Приз 2017
Стартира ПР Приз 2017
PR
Приз 2017
отправя
за пореден
път
предизвикателство
пред
най-добрите
комуникационни
проекти.
Седемнадесетото
издание на най-дългогодишния конкурс в
сферата на връзки с обществеността стартира с
променени критерии за оценка на проектите.
Кандидатите ще се състезават в 14 конкурсни
категории, а трудът им ще бъде оценен от
висококвалифицирано
жури
в
състав
–
председател на журито – Мануела Тотева –
председател на БДВО за 2017, доц. Теодора
Петрова – декан на ФЖМК и представител
Българската
академична
асоциация
по
комуникации; Катя Димитрова – председател на
БАПРА
и
основател
и
собственик
на
агенция Интеримидж; Георги Кузмов – главен
секретар на рекламния фестивал Mediamixx; гл.
ас. д-р Фани Мадрашка – преподавател по
комуникации
във
Великотърновския
университет
„Св.св. Кирил и Методий“; Надя
Маринова – главен редактор и управляващ
мениджър на b2b media; Гергана Иванова –
собственик
на
рекламна
агенция
The
Smarts; Дарина Георгиева – изпълнителен
директор на Българска мрежа на Глобалния

договор на ООН.
Категориите в тазгодишното издание на конкурса
са Корпоративна PR кампания; CSR – бизнес
сектор; CSR – нестопански сектор; PR проект в
публичния сектор; Зелени комуникации и градска
среда; PR проект за вътрешни комуникации; PR
проект за продукт или услуга; Специално
събитие; PR проект на медия; Кризисен PR;
Дигитална кампания или проект; Имиджмейкинг;
Политически PR; PR на студентски проект.

“С всяка изминала година отбелязваме ръст на
заявките за участие, което е положителна
тенденция за развитието на ПР бранша и ролята
на комуникационния специалист.
Имаме
актуализация на критериите и конкурсът ще
премине на два ключови етапа, които дават по
50% от финалния сбор точки – индивидуална
оценка на база писмено описание на проекта и
оценка на реализацията на проекта, която се
прави след публичното представяне”, казва
председателят на БДВО Мануела Тотева, чиято
роля е по традиция да оглавява журито на
конкурса.
Продължава на следващата страница
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Приз 2017

По-важни дати:
6 февруари – 21 април 2017 г. – срок за подаване на проектите;
28 април – 12 май 2017 г. – журиране на първи етап на база на писмените описания на проектите;
12, 13 и 14 май 2017 г. – публично представяне на проектите и журиране на втори етап;
18 май 2017 г. – церемония за обявяване на победителите.
Пълния регламент на конкурса и онлайн заявка за участие са публикувани тук.
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.
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Стипендия
Стипендията на БДВО „Проф. Тодор Петев“ с удължен срок за
кандидатстване до 17 март
БДВО удължава срока за кандидатстване за
първата годишна стипендия за ПР студенти на
името на проф. Тодор Петев до 17 март тази
година. Промяната е заради нуждата от повече
време за по-добра подготовка на желаещите да
се включат, а също и за уточняване на
ангажиментите на бъдещия стипендиант.
Припомняме, че стипендията беше създадена в
края на миналата година в памет на учредителя
и почетен председател на БДВО и ще бъде
връчвана всяка година на български студенти в
сферата на комуникациите. Всички желаещи
студенти бакалаври или магистри, изучаващи
ПР, комуникации или маркетинг, ще могат да
кандидатстват с есе на тема „Промени в
обществата, промени в общуването“. То трябва
да бъде свързано с комуникациите, със
социалната среда в момента и в него да бъдат
използвани идеи от творчеството на проф. Петев.
Есето
да
бъде
изпратено
на
мейл
office@bdvo.org и да бъде придружено от
форма за кандидатстване, която може да бъде
свалена от сайта на БДВО.
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.
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Стипендия

Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще е в размер на 500 лв., а нейният лауреат ще
има много ползи: да участва безплатно на всички събития и обучения, организирани от БДВО през
настоящата година, компанията или институцията, в която работи, да кандидатства безплатно в
конкурса ПР приз и други.
Есетата на студентите ще бъдат оценявани от жури, в които влизат Мануела Дюлгерова-Тотева,
Председател на БДВО, Тодор Тодоров Петев, изкуствовед и син на проф. Петев и д-р Александър
Христов, преподавател по ПР и член на УС на БДВО. Критериите за оценка ще бъдат оригиналност и
личен принос, познаване на комуникациите и социалните процеси и познаване на творчеството и
научните интереси на проф. Петев.

