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Пост истина и популизъм 

11тият PR Фестивал в България тази година насочи 

вниманието на професионалната общност към 

комуникациите през фокуса на популизма. В 

ерата на пост-истината, когато е поставено под 

въпрос доверието във функционирането на 

обществения договор, очакванията към хората, 

занимаващи се с комуникации са променени. Те 

са натоварени не само с недоверието към 

информацията в общественото пространство, но 

и с повишена взискателност и изострено 

усещане за достоверност и автентичност на 

комуникираното съдържание.  

 

Дискусиите през двата дни на PR Фестивала 

показаха различни гледни точки към 

комуникациите в ерата на пост-истината и 

популизма – от манипулативността на фалшивите 

новини през идентичността в комуникациите до 

темата за „ребрандирането” на Европа.  

Фалшивите новини, манипулциите и всички 

инструменти, довели до пост истината не само не 

са нови като подход за промяна на общественото 

мнение, те са добре овладяни от популистките 

движения и доведоха до резултати, които 

промениха в политически аспект облика на света. 

Благодарение на новите технологии скоростта и 

обхвата на манипулациите усложни 

различаването на истината, което се съчета със 

спад на критичното мислене и с широка 

употреба на „жълтите” и дори откровено 

безсмислените новини като средство за 

забавление.  

 

Продължава на следващата страница 
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Това доведе до преосмисляне на ролята на 

комуникаторите и до промяна в стратегичекото 

планиране и в комуникациите. Управлението на 

тези процеси в реалността на пост-истината беше 

представено на уъркшоп от Илияна Захариева, 

директор Корпортивни комуникации на Мтел.  

Тя представи реални примери при 

стратегическото планиране и управлението на 

комуникациите, като запозна аудиторията с 

целите, методи и резултатите на концепциите.  

 

Според Кристина Калер, член на борда на 

Германското дружество за връзки с 

обществеността и участник в панела „Популизъм и 

идентичност в комуникациите”, е възможно в едно 

популистко общество да бъде спечелено 

„благоволението на масите” и в същото време да 

се запази идентичността, стига да се намери 

правилния начин за общуване. Внимателният 

подбор на инструментите за комуникация в 

променящия се свят на медиите и предоставянето 

на автентични истории, които са значими за 

публиките, са основата за поддържането на 

работещи комуникации.  

 

 

Продължава на следващата страница 
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Според нея бъдещето е в аудио-визуални медии 

и формати и те могат да бъдат разбрани 

навсякъде по света. Когато разказаната история 

е истинска и е важна за тези, на които се 

разказва, то се постига търсената идентичност и 

доверие между комуникиращите страни.  

 

В тези комуникации няма място за популизъм, те 

са основани на факти и открито общуване. Днес 

сме свидетели на обратната проява - чрез 

враждебната реч и емоционалните внушения 

публиката се вкарва в колективна емоция и се 

лишава от възможността за собствено мнение, 

изградено на фактология. Според проф. Георги 

Лозанов, водещ на предаването „Обичайните 

заподозрени” на България он ер и участник в 

същия панел, така отново наблюдаваме 

изместване на индивидуалния авторитет към 

масовите настроения и започва нова 

колективистична вълна. Според него индивида се 

губи като ценност, което всъщност стои в 

основата на християнските ценности и така пост-

истината и популизма водят до разпад на 

ценностите на християнската култура, вкл. на 

либерализма.  

Тази популистка и националистична реторика от 

една страна и разминаването между  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обещанията и постигнатите резултати от друга 

доведе и до промяна във възприемането на 

Европейския съюз. Според Огнян Златев, 

ръководител на представителството на ЕК в 

България, това поставя под въпрос доверието и 

легитимността на съюза. Възможни са пет 

сценария за развитие на ЕС: продължава какво 

до сега; остава само единния пазар; страните, 

които искат да правят повече, правят повече; 

прави се по-малко, но по-ефективно; прави се 

много повече заедно. Пътят на развитие обаче 

ще бъде избран съвместно, след дебати за 

бъдещето на Европа и ще стане ясен след 

изборите за Европейски парламент през юни 

2019.  

 

 

Продължава на следващата страница 
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Въпреки актуалната ситуация обаче е добре да 

си дадем сметка, че благодарение на ЕС, Европа 

е дом на най-равнопоставените общества в 

света и преживява 70 години траен мир. Пътят на 

развитие ще бъде решен след активен диалог с 

гражданите на съюза. Трансформациите обаче 

са неизбежни и предстоят.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В тази посока беше и представянето на Ставрос 

Папянис, автор на книгата „Rebranding Europe”. 

