Празник
Ден на ПР специалиста 2017

За втора година ПР организации в ст
раната се събират, за да отбелeжат
заедно Деня на ПР специалиста, с к
оето дасплотят практикуващите тази
професия.
По време на събитието ще се
проведе
дискусионен панел „Фалшивите нов
ини
–
шокиращи и интересни? Или серио
зен
проблем?“
и
играта „Измисли абсурдна фалшив
а новина“. Истински ПР-и ще говорят
за фалшиви новини, обещава да е
интересно.
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Тиймбилдинг
Предстои БДВО Summer Camp 2017 „PR на
гребена на вълната“
Дойде време за първия морски тиймбилдинг на
БДВО:
БДВО
Summer
Camp
2017 #RegattaEdition „PR на гребена на вълната“.
На 15 юли ще отплаваме с яхта към дълбините на
Черно море от Св. Св. Константин и Елена.
Програма
15 юли, събота, Св. Св. Константин и Елена
10:00 ч. – Отплаване и морски предизвикателства
20:00 ч. – Вечеря в ресторанта на хотел „Атлант“,
Св.
Св.
Константин
и
Елена
Участниците
в БДВО Summer
Camp 2017
#RegattaEdition „PR на гребена на вълната“ са
добре дошли да се настанят в хотел „Атлант“
(http://hotelatlant.com/) и ползват отстъпка от
цената при резервация на тел.: 0878 602 153
(Божидар). Цена за настаняване в двойна стая с
отстъпка за БДВО: 100 лв. (стандартна цена: 120
лв.).
Регистрация за участие може да направите на
имейл: office@bdvo.org или на телефон: 0897 986
860
(Мила
Миленова)
до
6
юли.
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Регистрацията е безплатна за членове на БДВО,
платили годишния си членски внос за 2017 г.
Регистрацията е платена за нечленове на БДВО и
придружители в размер на 20 лв. и се заплаща по
банков
път
до
14
юли:
Юробанк
България
(Пощенска
банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN:
BG05
BPBI
7940
1076
0532
01
Основание: Участие в събитие.
Партньори на БДВО Summer Camp 2017 “PR на
гребена на вълната“ са Медицински университет
Варна, Euroins Bulgaria иПощенска банка.
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Интервю
ПРОГРАМА ЕВРОПА ИМА ТРИ СТОЖЕРА – ГРАЖДАНСКИЯТ СЕКТОР,
МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЦЕННОСТИ
Ирина Йорданова, председател на програмния съвет на Програма Европа на СО и председател на
Постоянната комисия по европейските програми, проекти и международно сътрудничесто към
Столичен общински съвет
Кога започна Програма Европа на Столична
община и какви са нейните приоритети?
- Програма Европа стартира през 2009 г. като
инициатива на Столична община и Столичен
общински съвет (СОС), координирана от
Постоянната
комисия
по
европейските
програми,
проекти
и
международно
сътрудничесто. Тя подпомага сътрудничеството
между гражданското общество и местната
власт в София в създаването и достъпа до
разнообразни практики, свързани с членството
на България в Европейския съюз. Програма
Европа дължи своето развитие и утвърждаване на
кмета на София г-жа Фандъкова, която от
самото начало оказва лидерска инициатива и
подкрепа.
Продължава на следващата страница
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Интервю

Какви са целите и конкретните приоритети на
Програмата?

дейности в публичния сектор и подкрепа за
младежкото предприемачество.

Програма Европа всяка година се реализира
според приоритетни области, които се предлагат
от Програмния съвет и се одобряват от Столичен
общински съвет. Първата приоритетна област
остава непроменена през годините и отразява
същността на Програмата, свързана със
създаване, прилагане и популяризиране на добри
европейски практики, свързани с подобряване
качеството на живот в столицата и засилване на
ползите от членството на България в Европейския
съюз. Втората и третата приоритетни области се
променят, защото отразява актуални европейски
тенденции и местни политики, по които се работи
през съответната година. През 2009 е поставен
акцент към социалната дейност, през 2010 и 2011
тя е насочена съответно към доброволчеството и
развитието на София като зелен град, през 2012 и
2013 – към подкрепа на инициативи и проекти,
отговарящи
на
критериите
за избор
на
европейска столица на културата в категория
„Град и граждани”, а през последните три години
се насърчава интелигентното и устойчиво градско
развитие,
облагородяването
на
градските
пространства, както и засилване на иновативни

Каква е процедурата за кандидатстване?
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- Подпомагат се проекти на основата на
конкурсен принцип. За целта всяка година
Програмният съвет одобрява пакет от документи,
които
да
подпомогнат
кандидатстващите
организации. Пакетът включва насоки и формуляр
за кандидатстване, методика за оценка и
класиране на проектните предложения, проект на
Договор за предоставяне на безвъзмездно
финансиране. Конкурсът за набиране на
проектни
предложения
се
обявява
на
електронните страници на СОС и Столична
община, в национален всекидневник, както и на
електронните страници на неправителствени
организации. Срокът за подаване на проектните
предложения е едномесечен. Всяка година се
провежда информационен ден по процедурата
за кандидатстване, на който присъстват средно
по 50 представители на неправителствени
организации и райони на Столична община,
които се интересуват от условията и допълнителна
информация.
Продължава на следващата страница
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Интервю