За контакти:
Диляна Йорданова
Тел. 0885 314109
office@bdvo.org

PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.
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Позиция
ПР общността се обяви против използването на
интернет тролове в предизборните кампании

Специалисти от пет български професионални
организации в сферата на комуникациите приеха
декларация, с която се противопоставят на
използването на платени или провокирани
коментатори в интернет, познати като „интернет
тролове”. Повод за това е предстоящият старт на
предизборната кампания, период, в който
обичайно тази практика се активизира.
Организациите,
приели
декларацията,
са
Българско дружество за връзки с обществеността
(БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите
(БАПРА), Дружество на ПР специалистите към СБЖ,
Българска академична асоциация по комуникации
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.

(БААК) и Асоциация на специалистите по
комуникации в общините (АСКО). Декларацията е
отворена към всички специалисти в комуникациите
да се присъединят към нея.

Професионалистите
призовават
всички
политически партии да заявят ясно, че няма да
ползват интернет тролове в своите предизборни
кампании. Обръщат се също така към медиите и
администраторите на страници и групи в
социалните мрежи да модерират отговорно
коментарите под материалите и да обявяват
публично, когато има такива случаи.
Продължава на следващата страница
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Позиция

„Практиката да се използват тролове е в пълно противоречие с етичните принципи в ПР и може
да навреди сериозно не само на личностите, а и на гражданите. Това манипулира и
ограничава свободата на избора – нещо, което трябва всячески да избягваме. Всички имаме
нужда от честна и открита предизборна кампания, със сблъсък на идеи, а не на подмолни и
вредни трикове“, казаха Мануела Тотева, Председател на УС на БДВО и Екатерина Димитрова,
Председател на УС на БАПРА по повод съвместната декларация.
В декларацията ПР специалистите се противопоставят категорично и на практиката на
създаване и разпространение на фалшиви новини (fake news) и подчертават, че тя влияе
негативно върху информационната стойност и ползите за гражданите и може да доведе до
сериозни обществени последствия.

Продължава на следващата страница
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Декларация

ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, професионалистите в сферата на комуникациите, членуващи в ПР организациите Българско
дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА),
Дружество на ПР специалистите към СБЖ, Българска академична асоциация по комуникации (БААК) и
Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО), агенции и индивидуални специалисти
в ПР,

Водени от намерението постоянно да работим за чиста информационна среда и за възможности за
свободен избор и съобразявайки се с етичните принципи и ценности, приети в Етичен кодекс на ПР
специалистите в България, декларираме следното:
Категорично обявяваме практиката за да се използват „платени или провокирани коментатори в
социалните мрежи и онлайн медиите“, известни като „интернет тролове“ за неетична и вредна.
Разграничаваме се от използването на платени или провокирани коментатори в социалните мрежи и
онлайн медиите и още веднъж заявяваме, че няма да ги използваме в политически или други кампании.
Противопоставяме се на практиката на създаване и разпространение на фалшиви новини (fake news) и
приемаме, че това влияе негативно върху информационната стойност и ползите за гражданите.
Всичко това е особено опасно в предизборна ситуация и може да повлияе негативно не само върху
изкривяването на резултатите, а и върху отделни хора и техните репутации.

Продължава на следващата страница
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Декларация

В тази връзка призоваваме:
Всички политически партии ясно да декларират, че няма да използват платени или провокирани
коментатори (интернет тролове) в своите кампании
Всички комуникационни организации, сдружения и практикуващи специалисти да подкрепят настоящата
декларация и също да се ангажират с това
Всички медии да модерират отговорно коментарите под материалите и да изтриват тези, за които си личи,
че са платени или провокирани и/или използват обидни и нецензурни думи
Всички администратори на страници, групи или други форми на масова организация в социалните
мрежи, да модерират коментарите под постовете.
Всички професионалисти, представители на медии и администратори на страници да обявяват публично
кои са интернет троловете
Вярваме, че тези действия ще допринесат за създаването на по-добра информационна среда и
осъществяването на по-добре информиран избор.
За БДВО:
Мануела Дюлгерова-Тотева

За БАПРА:
Екатерина Димитрова

За Дружество на ПР специалистите към СБЖ:
Любомир Блатски

За БААК:
проф. Милко Петров

За АСКО:
Михаела Малеева

PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.

9

Интервю
Пост-истината се оказа думата на 2016г. Участваха ли по
някакъв начин троловете в достигането до този етап от
общественото (не)развитие?

Константин Павлов-Комитата е докторант по социология в
Софийския университет, изучава връзката между интернет
и политика, активист за защита на цифрови права. От 20
години се занимава професионално с интернет
технологии.
Той участва в серията лекции на Читалище.то, посветени
на Медийната грамотност.