Според него европейския проект е посред  

 

 

 

 

 

най-тежката криза след подписването на 

Римския договор от шестте държави основателки 

през 1957г.  Финансовата криза през 2008 показа 

структурните недостатъци на еврозоната и 

именно икономическата слабост е един от 

ключовите аргументи, използван по време на 

дебатите за  Brexit.   

Заедно с това кризата с еврото като валута, 

икономическото разделение на Север-Юг и 

Изток-Запад, вкл. по темата за бежанската криза 

имат мрачен ефект върху интегрирането на 

Европа и припознаването на общи ценности. 

Посланията на ЕС не са интересни за нейните 

граждани, не само за медиите. Тези чисто 

икономически аспекти се подхранват и от други 

явления като скандали с членове на Комисията, 

които заемат ръководни корпоративни позиции 

след изтичане на мандатите им в ЕС (Барозу, 

Нели Крус, ..); фалшиви новини; неясни послания; 

липса на обща европейска публична сфера и 

на комуникационна стратегия. Всичко това води 

до усещане за липса на идентичност и разбира 

се – разрушаване на доверието.  

Европа трябва да стане отново интересна за 

медиите и гражданите си. Тя се нуждае от 

истории, които показват какво прави ЕС за тях.  

Продължава на следващата страница 
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ЕС трябва да изпрати съобщение за единство и възстановяване и да покаже, че излиза от кризата и 

че върви към  бъдещето. Така ребрандирането на Европа минава през възстановяването на 

доверието от страна на гражданите чрез активни комуникации, които водят до реални действия. 

 

Призмата на пост-истината и популизма, през която бяха дискутирани комуникационните процеси 

показа различните аспекти и изключително многопластовото и въздействие. Променени са не 

само ролите на основните участници в комуникациите, ефективността на публичните 

комуникации и усещанията за принадлежност към определени общности. Единият от възможните 

ефекти за обществата е повишаване на критичното мислене, активизиране на гражданските 

позиции и в крайна сметка – по-добре функциониращ обществен договор.  

  

Фестивал 2017 
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Победителите в PR Приз 2017 
 
 

На 18 май на официална церемония в Софийската градска художествена галерия бяха раздадени 

годишните награди на Българското дружество за връзки с обществеността “PR Приз 2017”. 

Специални гости на събитието, което събра над 150 представители на гилдията, бяха Яник Мекушин, член 

на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Ирина Йорданова, 

председател на Програма Европа на СО и на Комисията по европейски програми, проекти и 

международно сътрудничество към СОС. 

33 проекта в общо 13 традиционни категории са отличените комуникационни постижения от изминалата 

година. На седемнадесетото издание на конкурса бяха връчени и няколко специални отличия: 

Приз 2017 

Продължава на следващата страница 
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Корпоративна ПР кампания 

 

1. Lufthansa А380 пристига в София - Publicis Consultants 

MSLGROUP 

2. СЕЗОН 2016-2017 на НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ” – 

Народен театър “Иван Вазов” 

3. 25 години Пощенска банка – BBDO Group 

 

CSR проект бизнес сектор 

 

1. Защото здравето има значение – 3CON 

2. Всяка дума стига до теб – BBDO Group 

3. С предпазен колан на задната седалка – Солвей Соди 

 

CSR проект нестопански сектор 

 

1. 15-то издание на Мениджър за един ден – Junior 

Achievement 

2. Holiday Heroes Спортувай с мисия – Holiday Heroes 

 

PR проект в публичния сектор 

 

1. Влез в час с данъците – НАП 

2. Обърни представите – Интелдей Солушънс 

3. Международна конференция на Съвета на Европа – 

O3PR 

Приз 2017 

Продължава на следващата страница 
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Зелени комуникации и градска среда 

 

1. Зарядно със сърце – BBDO Group 

2. Седмица без рязане на ленти – Уникредит 

Булбанк 

3. Книги за смет – Фондация Кредо Бонум 

 

PR проект за вътрешни комуникации 

 

1. FESTO Factor – Фесто Производство 

2. Отбелязване на 150 години Аурубис – Chapter 

4 

3. Аурубис Визия – поглед в бъдещето – Аурубис 

 