Как се оценяват и класират проектите?
- Това се извършва от Комисия за оценка и
класиране на проектните предложения, която
включва председател и членове, включително юрист
и финансист, както и външни експерти в
съответните приоритетни области по Програмата.
В Комисията за оценка и класиране на проектните
предложения не участват членове на Програмния
съвет на Програма Европа или други общински
съветници, с изключение на председателя на
Комисията.
Комисията за оценка и класиране отваря
пликовете с подадените проектни предложения,
извършва проверка на допустимостта им, приема
правила за работа при оценка на проектните
предложения, съставя Регистър на подадените
проектни предложения. На основата на специално
разработената Методиката за оценка и класиране
на
проектните
предложения
е
изработен
Формуляр за оценка на проектните предложения.
Всеки проект се оценява от двама членове на
Комисията.
Комисията по оценка на проектите извършва
класиране на проектите по низходящ ред.
Програмният съвет на заседание разглежда и
приема списъка и го представя за одобрение на
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

ПКЕВВГО. Комисията гласува класирането и го
внася за утвърждаване в СОС. Списъкът с
одобрени проекти се публикува на страницата на
Столична община и на сайта на Програма Европа.
След решението на СОС се сключват договори
между
Кмета
на
Столична
община
и
бенефициентите. Всяка година преди началото на
изпълнението
на
проектите
се
провежда
стартираща среща по Програма Европа, на която
Кметът на София поздравява бенефициентите и се
връчват
договорите
на
организациите,
финансирани от Столична община. На събитието
присъстват общински съветници, районни кметове,
представители на неправителствени организации,
на културни институти и медии.

Продължава на следващата страница
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Интервю

Колко проекта са подкрепени и реализирани?
Общо за деветте години по Програма Европа са
подадени 829 проектни предложения, от които 283
са финансирани, на обща стойност 3 654 000 лв.
Подадени и финансирани проектни предложения
по години:
2009 г. - 62 подадени проекта, 18 финансирани, на
стойност 430 хил. лв.
2010 г. - 143 подадени проекта, 28 финансирани,
на стойност 446 хил. лв.
2011 г. - 69 подадени проекта, 26 финансирани, на
стойност 445 хил. лв.
2012 г. - 87 подадени проекта, 27 финансирани, на
стойност 428 хил. лв.
2013 г. - 81 подадени проекта, 32 финансирани, на
стойност 393 хил. лв.
2014 г. - 82 подадени проекта, 33 финансирани, на
стойност 350 хил. лв.
2015 г. - 114 подадени проекта, 35 финансирани,
на стойност 400 хил. лв.
2016 г. – 106 подадени проекта, 42 финансирани,
на стойност 382 хил. лв.
2017 г. - 85 подадени проекта, 42 финансирани,
на стойност 380 хил. лв.
Неправителствените
организации участват
в
програмата не само като водещи организации,
но и като партньори. Общо за деветте години по
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

Програма Европа като водещи и като партньори
са финансирани близо 450 неправителствени
организации, които са регистрирани и развиват
дейност на територията на Столична община.
Подкрепата за неправителствените организации е
не само финансова, но и институционална,
защото участието в Програма Европа развива
техния капацитет и укрепва възможността им да
кандидатстват по други подобни програми, като
Оперативните
и
Европейските
общностни
програми.
Продължава на следващата страница
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Интервю

По какъв начин се осъществява мониторинг и как
се отчитат изпълнените проекти?

община, се
договорите.

превеждат

останалите

суми

- Програмният съвет осъществява мониторинг
върху изпълнението на проектите, като за всеки
проект се определят като наблюдаващи двама
членове на Програмния съвет и по един външен
експерт
със
задължението
да
посещават
събитията по проекта и с правомощия да изискват
всякаква информация за изпълнението на
съответния проект. В резултат на тази създадена
организация всички членове на програмния съвет
вземат активно участие като присъстват на срещи,
обучения, семинари, заключителни конференции
по покана на бенефициентите.
След приключване на проектите, в установените
срокове всички бенефициенти по проектите
представят финалните описателни и финансови
отчети за проверка и приемане от координатора
на Програмата. След одобряване на финалните
отчети от финансисти, работещи в Столична

Как
се
информира
обществеността
резултатите от осъществените проектите?

по
за

Във връзка с изискванията на Програмата за
визуализация и съответните клаузи в договорите за
безвъзмездно финансиране, всяка организация
бенефициент осъществява дейности, насочени
към разпространяване на информация за
съответния проект – цели, етап на развитие, целеви
групи, резултати. За целта се използват интернет
страниците
на
съответните
райони,
неправителствените организации, партньорите,
социални
и
партньорски
мрежи,
срещи,
семинари, брошури, дипляни и флайери, плакати,
учебни пособия, форуми, пресконференции,
кръгли маси, клипове вкл. и електронната
страница на Столична община, различни медии.

Продължава на следващата страница
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Интервю

Как се обяснява успехът на Програма Европа досега и
ще продължи ли тя да се развива?
- Успешното реализиране на Програма „Европа” от
2009 г. досега е резултат от съвместните усилия на
мениджмънта на Програмата, заложения принцип на
конкурентен подбор, както и отговорното отношение на
бенефициентите
и
техните
партньори
при
осъществяване на проектите. Доказателство за
правилния подход е интересът за участие в нея от
страна на неправителствените организации и районите
на Столична община и готовността на гражданския
сектор
за
партньорство.
Представителите
на
гражданския сектор възпримат Програмата като още
едно доказателство за прозрачност и готовност за
сътрудничество от страна на Столична община, което
ме кара да вярвам, че Програма Европа ще продължи
да се развива в подкрепа на гражданските инициативи
и европейското взаимодействие.

PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Новина
Параграф 42 става партньор на Ketchum за
България
ПР агенция Параграф 42 спечели партньорството
на глобалната комуникационна агенция Ketchum
за България. Това ще даде възможност за поинтегриран подход в работата по кампании и за
ценна обмяна на опит и добри практики.
„Освен всички ползи за клиентите, заедно можем
да постигнем още повече – и Ketchum, и
Параграф 42 имат специално внимание към
измерването и оценката на ефективността в ПР.
А това от своя страна има потенциала да доведе
до
дългосрочни
устойчиви
резултати
на
кампаниите“ – каза Александър Христов,
управляващ директор на Параграф 42.

Параграф 42 беше създадена през май тази
година от трима доказани професионалисти в
комуникациите в страната ни – Гергана Иванова,
Радослав Бимбалов и Александър Христов.
Агенцията е част от голямото комуникационно
семейство на The Smarts, предоставя целия
спектър от ПР дейности и е профилирана в
измерването и оценката на ефективността.

Ketchum е глобална комуникационна компания,
с централа в Ню Йорк и с офиси и партньори в
над 70 страни по света. Според авторитетната
класация Global Top 250 PR Agency Ranking,
реализирана от The Holmes Report, тя е четвъртата
по големина ПР агенция в света, с 6% глобален
ръст в приходите за 2016 г. спрямо 2015 г.

PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Позиция

Константин Петров е новият Campaign мениджър на
Kaufland България.
Константин е магистър по Реторика, Политически науки и
Нова История от Karl-Eberhards-Universitaet в Тюбинген,
Германия.
Професионалният му път в публичните комуникации започва
през 2008-а в Овергаз, където в продължение на 4 години
работи заедно с Нери Терзиева. Последователно след това
се грижи за публичните образи и на други компании от
енергийния бранш в страната като TEЦ Ей-И-Ес Гълъбово и
Рила газ, докато през 2014-а година не поема акаунта на
Мтел в All Channels | PR, с които печелят общо 10 PR Приз-а в
рамките на само 2 години.
В ролята си на PR Manager в All Channels | PR отговаря както
за управлението и на други ключови клиенти на агенцията
(Eurosport, Proxiad), така и за развитието на екипа ѝ. От края
на 2016-а до май 2017-а следва кратко завръщане към
енергийната сфера - в Shell Upstream Bulgaria

PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Награди
Предстои третото издание на b2b Media Awards
Третото издание на конкурса ще отличи найдобрите
предприемачи,
най-иновативните
компании, най-креативните корпоративни офиси,
както и социално - отговорни кампании,
използващи иновативно мислене за постигане на
значими резултати.
Ще се оценяват устойчиво и иновативно
поведение, оригиналност на идеите, ефективност
от реализацията, новаторство по отношение и на
продуктите, и на услугите, а също и иновативност в
начина, по който са били комуникирани.

За втора година
в конкурса
могат да
кандидатстват
проекти
с
образователна
насоченост в сферата на бизнеса.
За първи път се приемат номинации за Мобилни
иновации и за Работодателска кампания.

Категории и награждаване:
По време на официалната церемония ще бъдат
връчени награди в различни категории заедно с
една Голяма награда „Иновация на годината“.
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

Предвижда се и отличие за "Млад предприемач
на годината".
Повече за отличията:
Наградите не са ограничени до определени
сектори. Номинирани в категория “Бизнес дебют
на годината” се очаква да бъдат новостартирали
компании, докато в категория “Бизнес идея на
годината” е възможно да бъде отличена идея,
която дори още не е стартирала изпълнението си
като бизнес проект.
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Форум
Устойчивите решения не могат да бъдат
краткосрочни
Участниците в Осмия Национален Зелен Форум 2017 се обединиха около идеята, че институциите,
бизнесът и обществото трябва да работят заедно за развитие на по-добра градска среда в България
Осмото издание на традиционния дискусионен
форум, организиран от сп. Мениджър и Екопак
България – Национален зелен форум 2017, събра
представители на властта и бизнеса, еко- и
научни организации, специалисти по енергийна
ефективност и управление на отпадъци, които се
обединиха около идеята за развитие на
екоиновации и зелена градска среда в България.
Te демонстрираха пред участниците във форума,
че имат ясна визия и работят заедно за
намаляване на въглеродните емисии, ефективно
управление на отпадъци, дигитализация и други
инициативи за създаване на условия за устойчиво
развитие на градовете и опазване на околната
среда.
Форумът инициира активна дискусия в два
панела, като първият „Добавената стойност на
зелените инвестиции”, се фокусира върху
няколко значими теми като намаляване на
вредните емисии, управление на отпадъци,
пестене на ресурси и използването на
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

биоразградими материали. Панелът бе открит от
г-н Нено Димов, Министър на околната среда и
водите, който твърдо застана зад позицията, че
подемът на икономиката не трябва да бъде
спиран и призова да се стремим към неговото
развитие. „Зеленият бизнес не е просто реклама,
не е просто печалба. Това е онзи гений, който
превръща потенциалния ресурс в реален.
Живеем в такъв етап, че именно той ще измисли
как да използва „отпадъка” и да го превърне в
ресурс. Зеленият бизнес е този, който се справя с
предизвикателствата
днес и
ще направи
бъдещето по-добро”, подкрепи усилията на
бизнеса министър Димов.

