини. Като цяло, 62% 

от възрастните американци 

получават новини от социалните 

медии, 18% от тях редовно. 

Въпреки това, съотношението в 

различните социални мрежи 

варира, покават  проучванията. 

Две трети от потребителите на 

Facebook (66%) се информират за  

новините  през сайта на 

платформата, което се равнява 

на 44% от общото население. 

Почти толкова потребители на 

Twitter заявяват, че проследяват 

новини през  Twitter (59%). Поради 

по-малката база потребители на 

Twitter обаче, това се равнява 

само на 9% от общото население. 

(фиг.5) 

 

Проучване 

фиг. 4 фиг. 5 

Продължава на следващата страница 
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6. Повечето уеб потребители 

се информират за 

новинарския поток в процеса 

на правене на други неща 

онлайн (55%), отколкото 

конкретно търсят новините 

(44%), въпреки че 

изследването отчита  разлики 

в зависимост от социалната 

медийна платформа. 

YouTube (58%), Facebook (62%) 

и Instagram (63%) потребители 

получават новини случайно, 

докато са онлайн заети с 

други неща, не може да се 

каже, че целенасочено търсят 

новини. За Reddit, Twitter и 

LinkedIn потребителите е също 

толкова вероятно да се каже, 

че търсят новини онлайн 

посредством тези 

платформи. (фиг. 6) 

 

 

7. Малко американци се 

доверяват на социалните 

медии като източник на 

новини. Само двама от десет 

американци (22%) се 

доверяват много на 

информацията, която 

получават от местните 

новинарски организации -  

независимо дали онлайн или 

офлайн, а едва  18% 

потвърждават същото за 

организации на национално 

ниво.  Но големи мнозинства 

потвърждават, че имат поне 

известно доверие в двете. Това 

не е така по отношение на 

социалните медии, обаче. 

Само 4% от възрастните 

заявяват високо доверие в 

информацията, която намират 

в социалните медии, а  34% се 

доверяват поне в известна 

степен. (фиг. 7) 

фиг. 6 

Продължава на следващата страница 
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8. Въпреки че много американци получават 

новини от социалните медии, малцина са 

силно ангажирани с новини. Само около 

една четвърт (26%) от потребителите в 

социалните медии  кликват често върху 

линкове към новинарски истории. И само 

16% често "лайкват" такъв тип съдържание. 

Още по-малко споделят, че често 

коментират (8%), споделят (11%) или 

обсъждат (5%) новинарски истории в 

социалните медии. (фиг. 8) 

фиг. 7 

фиг. 8 Продължава на следващата страница 
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9. В дигиталната новинарска среда често  ролята на 

приятелите и семейството е съществена, въздейства 

като  ехо камера. Сред онлайн потребителите на 

новини, изследването отчита, че консервативните 

републиканци и либералдемократите са по-склонни от 

по-умерените членове на всяка от партиите,  да смятат, 

че новините, които получат от семейството и приятелите 

си онлайн представляват само една страна. И около 

половината (51%) от консервативните републиканци, 

които са заявили, че виждат най-вече едностранно 

новини, казват че това е ОК - по-голям дял, отколкото 

сред всички други политически групи, включително 

свободните демократи (34%). (фиг. 9) 

Проучване 

фиг. 9 
Продължава на следващата страница 
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10. Три от десет американци следят 

президентските избори 2016 посредством 

онлайн новини и информация – и постовете на 

кандидат-президентите в социалните медии  

изпреварват техните уебсайтове или имейл 

кампании като източници на информация.  

Около една четвърт от възрастните американци 

(24%) се обръщат към социалните медийни 

платформи на кандидатите,  независимо дали 

Хилъри Клинтън или Доналд Тръмп, като начин за 

поддържане на изборите,  по-голям дял, отколкото 

се обръщат към интернет страниците (10%) или 

имейли (9%) на кандидатите в предизборната  

кампания. Младите хора са най-склонни да 

направят това: почти четири от десет (37%) от тези 

на възраст от 18 до 29 проследяват профилите на 

кандидатите в социалните медии, в сравнение с 

28% от тези на възраст 30-49, 19%  във възрастова 

група от 50 до 64, и 11% в категорията  65+. (фиг. 

10) 

Проучване 

фиг. 10 
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