PR проект за продукт или услуга 

 

1. Крадецът на ябълки – All Channels 

Communication 

2. Макс 4G стрийминг на военния парад за 6 

май - Publicis Consultants MSLGROUP 

3. SHAPES IN GREY ОФИЦИАЛНО – ARUNA PR 

Advisory 

 

Приз 2017 

Продължава на следващата страница 
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Специално събитие 

 

1. Европейска нощ на театъра – Фондация Арт Проджектс 

2. Мтел Медия Мастърс 2016 – Мобилтел 

3. Lufthansa А380 пристига в София - Publicis Consultants 

MSLGROUP 

 

PR проект на медия 

 

1. Произведено в България – All Channels Communication 

 

Кризисен PR 

 

2. Инцидент на автомагистрала Тракия –  All Channels 

Communication 

 

Дигитална кампания или проект 

 

1. Крадецът на ябълки – All Channels Communication 

2. Седемте новозеландски езера – All Channels 

Communication 

3. Макс 4G стрийминг на военния парад за 6 май – Publicis 

Consultants MSLGROUP 

 

Приз 2017 

Продължава на следващата страница 
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Политически PR 

 

2. Марешки за президент – СпортЛаб 

 

PR на студентски проект 

 

1. Живо чудо – Нов български университет 

2. ARTscape room – Нов български университет 

3. На СПА туризъм в България – Софийски университет 

 

Специални награди: 

 

Награда на Комисия по етика – 15-то издание на 

Мениджър за един ден, Junior Achievement 

 

Награда на КРИБ – Мобилна изложба “Завръщане в 

бъдещето”, Сименс България 

 

Награда на б2б медия – НЕПОЗНАТИ от Златния фонд 

на Колекцията, ОББ 

 

Награда на сп. Мениджър – Зарядно със сърце – BBDO 

Group 

 

Награда на БДВО за международен дебют – adidas 

България NEWS STREAM, B+Red Agency 

 

Приз 2017 

Продължава на следващата страница 
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По време на церемонията бе обявен и 

победителят в седмото издание на 

студентския конкурс – Mtel PR Challenge. 

Илияна Захариева, Директор 

Корпоративни комуникации на Мтел, 

покани студентът, който тази година ще 

бъде стажант в телекома – Ана Вълева.  

 

Събитието бе кулминация на 

традиционния ПР фестивал на БДВО, 

който се реализира в рамките на 

проект “Нарастващото значение на 

комуникационните специалисти в 

контекста на променящите се 

европейски общества” с финансовата 

подкрепа на Столична община, 

“Програма Европа 2017” и партньор 

Британски съвет. 

Приз 2017 
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БДВО за втора година се присъедини като 
партньор към МediaMIXX 

БДВО за втора година се присъедини като 

партньор към МediaMIXX със собствен панел, 

показващ гледната точка на гилдията като страна 

в развитието на обществените 

комуникации. MediaMIXX 2017 включваше теми 

като „Свобода vs. фалшиви новини”, „Интеграция 

на социалните медии”, „Медиите във времена на 

глобални промени”, „предсказанията” на 

визионерите, катко и темата за чистотата и 

пълнотата на информацията в панела на БДВО. Тя 

беше разгледана в аспектите пост истина и 

популизъм, от една страна, и споменаване на 

марки, от друга. 

Участници в панела бяха Ана Аранудова, Хавас; 

Розита Еленова, СЕМ; Елена Матеева, Софарма и 

член на УС на БДВО. Ана Арнаудова показа 

употребата на популизма в политическия pr и как 

пост-истината изкривява комуникациите. Тези два 

феномена – пост истината и популизма, 

неибежно променят поведението от страна на 

комуникационните специалисти при общуването 

със заинтересованите си страни. Медиите вече не 

са партньор „по подразбиране” в този процес, 

според Елена Матеева, като „принос” за това 

имат и използването им като оръдие срещу 

бизнес конкуренти, както и спада в доверието към 

тях.  Те са само един от иснтрументите в активния 

диалог, като все повече се избират дигиталните 

медии. 

Продължава на следващата страница 
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Изключително интересна тема засегна Розита 

Еленова от СЕМ, а именно доколко чувстително е 

обществото ни към свободата на словото и къде е 

границата в показването на информацията. 