Продължава на следващата страница
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Йоана Христова, заместник-кмет по околна среда
на Столична община, поздрави организаторите и
определи
формата
на
събитието
като
изключително подходящ, за да бъде осъществена
връзка между успешното икономическо развитие
и по-чиста околна среда и повече инвестиции,
които да водят до устойчиво развитие. Г-жа
Христова представи пред участниците във форума
и плановете на Столична община във връзка с
председателството на България на Съвета на ЕС,
сред които са развитието на нова система за
ранно
предупреждение
за
възникване
на
замърсяване
с
48
часа
предизвестие
и
разработването на концепция за Общински
екопаркове, които ще дадат възможност, с малко
средства и усилия от страна на общината, да
може част от отпадъците да бъдат подготвени за
повторна употреба.
Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на
Екопак България представи успешни примери от
дейността на организацията. Той посочи как чрез
иновации могат да се не само увеличава
производителността и приходите, но и да се пестят
ресурси. Той подчерта, че добрите примери в тази
посока сред компаниите в страната не са малко.
„Производителите в България намаляват теглото на

опаковките с 20-30% само за последните години,
като в същото време вече голяма част от
опаковките са направени от биоразградими
материали. Само през 2016 г., в сравнение с 2015
г., опаковките за многократна употреба са се
увеличили с 6,1%. Бизнесът наистина е ориентиран
към въвеждане на иновации, които ще доведат до
по-устойчиво опазване на околната среда”,
допълни той.
Продължава на следващата страница
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Като потвърждение на тези твърдения, главният
директор „Корпоративна политика и правни
отношения”
на
Теленор
България,
Ирина
Василевска,
представи
нововъведенията
за
устойчиво развитие на компанията и ползите от тях
както в страната, така и в някои от останалите 12
пазара,
на
които
телекомът
оперира.
Новоизградената мрежа на Теленор в Мианмар,
която
функционира
чрез
соларни
панели,
селскостопанската технология, спомагаща за
увеличаване на добивите и контрола на качеството
в Тайланд, както и соларното
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

решение, чрез което може да бъде осигурено
електричество до всеки дом в отдалечени райони
на Пакистан, са само част от инициативите за
устойчиво опазване на околната среда, които
Теленор прилага за по-добро бъдеще за всички.
„Разбира се, и в България сме доста активни в тази
посока - само за последните 4 години, чрез
целенасочени мерки, компанията е намалила
консумацията на електроенергия с повече от 30%,
като по-значимото е, че успява да запази тези
резултати въпреки стремглавото увеличение на
използването на Интернет и преноса на данни след
старта на 4G мрежата”, сподели г-жа Василевска.
Ловорка Кекез, мениджър Околна среда на КокаКола ХБК България, представи добрите практики,
които са позволили на компанията да намали
използването на вода с 14%, на електроенергия – с
20%, като в същото време да увеличи с 35%
рециклирането и използването на разградими
материали в сравнение с 2010 г. Като заключени на
панела Ясен Гуев, управител на The Mobile Globe
представи анализ на развитието на зелената идея в
България и предупреди всички всички участници във
Форума, че този идея е особено значима за
младежите и ще бъде много силен фокус на
следващите поколения.
Продължава на следващата страница
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Инж. Снежана Семова, управител на „Сен Гобен констракшън продъктс България”, постави
началото на втория панел под надслов „Чисти градове: въздух, вода, транспорт, политики и
решения”, като разказа за въздействието на строителството върху околната среда, както и
представи безпраховите технологии и материали като възможност за намаляване на
запрашаването в градовете. Станислав Станев, регионален директор "Технически дейности и
ефективност" на Веолия за България и директор „Експлоатация и поддръжка” в Софийска вода,
говори за качествата на водата в София, както и за усилията, които компанията полага, за
запазване на чистотата не само на водата, но и на околната среда като цяло. Загорка и BMW
България представиха плановете и основните иновативни направления, в които компаниите
работят, за да превърнат българските градове в по-чисти и по-приветливи за живеене. За финал
създателите на частната мрежа за измерване на чистотата на въздуха AirBG.info – Стефан
Димитров и Николай Лулчев, представиха идеите на организацията и обещаха, че до края на
годината ще изпълнят поставената си цел да изградят 500 измервателни точки на територията на
България. Те предизвикаха участниците във форума да се замислят, че и обществото трябва да
даде своя принос и всички заедно да се грижим за осигуряване на по-качествен въздух.
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Инициатива
„Офис на открито” – споделено работно пространство за
вдъхновение и идеи „отваря” отново
В рамките на 7 работни дни, "Офис на открито" ще продължи темата за офиса на бъдещето и бъдещето
на офиса.
„Офис на открито” е съвместна инициатива на
няколко компании, която цели да се преосмисли
работния процес и нуждата от традиционен
офис и да се използва енергията на
crowdsourcing-a. Водени от идеята, че работата
не е бюрото и вдъхновението дебне сред
съмишленици, организaторите създават работно
пространство извън стените на офисите и
представите „да отидеш на работа”.
Освен офис удобства и безплатен wifi в Офиса
на открито се провеждат събития, като „хостове”
са фирми, неправителствени организации,
частни бизнеси и други. SiteGround, Roobar,
Sopharma, Tickey, Time Heroes, Creative Mornings,
Breakfast Club изнесоха работния си процес във
временния офис на открито и проведоха
представяния по важни за тях теми. В „Офиса” се
проведе и дискустията за споменаването на
марките в електронните медии, в която се
включиха БДВО, БАПРА, БМГД, АБРО, СЕМ и др.
организации пряко свързани с обществените
комуникации.
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Програмата на Офиса тази година включва
дискусия за бъдещето на офиса на Капитал
Кариери, практика с Лидия Петрова как да бъде
успешен деня ни, събития на ПР общността у нас,
на Европейската асоциация на комуникационните
директори и още дискусии и представяния, които
можете да следите във фесйбук събитието на
Офиса. Сред гостите ни тази година са:
Програмата, Кариери, Playtech, Enhancv, Cactus
Lab, WoolNest, CreativeMornings Sofia, Roobar Organic 100% Raw + Superfoods, Блок Кино, 100
Beers, Заедно в час / Teach for Bulgaria, Nitram,
Escreo, Tell Me More Events и други.
Инициатори на офиса са фондация Credo
Bonum, БАКБ, Софарма АД, а тази година се
присъединява и Мтел.
Второто издание на „Офис на открито” ще се
проведе между 6 и 14 юли 2017 ул.”Кракра” 16 в
двора на БАКБ.
https://www.facebook.com/events/263778384105461
/

PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Предпремиера
Премина предпремиерата на CSR AdviceBox
На 27 юни се състоя предпремиерата на CSR AdviceBox.