Троловете бяха първите лястовички на пост-истината. Когато се появиха, хората смятаха, че те просто
виреят в пролуките на онлайн комуникацията, но все някой ден ще се освободят от тях. Разбра се, че
те са само авангарда на армията от чудовища, която изпълзя и замени истината с идеология, тоест с
пост-истина.

Продължава на следващата страница
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Интервю

Троловете
само
като
инструмент
от
политически кампнаии ли се използват или
могат да обслужват и бизнес интереси?
Троловете обслужват всякакви интереси, а
платените трол армии са били използвани за
всякакви цели, включително и в България,
примерно в полза на фалиращата КТБ. Не е
много скъпо да си наемеш тролове, проблемът
е че са с много плитки мозъци и не могат да
правят нищо друго освен да повтарят едно и
също като латерни.

Как според вас се отразява репутационно
такова
действие
върху
нечия
бизнес
репутация?
Имал съм клиенти, които въпреки съветите ми
са ползвали услугите на такива фирми и
репутационните
последици
са
били
катастрофални.
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.

Смятате ли, че троловете са опасни, след като
са
разпознаваеми като такива?
Да, смятам, защото троловете виреят върху
свободата на словото, а свободата на словото
е въздухът на демокрацията. Без свобода на
изразяването, без свободен дебат, без достъп
до информация, демокрацията умира и на
нейно място се появява нещо страшно и
носещо болка. Троловете не са технически, а
обществен феномен, тоест те не могат да
бъдат ликвидирани с чисто технически средства,
а има нужда от промяна на институционалната
среда, на обществения климат, от нетърпимост
към такива практики и чак тогава ще можем да
се преборим с това явление или поне ще
можем
да
го
ограничим
до
винаги
съществуващите във всяко едно общество
мрънкачи. Вие си мислите, че никой не се
връзва на потока от глупости, които се
бръщолевят в интернет, но те се отразяват
директно
на
бизнес
репутациите,
на
политически репутации и в крайна сметка на
качеството на управлението и на качеството на
живота, а това е нещо, което се отнася
непосредствено до всеки.
Продължава на следващата страница
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Троловете, особено в комбинация с другите
красоти на хибридната война, като фалшивите
новини, анонимните сайтове и т.н. са нещо
изискващо много сериозен отговор. Трябва да
спомена,
че
троловете
силно
намаляват
стойността на площадката, където „тролят“, тоест
капитализацията на съответната медия пада и от
това се губят понякога много пари.
Ако
троловете
са
част
от
цялостна
„комуникационна” стратегия, която се „търгува”
на
пазара,
кой
би
трябвало
да
носи
отговорността за съществуването им?
Този, който ги наема като работници и този, който
плаща за тях. Искам да обърна внимание на една
страна на използването на тролове, за която рядко
се мисли – а това са пораженията върху
психиката и интегритета на самите хора, които се
хващат за тази слабо платена, гнусна и
развращаваща работа. Дълбоката ми вяра е, че
пораженията, които тази професия нанася върху
упражняващите я, прилича на тези, която нанасят
търговията с наркотици и проституцията върху
хората – те буквално ги изяждат отвътре. Затова
смятам, че трябва да се говори много, да се
говори просветено за тези неща, а не само
сензационноPRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.

повърхностно и със смешни картинки. Мен ме
боли, когато виждам как душите на хората
постепенно изсъхват при такива занимания.
Как може да се противодейства на троловете,
така че да не нарушаваме свободата на
словото?
Да направя първо уговорка, че ще говоря само за
платените трол армии. Има няколко прости
решения, които обаче не са много лесни за
реализация. Първо – сайтът, където троловете
публикуват, трябва да има достатъчно ясни Общи
условия и достатъчно решителни и достатъчни на
брой модератори, които да ги прилагат – тогава
свободата на словото не е застрашена. Второ,
трябва да се има предвид, че това е дейност с
ниска добавена стойност – тоест, от нея се
печелят стотинки и ако направим оставянето на
тролски коментари малко по–трудоемко, ние
убиваме печалбата на тролската ферма, както
се наричат фирмите, наемащи тролове, а това
ще намали нашествията на тролове в пъти. Трето –
ако новинарско–аналитичните сайтове намерят
начин да обменят информация за трол кампании,
които се водят през техните коментари, те биха
могли по–лесно да локализират и блокират такава
дейност.