Зачитането на личното достойнство  би следвало 

да е част от критериите при създаването на 

информационния поток, както и осъзнаването на 

разликата между криминална хорника и 

новина.  Водещият принцип при свободата на 

словото би следвало да е ненарушаване на 

свободата на другия. Медиите са тези, които са 

призвани да опазват свободата на словото и носят 

особена отговорност към обществото. 

Това е 23тото издание на платформата за диалог 

между медиите MediaMIXX 2017 SEE  и се проведе 

за втора година в Солун, Гърция, като амбицията е 

да засяга темите, значими за всички страни в 

обществените комуникации, касаещи региона на 

централна и източна Европа. 

Партньорство 
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Първата фаза на проекта за борба с „фалшивите новини“ 
„Hack the Fake News” завърши с технологични решения с 
добър потенциал 

8 екипа участваха в предизвикателството на United Partners и Българска асоциация на ПР агенциите за 

борба с „фалшивите новини“ с помощта на последните технологии за анализ на данни 

Осем отбора взеха участие в първата фаза на 

инициативата „Hack the fake news”, чиято цел е 

откриване на решения за борба с „фалшивите 

новини“ с помощта на последните технологии в 

областта на анализа на текстови данни - 

изкуствен интелект и машинно самообучение. 

Четири от екипите представиха най-точни модели, 

които се отличаваха с най-добра практическа 

приложимост и иновативност на разработката. 

Инициативата продължава с публичен workshop и 

дискусия в широк кръг от експерти. 

 

По време на 48-часовия хакатон участниците 

трябваше да създадат алгоритъм, който оценява 

вероятността дадена онлайн публикация да е 

фалшива (невярна или манипулативна) и/или да 

представлява т.нар. “clickbait” (пикантна 

информация с подвеждащо заглавие). Отборите 

разполагаха с близо 3000 статии, ръчно оценени 

от студенти по „Връзки с обществеността“ от Нов 

Български Университет и други експерти.  От 

 

 

 участниците се изискваше представените 

решения да могат да се прилагат върху десетки 

милиони публикации на ден и да могат да се 

използват за създаването на безплатна 

обществено-полезна услуга или онлайн 

инструмент, който да е достъпен за крайните 

потребители. 

 

Някои от основните предизвикателства, с които 

експертите се сблъскаха произтичаха от 

особеностите на явлението „фалшиви новини“ – 

че лексиката, използвана в тях, се променя във 

времето, според политическата ситуация и 

целевата група, както и от нуждата да се открият 

други критерии, които „издават“ една фалшива 

новина. Много тях бяха свързани със стила на 

текста - брой уникални думи в заглавието и 

текста, брой главни букви, използване на 

определени символи, близост между заглавие и 

текст.  

 Продължава на следващата страница 

Предизвикателство 
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За разрешаването на проблема отборите 

приложиха последните технологии в обработката 

на данните, като конволюционни невронни мрежи 

и word2vec (представяне на думи чрез вектори).  

Резултатите бяха оценени от жури по няколко 

основни критерии – точност на алгоритъма, 

презентация и визуализация на резултатите, 

приложимост и достъпност на модела, 

иновативност и оригиналност на разработката. 

Четири отбора събраха много близък брой точки и 

в резултат си разделиха първо и второ място. 

Отбор „HyperScience” (Серги Сергиев, Кристиян 

Ташков, Петко Николов, Илия Цеков) и отбор “Red” 

(Лъчезар Божков, Пепа Генчева, Георги Караджов, 

Емил Иванов) оглавиха класацията със съответно 

88,19 т. и 88,18 т. от максимално възможни 100 т. 

Отбор „Leanplum” (Владимир Маринов, Васил 

Люнчев и Никола Таушанов) и отбор „VMЖивко“ 

(Антони Иванов, Ангел Дамянов, Александър 

Колев, Живко Ганев) завършиха втори със 

съответно 87,87 т. и 85,51 т. В журито взеха участие 

експерти от съорганизаторите Data Science 

Society, българска доброволческа общност от 

експерти в анализа на данни и Sensika, 

технологична платформа за проследяване и 

обработка на публикации онлайн и в социалните 

мрежи. 
Продължава на следващата страница 

Предизвикателство 
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Генерален спонсор на проекта е HyperScience 

– компания за технологии в сферата на 

изкуствения интелект, специализирана в 

автоматизацията на обемни офис задачи, 

която повишава ефективността и ефикасността 

на всекидневните бизнес операции.  