Професионалната онлайн поредица CSR AdviceBox
дава актуална, ключова и синтезирана информация в
областта
на
устойчивостта
и
Ви
подготвя
за
предизвикателствата при управление на корпоративната
социална отговорност в бизнеса.
Двадесетте серии съдържат отговори на ключови
въпроси от КСО-тематиката (стратегия, съществени
теми, основни области, управление на процесите,
оценка,
докладване,
други).
Тяхното съдържание е насочено към представители на
висшия мениджмънт и ръководители на процесите:
корпоративна социална отговорност, човешки ресурси,
околна среда, безопасни и здравословни условия на
труд, връзки с инвеститорите, връзки с обществеността,
финанси и маркетинг.
Поредицата ще бъде излъчена в рамките на 10 месеца и
ще бъде достъпна на английски и български език. В края
й ще бъде издадена и електронна книга по темата.
Очаквайте CSR AdviceBox през септември, 2017.

PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Комюнике
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА НЕФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ:
Част 1 Комюнике за напредъка на Глобалния договор на ООН
В няколко поредни броя ще представим някои от
най-прилаганите и утвърдени международни
стандарти за оповестяване на нефинансова
информация. Вярваме, че те ще Ви бъдат от
полза в процеса на прилагане на последните
промени на Закона за счетоводството, които са в
сила от 1 януари, т.г. Нека започнем с първия
инструмент,
препоръчан
от
Европейската
комисия – Глобалният договор на ООН.
Това е най-голямата международна инициатива
за популяризиране на десет общоприети
принципи в областта на човешките права, труда,
околната среда и борбата с корупцията измежду
компаниите. Глобалният договор е практическа
рамка за разработване, внедряване, изпълнение
и представяне на политики и практики за
устойчивост. Той предлага на своите членове
разнообразие от ресурси и инструменти за
управление, предназначени да подпомогнат и
подкрепят разпространението на устойчиви
бизнес модели.
Компаниите, членове на Глобалния договор на
ООН,
ежегодно
докладват
пред
своите

заинтересовани страни за своя напредък в
изпълнението на десетте принципа чрез изготвяне
на
годишен
доклад,
т.н.
„комюнике
за
напредъка”. От тях се очаква да го публикуват на
интернет страницата на Глобалния договор и, по
възможност,
на
интернет
страницата
на
локалната мрежа.

Продължава на следващата страница
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Дружество, която публикува своето комюнике за
напредък, се самоопределя в една от двете
категории:
Ниво „Активен“ - компания, която публикува
навреме комюникето си за напредъка и покрива
всички
минимални
изисквания
в
четирите
направления. Чрез дейностите си те допринасят
целите на Глобалния договор на ООН;
Ниво „Напреднал” - компания, която надминава
минималните изисквания за отчетност, създава повисок стандарт за внедряване на отговорни
практики и осигурява рамка за дружествата и
заинтересованите им страни да сравнят своите
постижения
с
най-добрите
съществуващи
практики. То се фокусира върху процесите за
управление на рисковете и възможностите.
Резултатът от самооценката е публично достъпен
на сайта на Глобалния договор. Впоследствие,
компанията трябва да публикува комюникето за
напредъка на сайта на ГДООН с изявление,
потвърждаващо, че докладът описва как са
изпълнени 24-те критерии или как компанията
възнамерява да ги изпълни.
В ниво „Напреднал в Глобалния договор“ е
препоръчително използването на Стандартите за
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

нефинансово отчитане на Глобална инициатива
за отчетност (GRI), за които ще разкажем в
следващия брой.
Компаниите, които покриват изискванията на ниво
„Активен“, могат да се определят като „Напреднал
в Глобалния договор“ като отговарят на 24
предварително зададени критерии в ежегодното
си комюнике за напредък в следните сфери:
• Стратегия, управление, ангажираност
• Цели и въпроси на ООН
• Изпълнение на десетте принципа на Глобалния
договор
• Внедряване по веригата на доставки
• Проверка и разкриване
Отделният индикатор е изпълнен, когато една
компания
докладва
за
прилагане
на
общопризнати добри практики.
С течение на времето участници от ниво
„Напреднал”, са насърчавани да изпълнят всичките
24 индикатори. В случаите, когато компанията
счита, че определен критерий не е подходящ за
нейната дейност, това трябва да се обясни изрично
в комюникето за напредъка. Определените
индикатори не са изчерпателно изброени и
компаниите могат да изберат да приложат
допълнителни или новопоявили се добри практики и
да ги посочат в самооценката си.