Продължава на следващата страница
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В средата на 2015г. Европейския съд за правата на човека постанови, че медиите са отговорни за
написаното във форумите си и в онлайн коментарите. Това по някакъв начин подобри ли онлайн
средата?
Не, влоши я, защото много медии посегнаха към очевидното решение - забраниха коментарите или
започнаха безпардонно да трият всичко, което съдържа дори намек за критика и в крайна сметка
съдебното решение свърши точно обратната работа на това, заради което беше постановено.
2 години след "Тролология: обезпаразитяване на интернет медиите" от цикъла за медийна
грамотност на Читалище.то има ли някакво положително развитие в тази посока?
Вече знаем много повече за начина по който лъжата завладява света, но това познание още не ни е
донесло радост и облекчение.
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.
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Размисли

Може ли светът да бъде управляван от
"алтернативни" политици?
Ако човек прекара прекалено много време в
гледане на новинарски емисии, може да си
помисли буквално, че боговете са полудели.
Важните за обществото теми са заменени от
злободневни дребнотемия до такава степен, че
натискането на копчето “Изкл.” е неизбежно. Ако
обаче все пак дочакате международните
новини, ще си дадете сметка, че не само у нас
популизмът е на власт, та дори най-влиятелните
държави в света - САЩ и Русия - се управляват от
“алтернативни” политици.
И то не в смисъла на държавници, които дават
по-добра алтернатива на гражданите на своите
страни, а на такива, които упражняват властта си
с “алтернативни факти”. Да, с лъжи. На такива,
които взимат фалшиви новини, “препират” ги
през собствените си профили в социалните
мрежи и след това техните последователи ги
разпространяват сред своите приятели, докато
не ги превърнат в общоприети схващания. В
учебниците това се нарича “пропаганда”, днес
говорителите на президентите го наричат
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.

“алтернативни факти”. Затова и не е чудно, че в
YouTube ще намерите редица клипчета, в които
американски журналисти оборват едно след
друго твърдения на Тръмп, които просто не
отговарят на истината, а съветниците му го
оправдават с реплики като “Той не искаше да
каже това” и “Това са негови вярвания”.

Продължава на следващата страница
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Да си припомним - мненията са свободни, но
фактите са свещени. Това е свещеното правило
на качествената журналистика далеч преди да
навлезем в ерата на “пост-истината”, дори
преди Оруел да създаде езика на лъжата новговор - в своя “1984”. Когато обаче световен
лидер нарича една от най-големите и утвърдени
световни медии “фалшиви новини”, а самият
той размахва като доказателства принтирани
материали от откровено манипулативен сайт,
нещата не вървят в правилната посока.
Имаме си го и тук - известните със силно
манипулативните
си
текстове
медии
от
империята Кръстева-Пеевски стартираха преди
по-малко
от
месец
кампания
срещу...
“Фабриката за фалшиви новини”. Обръщам
внимание само, че първите не са подписали
Етичния кодекс на българските медии, а освен
това винаги са имали странно разбиране за
това що е факт. Това обаче не пречи новините
им да се валидират през сутрешните блокове на
водещите телевизии, а прокуратурата да се
“самосезира” по материали именно в тях,
докато подминава редица сигнали срещу
“удобни” хора.

Връщам
се
обаче
на
“алтернативните”
политици! Доналд Тръмп например е найагресивен и нападателен в Twitter, където няма
как да получи отговор, тъй като това е общо
взето еднопосочен канал. Още повече, той го
прави в средата на нощта - именно върху това
бе базирал скеча си по време на Марша на
жените в края на януари Робърт де Ниро. Когато
няма кой да спори с теб, когато си единствената
алтернатива, излизаш победител, дори доводите
ти да са “алтернативни факти”. Виждали сме и
Путин да го прави - в продължителния
телевизионен формат “Пряка линия”, в рамките
на който от получени десетки хиляди въпроси той
отговаря на максимум 100. И разбира се, Русия
процъфтява
и
в
момента,
макар
международните доклади да сочат обратното.
Ясно е, те са “фалшиви новини”.
Продължава на следващата страница
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Може ли обаче светът да бъде управляван от
"алтернативни" политици? Колко време ще
продължи това? Може би хората си дават
сметка за опасността, иначе нямаше да си
купуват Оруел и да направят “1984” бестселър
на Amazon с над 10000% ръст в продажбите. А
четенето (би трябвало да) води до взимане на
информирани решения.
Аз лично вярвам, че разумът накрая ще
възтържествува
пред
повърхностната
популистична вълна. И то може би много поскоро, отколкото очакваме...

Продължава на следващата страница
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.
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Информация за автора:
Александър Кръстев е комуникационен специалист с основен
фокус върху социалните медии и преподавател по LinkedIn в Нов
български университет.
Създател на най-големия портал за насърчаване на четенето в
България, AzCheta.com и член е на настоятелството на
Читалище.то, където през 2016 г. организира серия от събития,
посветени на медийната грамотност.

PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.
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Партньорство
European Communications Convention

На 22 и 23 март в Мюнхен предстои да се проведе
поредното изключително интересно събитие за ПР
бранша в световен мащаб – третата годишна
конференция European Communications Convention
(ECC). БДВО отново има честта да бъде
институционален партньор на това събитие, което
означава, че всички членове могат да се включат в
него при преференциални условия.
ЕСС’17 се очаква и тази година да стане значим
форум в комуникационния бранш. Авторитетни
лектори, ПР специалисти от САЩ, Великобритания,
Франция, Русия, Германия, Австрия и други страни
ще покажат кои са актуалните тенденции и ще
дадат интересен поглед върху професията ни.
Сред тях са нарастващия проблем за справянето с
фалшивите
новини
и
информация
и
противодействието
с
истинни
и
етични
комуникации, ПР аспекти на проблема с
бежанците,
извличане
на
най-доброто
от
възможностите на социалните медии за ефективна
комуникация и много други.
Продължава на следващата страница
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.
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Партньорство

Защо да участвате?
За да разширите мрежата си от международни професионални контакти – ще се срещнете с
водещи ПР професионалисти от много страни и
да обмените опит с тях
За да чуете изключителни лектори, да участвате в интерактивните дискусии и уъркшопи и така
да обмените ценен опит с професионалисти от други култури и браншове
И, разбира се, да изкарате няколко дни в прекрасния Мюнхен
И както един от участниците в предишната конференция отбеляза, ЕСС не само следва
дневния ред в професията, но и до голяма степен формира тенденции, които ще
наблюдаваме в близко бъдеще. И така всяка година.
Повече за конференцията – програма, лектори и условия – можете да видите на сайта на
събитието: www.communications-convention.eu. Можете да се обърнете към нас за съдействие
и връзка с организаторите.

PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.
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Отличие
6 златни отличия за компаниите, които подкрепят служителите
си да даряват всеки месец
572 472 лева са дарени по ведомост само за миналата година
Виваком, еКомера, Инвестбанк, КонтурГлобал
Марица Изток 3, САП Лабс България и Сити
България - тези шест компании са носители на
Златен знак "Отговорна компания - отговорни
служители" за 2016 година. Годишният знак се
връчва за трети път и е учреден от Българско
дружество за връзки с обществеността, Българска
асоциация за управление на хора и фондация
BCause, за да отличава работодателите, които
развиват програми за регулярно, ежемесечно
дарителство и доброволчество на служителите
си.
На церемония в София вчера, 9 февруари, 19
компании получиха годишен знак „Отговорна
компания - отговорни служители“, който е в четири
категории- знак, бронз, сребро и злато.
"Това, което винаги ми е давало сили да
продължавам напред, е огънят в очите на хората
когато видят, че техните усилия - часове
доброволен труд или дарени средства, са
променили качествено живота на някого. И съм
много благодарна, че преди три години

основахме тези награди заедно с BCause и БАУХ,
защото
това
са
награди
за
човечност.
Независимо кой печели тази вечер, искам да
поздравя всички ви за това, че сте човеци! И
пожелавам на тези, които не са спечелили,
догодина да се видим на сцената", каза Радина
Ралчева, член на Управителния съвет на БДВО.

Продължава на следващата страница
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Златен знак за 2016 година бе присъден на
Виваком, еКомера, Инвестбанк, КонтурГлобал
Марица Изток 3, САП България и Сити България.
Сребърно отличие получиха Аурубис България,
Кока-Кола ХБК България и Мобилтел.
Бронз - Актавис, Атос Ай Ти Солушънс енд
Сървисис, ОмегаСофт, Софийска вода, Софтуер
Груп БГ и Теленор България.
С годишен знак бяха отличени и Монделийз
България, Фьоникс Фарма, Адрес, както и
работещите в Българското национално радио.
Специална
награда
получи
екипът
професионалисти в САП Лаб България, развиващи
дарителството от работното място си по креативен
и ефективен начин. Моника Ковачка-Димитрова,
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.