Инициативата е подкрепена и от компанията - 

лидер на пазара на телекомуникациите, Mtel. 

По време на хакатона участниците разполагаха 

с вкусна и разнообразна храна, предоставена 

от BGmenu като част от инициативата "Да 

хапнем заедно". Кампанията е вдъхновена от 

желанието на BGmenu да насърчи 

потребителите си да се хранят заедно по-често. 

Партньори на проекта са Българска дружество 

за връзки с обществеността (БДВО) и Нов 

Български Университет (НБУ).  

Предизвикателство 
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Гергана Иванова, Радослав Бимбалов и Александър 
Христов създават ПР агенция Параграф 42 

Новата агенция ще се профилира в измерването и оценката на ефективността в ПР 

Трима доказани професионалисти в 

комуникациите в страната ни – Гергана Иванова, 

Радослав Бимбалов и Александър Христов, 

обединяват усилия, за да създадат нова ПР 

агенция с бранда Параграф 42. Агенцията ще 

бъде част от голямото семейство на The Smarts, 

ще допринася за синергията и ще допълни 

богатото портфолио от професионални 

комуникационни решения. 

   

Параграф 42 ще предоставя целия спектър от ПР 

дейности, като ще бъде профилирана в 

измерването и оценката на ефективността. 

Създателите на агенцията смятат, че именно това 

ще даде повече добавена стойност на 

комуникациите и ще развива целия пазар, като 

позволи вложените инвестиции в ПР да бъдат по-

добре аргументирани. Нещо повече, това ще 

доведе до постигането на дългосрочни и 

устойчиви резултати в кампаниите във всяка 

сфера, от което ще спечели цялото общество. 

  

 

Професионалистите в агенцията ще 

осъществяват измерването и оценката на 

ефективността в ПР благодарение на специално 

разработени методики в съответствие с водещите 

международни стандарти. Предпоставка за 

добри резултати е и дълбокото познаване за 

обществените, политическите и бизнес процеси и 

на енергията от опита на екипа. 

Продължава на следващата страница 

Новина 
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Тримата създатели на Параграф 42 заявяват: 

„Имаме амбицията да даваме идеи, които 

надхвърлят очакванията. Ще аргументираме 

тези идеи със задълбочени анализи. Ще 

заставаме зад силни и ясни позиции, които 

ще обединяват оценка на ПР кампаниите и 

предложения за усъвършенстване на 

комуникациите. И ще се стремим да 

постигаме точност и обективност и повече 

стойност за инвестираните в ПР средства.“ 

  

Управляващ директор на Параграф 42 ще 

бъде Александър Христов, доказан ПР 

специалист с много богат опит на 

мениджърски позиции в компании и агенции. 

В началото новата агенция ще разчита на 

специалисти от The Smarts и на творческата 

сила на екипа. 

Новина 



PRактики, брой 147, 15 юни 2017 г. 22 

"Спортувай с мисия" - Плажен волейбол 
между компании  

На 25 юни, Holiday Heroes организират вече 

традиционния турнир по плажен волейбол. 

Състезанието ще се проведе на игрищата 

на SportVolley в гр. Божурище, а в него 

могат да се запишат компании, които да 

излъчат свой представителен отбор от 

четирима служители. Всички участници ще 

имат осигурени брандирани екипи, 

а  лично Евгени Иванов – Пушката, който 

ще им помага на състезателите с тактики 

и съвети. 

Запишете отбор на вашата компания и 

помогнетена хиляди семейства в нужда, 

докато се забавлявате с колеги и 

сплотявате екипа си. Повече информация 

на https://holidayheroes.bg/volley/   

Събитието е част от серията "Спортувай с 

мисия", а събраните средства ще бъдат 

използвани за закупуване на хранителни 

продукти за кампания „Коледа 2017“.  

Кауза 

https://holidayheroes.bg/volley/
https://holidayheroes.bg/volley/
https://holidayheroes.bg/volley/
https://holidayheroes.bg/volley/
https://holidayheroes.bg/volley/
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Партньорите ни от The 

Smarts търсят стажант-

копирайтър и стажант-

дигитален копирайтър. 

Има работа и дворче за 

повече вдъхновение. 

Вижте обявите и ако е 

необходима повече 

информация, пишете на 

посочения имейл. 

 

 

Търсят се таланти 

Възможност 
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