Продължава на следващата страница
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Съдържанието включва:

Цели на ООН

Корпоративно управление

Област

Комюникето съдържа описание на:
основни аспекти на фирмената
стратегия за достигане на високо
ниво на устойчивост в съответствие с
принципите на ГДООН
начини за вземане на решения и
системи за управление на корпоративната устойчивост
ангажименти към всички важни
заинтересовани страни

Оповестяване на конкретни данни
измерване на въздействието, идентифициране на основни рискове,
ключови показатели за измерване на
напредъка
структура за управление на КСО
дейността,
ангажиране
на
мениджмънта
процеси
за
идентификация
и
ангажиране на заинтересованите
страни по темите на ГДООН
профил на компанията и същността правни структури и собственост;
на нейната дейност
страни, в които компанията работи;
дейности, които са специално
свързани
с
устойчивостта;
обслужващи
пазари,
собствени
марки, продукти и / или услуги
предприети действия в подкрепа на взаимовръзка между Целите за
по-широките цели и теми на ООН
устойчиво
развитие
и
бизнес
стратегията/
оператив-ните
процедури на компанията; налични
продукти и услуги, които допринасят
за тези Цели, социални инвестиции в
тази
посока,
публично
застъпничество,
участие
в
партньорски проекти за тези Цели
Продължава на следващата страница

PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

22

Трудови практики

Права на човека

Комюнике

ясни задължения, стратегии и въведени политики, съобразени с
политика в областта на човешките очаванията на служителите и
права
бизнес
партньорите
в
това
направление
ефективни системи на управление оценка на въздействието върху
за интегриране на принципите на правата на човека
правата на човека
ефективни механизми за монито- събиране на данни, вътрешна и
ринг и оценка на интегрирането на външна обратна връзка, вкл. и по
човешките права
веригата за доставки
основните резултати от интегри- избрани отделни индикатори, които
рането на човешките права
се отчитат за конкретния период от
време
ясни
задължения,
стратегии
и въведени политики, съобразени с
политики в областта на трудовите очакванията на служителите и
взаимоотношения
бизнес
партньорите
в
това
направление
ефективни системи на управление оценка
на
въздействието,
за интегриране на трудовите норми разпределяне на отговорностите,
вътрешни обучения, механизми за
оплаквания
ефективни механизми за мони- събиране на данни, вътрешна и
торинг и оценка на интегрирането външна обратна връзка, вкл. и по
на трудовите норми
веригата за доставки
основните резултати от интегри- избрани отделни индикатори, които
рането на трудовите принципи
се отчитат за конкретния период от
време
Продължава на следващата страница

PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

23

Антикорупция

Управление на околната
среда

Комюнике

ясни задължения, стратегии и политики в
областта на упра-вление на околната
среда
ефективни системи на управление за
интегриране на опазването на околната
среда
ефективни механизми за мони-торинг и
оценка на управлението на околната среда

оценка на въздействието и екологичните
рискове
оценка на въздействието на жизнения цикъл
на продуктите

система за проследяване и измерване на
резултатите; процедура за реакция при
инциденти и кризи; одит и мониторинг
основни резултати от интегри-рането на използвани суровини и енергия, отделяни
принципите за упра-вление на околната емисии, отпадъчни води и отпадъци,
среда
практики на рециклиране, насърчаващи
екологичната отговорност практики
ясни задължения, стратегии и политики в официална
политика
на
нулева
областта на антико-рупцията
толерантност, оценка на риска за потенциални области на корупция, обследване
на отношенията с бизнес партньорите
ефективни системи на управление за вътрешно-фирмени
обучения,
вътрешни
интегрирането на принципа за антикорупция проверки и отчети, комуникационни канали
за въвеждане на превантивни действия,
вътрешни процедури за контрол и проверки
ефективни механизми за мониторинг и преглед на резултатите, процедури за
оценка на интегри-рането на принципа за реакция при инциденти и кризи, публични
антико-рупция
съдебни дела, независима външна проверка
на антикорупционните програми
основните резултати от интегрирането на брой
проведени
обучения,
действия,
принципа за антикорупция
предприети срещу случаите на корупция,
публично разкриване на основни проблеми
на компанията
Продължава на следващата страница
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Одит

Верига на
доба-вена
стойност

Комюнике

Внедряване
на
Глобалния договор

принципите

на политика в областта на веригата на добавената
стойност, включително и политики за доставчици
и изпълнители; мониторинг и осигуряване на
съответ-ствие
по
веригата
на
добавена
стойност; обучението и други форми за
изграждане на капацитет
Проверка от трета независима страна
Съветът на директорите одобрява комюникето;
информация за устойчи-востта е включена в ГФО,
проверка спрямо изискванията на съществуващ
стандарт, от независими одитори, от множество
заинтересовани страни или от локалната мрежа

Отделният индикатор е изпълнен, когато една компания докладва за прилагане на общопризнати добри
практики. С течение на времето те са насърчавани да изпълнят всичките 24 индикатори. В случаите, когато
компанията счита, че определен критерий не е подходящ за нейната дейност, това трябва да се обясни
изрично. Определените индикатори не са изчерпателно изброени и компаниите могат да изберат да
приложат допълнителни или новопоявили се добри практики и да ги посочат в самооценката си.
****
Днес, в България, членовете на Глобалния договор на ООН получават специализирана подкрепа, вкл.
съпъстващи обучения и консултации за разработване на своите годишни комюникета за напредъка от
Българската мрежа. Тя е една от 88 локални мрежи, които се формират от членовете на ГДООН,
разположени на единна географска територия (обикновено в една държава). Те изпълняват изключително
важна роля в прилагането на принципите на местно ниво като съобразяват националните, културните и
езиковите различия. Друга тяхна функция е да подпомагат напредъка на компаниите (национални фирми
и дъщерни дружества на чуждестранни корпорации) в прилагането на десетте принципа, да ангажират
множество заинтересовани страни и да създават колективни проекти.
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Фокус
Нa фокус: Сътрудничеството
Най-големият комуникационен форум в Европа
European Communication Summit 2017 се провежда
за 11та година в Брюксел на 29 и 30 юни. Повече от
700
професионалисти
в
областта
на
комуникациите
дискутират
развитието
на
професиите си и се учат на сътрудничество и
взаимодействие на ново ниво, във време на
разърсващи промени и фалшиви новини. Фокусът
на събитието е как комуникациите могат да
подпомогнат
сътрудничеството
и
кои
са
технологиите, които могат да допринесат за
ангажирането на публиките и споделянето на
знания.
Сред основните теми на форума са визуалните
комуникации,
измерване
на
креативното
съдържание, как една история може да повлияе и
да
провокира
действия,
използването
на
иновативните технологии за решаване на трудни
социални проблеми.
В отговор на проблема в комуникациите,
предизвикан от фалшивите новини, Европейската
асоциация на комуникационните директори
излезе с декларация, че е необходимо следването
на най-високите етични стандарти на професията
на
комуникаторите,
заявявайки,
че
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