Николай Кабаджов, Даниела Миткова, Магдалена
Георгиева, Лили Петкова и Весела Димитрова
единодушно спечелиха гласовете на журито с
впечатляващата организация, която са създали - и
за регулярно дарителство, и за професионално
доброволчество, и за десетки други дарителски
инициативи.
Персонално отличие получи и Гари Левсли,
изпълнителен вицепрезидент на КонтурГлобал за
Източна Европа, за лична ангажираност към
каузите на дарителството и доброволчеството.
"За мен е чест и удоволствие да съм в тази зала,
препълнена с хора, които допринасят не само за
каузите, които са избрали, но и за това да
променят хората около себе си. Искам тази вечер
да отличим HR специалистите, които са не само
организатори
на
дарителството
и
доброволчеството от работното място, но и са
хора, които са окуражават служителите в
компаниите да бъдат все по-съпричастни. Разбира
се, благодаря и на всички, които се занимават с
комуникации и PR - без тях не бихме могли да
увличаме хората за тези добри каузи", обърна се
към гостите Добромира Манасиева, член на
Управителния съвет на Българската асоциация за
управление на хора.
Продължава на следващата страница
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572 472 лева са дарени по ведомост само за
миналата година от работещите в компаниите,
носещи отличието "Отговорна компания отговорни служители". 3156 са дарителите, които
през всеки месец на 2016 година са дарявали
част от заплатите си за десетки добри каузи. Над
2500 доброволци и над 15 300 часа труд са
дарени през 2016 година от тях. Всичко това е
станало възможно заради работата на над 50
специалисти по връзки с обществеността и
човешки ресурси, които правят дарителството от
работното място лесно, надеждно и ефективно.
"Удоволствие е за мен да сме заедно и да
отпразнуваме свършената работа. Тя е резултат
от
вашия
ангажимент,
вашите
политики,
програми и системи, вашите практическите
стъпки всеки месец, които правят редовното
дарителство и доброволчество от работното
място толкова ефективно - и за добрите каузи, и
за самите компании", каза и Елица Баракова,
изпълнителен директор на BCause.
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Водещи на церемонията бяха Доника Ризова и
Стефан Щерев. Медийните ни партньори са
България он ер и Блумбърг ТВ. Благодарим за
домакинството на Студио 5, за виното на ЕНИРА и
за музиката на Миднайт ту. Фотограф - Тихомира
Методиева.
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Фокус
За добавената стойност на комуникационния
специалист в организацията
Мястото и ролята на комуникационния специалист
добива все по-важно значение в последните
години в България, а БДВО като организация с найдългогодишна история на професионалистите,
практикуващи ПР професията у нас, през
настоящата година ще насочи усилията си в
посока обсъждане и реализация на ефективни
действия в посока утвърждаване важността на тази
специалност
в
условията
на
динамично
развиващата се среда.

Актуалността на тематиката е продиктувана на
увеличаващата се в последните години роля на
успешните
комуникации,
спомагащи
мениджърите да организират екипите си да
изпълняват ефективно своите задължения.
Основните
изводи
в
проучване
на
Международната
асоциация
на
бизнес
комуникаторите (IABC) доказва, че три са
основните предпоставки за отлични постижения на
комуникационния
специалист:
знанията,
споделените
очаквания
и
характера
на
организациите.
Съществуват
редица
организационни фактори, които влияят върху
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.

ролята, която PR играе в една организация. Първо,
ръководството следва да цени стойността на тази
дейност за напредъка на организацията; второ,
трябва да има т.н. култура на участието; и трето,
организацията следва да поддържа разнообразие
на хора и идеи.
Като посредник между управленския екип и
публиките (вътрешни и външни), PR функцията
играе
ключова
роля
за
репутацията
на
предприятието, а PR планът с основание се
разглежда като част от стратегическия план на
организацията. Самото стратегическо планиране
на дейността притежава потенциал на „добавена
стойност“ – то разкрива предимствата на самата
организация в даден момент. От своя страна PR
планирането
привилегирова
съответното
ръководство на отдела да заеме ключово място в
управлението на цялата организация.
Нека си припомним как преди повече от половин
век един от най-авторитетните анализатори на
мениджмънта Питър Дракър издига ролята на
информацията в процеса на управление и поконкретно в дейността на мениджъра.

Продължава на следващата страница
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Според него, за да организира служителите да
вършат своите задължения, ръководителят трябва
перфектно да умее да предава и приема, да
кодира и декодира информационните потоци.
Ефективността на мениджърският труд е в пряка
зависимост от способността му да се изразява
разбираемо и да бъде възприемчив спрямо
посланията,
които
изпращат
към
него
подчинените
му.
Анализирайки
модерния
мениджър, Дракър извежда особено категорично
неговата функция на комуникатор и едва ли не
прототип на PR професионалиста.
Като посредник между управленския екип и
публиките (вътрешни и външни) на организацията,
PR играе изключително важна роля за репутацията
на предприятието, зависима от мениджмънта на
комуникационна част. Механизмът и технологията
на пъблик рилейшънс правят незаменими
дейностите,
свързани
с
осигуряване
на
информация – рационална, емоционална,
ирационална, формална, неформална на
различни нива от управления процес – при
планирането, организирането, мотивирането,
координирането и контрола на дейностите,
насочени към организационните цели.
PRактики, брой 142, 20 февруари 2017 г.

Ако главният изпълнителен директор (CEO) и други
топ
мениджърите
очакват
обществените
отношения
функционират,
за
да
бъде
стратегически и това да допринесе за целите на
организацията, те често изискват и практики, които
включват изследвания, стратегическо планиране и
управление от PR практика, а не единствено и
само мониторинг на новините и връзки с медиите.