„професионалните комуникатори не могат да
лъжат”.

Повече за European Communication Summit 2017
можете да чуете на неформалната среща
на EACD на 06.07.2017 в Офиса на открито на ул.
Кракра 16 и да прочетете в следващия брой
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Фестивал
Fearless Girl, Boost Your Voice и We're the Superhumans
спечелиха Гран При на Cannes Lions 2017
Международният фестивал за креативност Cannes
Lions приключи с очакваната с любопитство
церемония по връчване на голямата награда.
Fearless Girl за State Street Global Advisors
добави Gran Prix Titanium към трите си "Big Lions"
спечелени по-рано, докато Boost Mobile с Boost Your
Voice взе голямата награда в Интегрираната
категория за втория си Гран при. В същото време,
филмовото жури даде Голямата награда на Channel
4 за "We’re the Superhumans".
Fearless girl, създадена от McCann Ню Йорк за State
Street Global Advisors по-рано спечели първите
награди в PR, Glass и нетрадиционна външна
реклама. Бронзовата статуя на момиче, което стои
предизвикателно срещу емблематичния бик на
Уолстрийт взе и голямата награда Titanium за
работа, „която е разрушителна и непочтителна”,
както и защото се вписва в името си "Fearless Girl",
според председателя на журито Tham Khai Meng,
главен творчески директор на Ogilvy & Mather.
"Fearless Girl" отива отвъд рекламата и ще бъде
постоянна икона. "Крайно време е ние да се
застъпим за жените, и не само за жените. Тя
(момичето) се бори срещу страха. Особено в свят,
разкъсван от страх."
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

Продължава на следващата страница
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Фестивал

Кампанията " Boost Your Voice " от 180 LA за Boost Mobile взе Голямата награда за Promo & Activation.
Кампанията има за цел да помогне на малцинствените общности да бъдат чути по време на
президентската надпревара в САЩ, като предлага локации на мобилен оператор, както и
избирателни секции в изборния ден.
"We’re Superhumans" от Channel 4 за агенция 4Creative във Великобритания популяризира отразяването
на Параолимпийските игри за 2016г. от телевизионния оператор.
Другите златни лъвове за PR са:

PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Позиция
И на Cannes Lions 2017 обявиха справянето с фалшиви
новини за „спешно”
Медийните компании имат нужда от съдействие от страна на брандовете за да овладеят ситуацията с
фалшивите новини.
В Havas PR сесията, в която участваха кореспондетна на FT
Дейвид Бонд, Джим Игън, CEO на BBC Global News и Елинор
Милс, гл. редакотр на Sunday Times, беше отбелязано, че
всички страни в кризата - журналисти, рекламодатели и
технологични платформи трябва да подходят отговорно към
това, което беше описано като "извънредна ситуация",
подобна на изменението на климата.
В Havas PR сесията нагласите са по-положителни, като се
подчертава ключовата роля на брандовете, особено когато
става въпрос за програмирането на разходите им. Според
Игън, марките и рекламодателите трябва да мислят зад какво
застават с името си. "Парите за екосистемите, които
произвеждат фалшиви новини трябва да бъдат изключени",
според нея.
Програматик рекламите насърчават до голяма степен това
поведение. Ако цел са платените кликове и програматик
рекламите водят до такова съдържание, то това е един
безмислен кръговрат. Ето защо трябва да се подхожда много
внимателно към планирането на рекламните кампании.
CANNES LIONS 2016

Продължава на следващата страница
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Позиция

Не е изненадващо, че технологичните
платформи
също
подпомогнаха
разпространението на фалшиви новини, но
те не могат да бъдат обвинявани. Според
Бонд,
те
наистина
се
опитват
да
диференцират кои са източниците на
действителни новини в нюзфийд-а. Самите
хора трябва да подхождат отговорно към това,
в което вярват и което разпространяват. "Те
трябва да използват собствения си мозък, за
да разберат какво е вярно и какво не е."
Участниците в панела признават, че медиите
са под нарастващ натиск да увеличат
доверието в тях самите, напр. с услугата
"Reality
Check"
на
Би
Би
Си.
Според Игън фалшивите новини не помагат
на публиката и са нещо, с което обществото
трябва да се справи доста бързо.
Снимка: http://www.moreaboutadvertising.com/
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30

Проучване
Визуализация на стратегическите комуникации,
хипермодерност и социални ботове са сред основните теми за
комуникационните специалисти според European
Communication Monitor 2017