Продължава на следващата страница
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Това изисква наемане и задържане на
специалисти,
които
могат
да
провеждат
изследвания и анализират данни, че дава
възможност за практикуване на по-стратегически
подходи.
В свое проучване от 2013 г. “The Chief
Communications
Officer
and
the
C-Suite”,
Европейската асоциация на комуникационните
директори изследва подробно какъв процент
комуникационни специалисти от най-големите
компании в света имат място в управителните
съвети или т.н. „бордове” на организациите и кои
са ключовите фактори, които играят роля в
позиционирането
на
тази
функция
в
организационната
структура.
Резултатите
показват, че 24, 2% от FT500 компании имат
професионален комуникатор във висшите си
управленски екипи, което от своя страна
означава, че над 70% все още не са
структурирани по този начин. 48, 4% от
участниците са на директно подчинение на
изпълнителния директор или президент на
организацията.
Най-високият
процент
на
представителност на тази функция е отбелязана в
Близкия Изток, следван от Северна Америка,
Австралия и
на четвърто място
Европа.
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Наименованието на функцията е различно в
различните сектори и типове организации:
старши
вице-президент
комуникации,
комуникационен
директор,
мениджър
комуникации
и
комуникационно
аташе.
Ключовите компетенции, които се търсят в
специалистите, за да покрият изискванията за
участие във топ мениджърския състав, са:
комуникационни умения и знания; основни
бизнес познания и проницателност; лидерски
умения; финансови знания.
По-нататък
по
темата
ще
разгледаме
организацията на дейността, мястото на
функцията в организационната структура и
взаимодействието с други важни функции в
компанията,
устойчивото
развитие
и
обществената отговорност на компаниите.
Автор: Мануела Тотева
Използвани
източници:
Международната
асоциация на бизнес комуникаторите (IABC),
Европейска асоциация на комуникационните
директори (EACD), Управление на връзките с
обществеността (Л.Стойков, 2012)
Снимка: Интернет
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Награди
Стартира European Excellence Awards in
Public Affairs

Конкурсът European Excellence Awards си
поставя за цел да отличи организации и екипи,
които да дават пример в прилагането на
иновативни стратегии и практики в областта на
връзките с обществеността.
Конкурсните категории са 53, като са разделени
в 8 главни категории, а именно Постижение;
Сектор;
Проект,
кампания
и
стратегия;
Дигитални връзки с обществеността; Индустрии
и институции; Академични среди; Национални и
регионални кампании и Награда на журито.

Крайният срок за кандидатстване е 7 март 2017
г., а церемонията по награждаването ще се
проведе на на 1 юни 2017 г. в Брюксел.
Повече за конкурса може да откриете тук.
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Форум
Форум за новите технологии в здравеопазването
събира иноватори и преприемачи
Новите решения, технологиите и предстоящи
проекти ще се основните теми, застъпени в
програмата на форума. Очакванията са за
втора поредна година събитието да е модерна
бизнес платформа с презентации и дискусии и
да събере представители на бизнеса, държавни и
частни организации, технологични иноватори,
млади предприемачи и визионери.
За втора поредна година визионерски проекти,
тенденции,
иновативни
решения
и
нови
технологии в здравеопазването ще съберат
иноватори
и
предприемачи
от
сектора.
b2b Media ви кани този месец на „Digital Health
and Medical Innovation Forum“. Събитието ще се
проведе на 27 февруари в конгресен център
„Глобус“ от 9:00 часа. Форумът има за цел да
информира бизнеса и обществеността, да
анализа
регулаторните
и
икономическите
процеси и да стимулира предприемачеството.
Регистрациите за събитието са отворени до 26
февруари 2017 г.
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Организаторите споделят и за някои от
интересните презентации. Надя Маринова, гл.
редактор на b2b Media: “Във второто издание на
форума г-жа Моника Чеуз директор на Дирекция
“Здравеопазване” ще представи идеята за общ
информационен портал на общинските здравни
заведения в София. Сред официалните гости на
форума е проф. Илко Гетов, председател на
Български фармацефтичен съюз, който ще
сподели вижданията си за това как биха могли да
изглеждат аптеките на бъдещето и те да бъдат
реализирани в България. Верни на традицията,
b2b Media дава трибуна и на младите
преприемачи.

Продължава на следващата страница
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Форум

Тази година ще представим млад визионер,
който е реализирал иновативен проект в България
- Даниел Георгиев ще разкаже за своето
решение как да направим мониторите полезни
за очите. Заложили сме в програмата и тази
година дискусии по темата за регулациите и как
те отговарят на европейското законодателство,
както и какви са възможностите за финансиране,
които се очертава като основен проблем при
подкрепа на малкия и среден бизнес, който да
подпомогне фирмите при изготвянето на
документи, свързани с кандидатстване по
програмите за финансиране. Очакваме и тази
година, като официални гости участие от страна
на държавните институции МЗ, НЗОК, МИ, както и
участие на организациите от сектора.“
Форумът е за хора, интересуващи се от нови
бизнес запознанства в медицинския сектор,
които инициират динамични дискусии и
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поддържат
медицинските
иновации
като
приоритет в сектора на здравното обслужване и
грижата за човека. Събитието ще бъде не само
една интересна среща, но и платформа за
предприемачи, иноватори и изследователи, които
ще демонстрират своите разработки.
Лидери и експерти от бранша ще се срещнат, за
да обменят идеи и да разширят познанията си
относно медицинския сектор и неговото бъдеще.
Участието за медии е безплатно. Моля, заявете
своето присъствие на: ilangurova@b2bmedia.bg
Първото издание на събитието се проведе 16
март
2016
г
с
прякото
участие
на
Представителството на ЕК в България.
За повече информация можете да следите и
Facebook страницата на събитието.
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Съвети
Как да отразяваме влиятелни личности,
които лъжат
В съобщение до работещите в новинарската
агенция, изпратено на 31 януари 2017 г., главният
редактор
на
„Ройтерс“
Стив
Адлер
представя стратегията си за професионално и
етично отразяване на управлението на новия
американски президент Доналд Тръмп.
Изхождайки от позицията на редактор на една от
най-големите новинарски агенции в света, чиито
журналисти ежедневно отразяват събития от
опасни места като Турция, Египет, Ирак, Йемен,
Русия, Китай, Филипините, Тайланд, Зимбабве и
много други, Адлер подчертава, че единственото,
което „Ройтерс“ трябва да прави по отношение на
Доналд Тръмп, е да се придържа към принципите
си на работа. Въпреки че указанията на Адлер са
насочени специално към екипа на „Ройтерс“, те
могат да бъдат изключително полезни за
журналисти по целия свят, защото предлагат
основа за това как се прави етична журналистика
в полза на обществото.
Какво трябва да правят журналистите на
„Ройтерс“
1. Да отразяват темите, които имат значение за
хората, и да им предоставят информация, която
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им помага да вземат по-добри решения.
2. Постоянно да обогатяват ресурсите си: ако
поради една или друга причина изгубят достъп до
определен
източник
на
информация,
журналистите на „Ройтерс“ веднага трябва да
започнат
да
търсят
друг
източник.
3. Да се фокусират върху източниците си на
информация и да спрат да се притесняват, че
нямат официален достъп до конкретен човек или
събитие. (Адлер дава за пример Иран – страна,
която „Ройтерс“ отразява постоянно и на високо
ниво, въпреки че няма почти никакви официални
канали
за
достъп.)
4. Да излязат от редакцията, да обикалят страната
и да научат повече за хората, начина им на живот,
мислите и притесненията им, какво им помага и
какво ги наранява и какво смятат за действията на
управляващите.

Продължава на следващата страница

29

Съвети

Какво не трябва да правят журналистите на
„Ройтерс“
1.
Никога
да
не
се
страхуват,
но:
2. Да не влизат в излишни спорове и да не
поставят „Ройтерс“ в центъра на историите си.
3.
Да
не
дават
публично
израз
на
неудовлетворението си, което е неизбежна част
от ежедневието ни. В много други страни
„Ройтерс“ запазва мълчание, така че да може
да си върши работата, без да обвиняват
журналистите на агенцията в предубеденост.
Според Адлер „Ройтерс“ трябва да прави
същото
и
в
САЩ.
4. Да не гледат твърде мрачно на настоящата
медийна среда в САЩ, а да я приемат като
възможност да приложат уменията, които са
натрупали при отразяването на събития при
далеч по-тежки условия, и да дават добър
пример.
„Ройтерс“ не е единствената международно
уважавана медия, която обръща специално
внимание на Доналд Тръмп. С влизането в
длъжност на новия американски президент
британският
The
Guardian
стартира
рубриката „Първите 100 дни на Тръмп“, в която
ежедневно информира читателите си за
дейността на новата администрация,
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включително и за на пръв поглед маловажни, но
доста показателни неща като броя на
публикациите на Тръмп в „Туитър“ и хората,
държавите и институциите, които той е обидил.
Също провокиран от изявленията на Доналд
Тръмп, базираният в Оксфорд Reuters Institute for
the Study of Journalism призовава журналисти от
целия свят да обменят мисли и идеи относно
отразяването на влиятелни личности, които
лъжат. Всеки, който желае да се включи в този
проект, може да впише предложенията си в този
общ документ.
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