Данните от последното проучване, които
показват основните тенденции в областта на
комуникациите и тази година бяха обявени по
време на първия ден на Europen Communication
Summit 2017. В проучването са участвали 3 387
висококвалифицирани
комуникационни
професионалисти
от
всяка
европейска
държава. 71,5% са свидетели на културна
трансформация към хипермодерно общество
в страната си - общество на претоварване с
хиперконсумация, хипер променящо се и с
хипериндивидуализъм. Говори се за преход от
постмодерна към хипермодерна култура, което
е най-осезаемо в консултантските фирми
(57,2%)
и
частните
компании
(51,8%).
Организациите с постмодерни и хипермодерни
характеристики са водещи в „усещането” на
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потребителския манталитет и са много посилно ангажирани с обществените дебати.
Повечето от тях смятат, че вече са се променили
и ще продължат да променят комуникацията си
със заинтересованите страни.
В същото време, макар че са наясно с
налагането
на
визуалната
тенденция
в
обществото, всеки втори професионалист има
ограничени визуални компетенции. Данните
също така показват, че феноменът на
социалните ботове в голяма степен е
пренебрегван, а 15,9% изобщо нямат представа
от темата. В този контекст социалните ботове се
възприемат като
заплаха за публичните
дискусии и за организационната репутация,
въпреки че четирима от десет анкетирани
виждат и възможностите, които произтичат от тях.
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Проучване

Някои от основните изводи от мониторинга:
Визуализация на стратегическата комуникация
94,4%
от
европейските
комуникационни
специалисти смятат, че визуалната комуникация
ще
придобие
по-голямо
значение
за
организациите:
онлайн
видеоклипове,
инфографики и снимки. Но само 4.6% са въвели
усъвършенствани
управленски
процеси
за
визуализация на комуникациите, а само един на
десет е висококвалифициран в тази област.
Стратегически теми
Справянето с цифровата еволюция и социалната
мрежа е сред най-важните теми за управлението
на комуникациите за следващите три години.
40.4%
от
анкетираните
са
на
мнение.
Едновременно с това, данните събрани от 2007г.
насам от почти 25 000 комуникационни
специалисти
на
континента,
многократно
определят
като
най-важен
въпрос
стратегическото привеждане в съответствие на
комуникациите и организационните цели. В
мониторинга от тази година тази тема е на 2ро
място.

PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.
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Социалните
ботове:
предизвикателства
и
възможности
Въпреки, че темата за социалните ботове и начина, по
който алгоритмите могат да произвеждат онлайн
съдържание,
е
широко
диксутирана,
те
се
пренебрегват от много комуникационни специалисти.
Само една трета (35,9%) следят развитието на
дискусията за социалните ботове, а 15,9% изобщо
нямат представа от нея. 73,2% смятат, че социалните
ботове представляват етични предизвикателства за
професията. В същото време четирима от десет
респонденти виждат и
възможностите, които
произтичат от използването им, а 14,7% от анкетираните
вече използват или планират да използват социални
ботове до 2018 г.
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

Комуникационни канали и инструменти
В цяла Европа социалните медии и социалните мрежи
като Facebook, Twitter и блогове са най-важният канал
за комуникация със заинтересовани страни и публика
(90,4%). Друга онлайн комуникация се нарежда на
второ място (83,1%), следвана от онлайн вестници и
списания (82,4%). Анализите показват, че новите и
социалните
медийни
технологии
допълват
традиционните канали, но не ги заместват. Може да се
види голяма конвергенция, което означава, че трябва да
се наблюдават и използват все повече платформи, но
с ограничени ресурси. Интересен факт е, че
преминаването към онлайн и мобилни комуникации е
постоянно
надценявано
от
комуникаторите,
а
отношенията с печатните медии са все още по-силни
от очакваното.
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Хипермодерност
Голяма част от европейските професионалисти
в областта на комуникациите (71.5%) са
свидетели на културната трансформация към
свръхмодерна култура в страната си. Тя се
характеризира с консуматорско поведение,
дори
„турбо-консуматорско”,
вкл.
извън
сферата на икономиката. Забелязва се
постоянна
промяна
и
гъвкавост,
хипернарцисизъм и хипер-индивидуализъм.
Всеки втори комуникатор (52,3%) потвърждава,
че това вече е променило комуникацията между
организацията и заинтересованите страни.
Само малка част от европейските организации
обаче активно участват в обществените дебати
за важни за обществото теми: 44,7% са влезли в
дебата за екологията/климата, а 36,6% са
насърчавали разширяване на бизнес границите
и само 13,6% са заявявали позиция при
употреба на популизъм.

Бенчмаркетинг и управление на качеството
Сравнителният
анализ
е
се
оказва
пренебрегвана
област
в
стратегическото
общуване в продължение на десетилетия. Не е
PRактики, брой 148, 3 юли 2017 г.

изненадващо, че комуникационните отдели
обикновено прилагат по-малко процеси за
управление на качеството (40.7%) в сравнение с
други
организационни
функции
като
управление на взаимоотношенията с клиенти
(60.4%)
или
производство/разпространение
(65.8%). Ако отделите оценяват дейността си
изобщо, те се съсредоточават основно върху
ефективността или въздействието на дейностите
чрез активността на комуникациите (51,1%).
Сравнителният анализ или между отделите
(32,3%)
или
спрямо
външновалидираните
стандарти (22,5%) се използват много по-малко,
показват дългосрочните проучвания.
Резултатите от мониторинга са публикувани от
Европейската
асоциация
за
връзки
с
обществеността в областта на образованието и
научните изследвания (EUPRERA) и Европейската
асоциация на комуникационните директори
(EACD), подкрепена от партньор PRIME Research
International.
Цялото проучване можете да видите на тук.
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