Резултати
Представяне на резултати от проучване “Нарастващото значение на
комуникационните специалисти в контекста на променящите се
европейски общества”

Имаме
удоволствието
да
Ви
поканим
на
заключителното събитие по проекта „Нарастващото
значение на комуникационните специалисти в
контекста на променящите се европейски общества“,
който се реализира с финансовата подкрепа на
Столична община, Програма Европа 2017.
Събитието ще се проведе на 26 октомври 2017 г. с
начало 17 ч.
в заседателната зала на Столична
община на ул. „Париж” 1.
Резултатите от проучването ще представят д-р
Александър Христов, член на Управителния съвет на
БДВО и ръководител на изследването и г-н Асен Асенов,
дългогодишен председател на организацията и изтъкнат
комуникационен специалист.
За допълнителна информация – Франк Воща,
координатор на изследването: мобилен 0894 694654
или office@bdvo.org.
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Покана
На 2 ноември ще се проведе Годишно Общо
събрание на БДВО
На основание чл. 18 от Устава на Българско
дружество за връзки с обществеността (БДВО),
Управителният съвет свиква Годишно общо
отчетно-изборно събрание, което ще се проведе
на 2 ноември, четвъртък, от 18.00 часа в зала 55 на
Факултета
по
журналистика
и
масова
комуникация (ФЖМК).
Общото отчетно-изборно събрание ще премине
при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността на Управителния съвет на
БДВО за 2017 г.
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за
2017 г.
3. Избор на нови членове на Управителен съвет
4. Избор на Председател за 2019 г.
5. Прием на програма за дейността на
Дружеството за 2018 г.
6. Разни
На Общото събрание по всички точки от дневния
ред могат да гласуват редовни членовете на БДВО,
които имат платен членски внос за 2017 г.
Членският внос за членове на БДВО за физически
лица е 100 лв., за юридически лица – 300 лв., а за
студенти – 10 лв.
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Плащането на членския внос може да бъде
направено по банков път или на място,
непосредствено преди началото на Общото
събрание. Членовете, които желаят, могат да
заплатят членския си внос за 2018 г.
Напомняме, че онези, които нямат възможност да
присъстват физически на събранието, могат да
дадат своя глас като упълномощят свой колега –
пълноправен член на БДВО. Така вторият може да
гласува от името на други свои колеги след
представянето на упълномощаващ документ. Един
член на БДВО не може да гласува от името на
повече от трима, упълномощили го членове.
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Становище
Становище на Комисията по
професионална етика към БДВО
Относно: Казуса с разпространяване на позиция на Института за етнология и фолклористика с
етнографски музей (ИЕФЕМ-БАН) във връзка с отчитане на заслугите на Института за признаването на
българското малцинство в Албания.
Уважаеми колеги,
Случаят с д-р Петър Кърджилов, ПР специалист на
ИЕФЕМ-БАН, реакцията на неговите работодатели
– доц. Петко Христов, ръководител на ИЕФЕМ към
БАН и председателят на Българска академия на
науките акад. Юлиан Ралевски и последвалите (до
момента) взаимни обвинения нанасят дълбоки
щети на институциите у нас, на професията на ПР
специалистите,
както
и
на
публичните
комуникации в цялост. Казусът показва дефицити в
сферата
на
управление
на
публичните
комуникации. Той създава и предпоставки за
потвърждаване на усещането, че отделни
държавни институции не могат да изразяват
взаимно допълващи се позиции с подкрепящи
основната линия факти, както и да дават обратна
връзка (макар и публично) в защита на работата
на своите колеги (напр. приносът на доц. Веселка
Тончева за повишаване на информираността на
българските политици за съществуването на

българско малцинство в Република Албания
ипризивите за неговото признаване). Развитието на
казуса до момента нанесе щети както на
репутацията на БАН и изпълнителната власт, така и
на ПР професията. Неговото разрастване с
обвиненията от страна на ПР специалиста, че ще
бъде уволнен дисциплинарно, ако не напусне
доброволно, и появилите се твърдения, че това са
действия, породени от външен натиск (от страна
на Министерски съвет или лично от страна на
министър-председателя), води до затвърждаване
на усещането за несигурност сред държавните
служители или служители в държавни, общински
или образователни институции за изразяване на
собствена позиция, за поемане на инициативност
и за изграждане на увереност за поемане на
отговорност за своите действия. Като поемането
на отговорност не трябва да се разбира
единствено и само като напускане или
освобождаване на заеманата позиция.
Продължава на следващата страница
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Становище

Изразяваме опасение, че казусът нанася щети и по
имиджа на България. В последните месеци
държавата
ни
успя
да
направя
няколко
забележителни
крачки
по
отношение
на
международните отношения и стабилността на
Балканите и сме убедени, че всяка комуникация,
свързана с тази дейност, се следи внимателно не
само в рамките на държавата, но и извън тях.
Водени от принципите на Етичния кодекс на ПР
специалистите, подписан от всички ПР организации
у нас, Комисията по професионална етика към
БДВО
отбелязва
следните
дефицити
в
професионалната етика, касаеща публичните
комуникации както от страна на ПР специалиста,
така от страна на неговите работодатели.
Дефицити в публичната комуникация на ИЕФЕМБАН:
От наличната до момента информация можем да
отчетем следните неетични и непрофесионални
практики:
- Във всяка организация всяка публична изява в която
и да е форма трябва да минава през вътрешно
обсъждане, съгласуване и одобрение преди тя да
бъде излъчена към конкретна аудитория или към
обществото като цяло. Всеки един непремислен
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комуникационен ход в публичното пространство на
ключов представител на тази организация може да
нанесе щети на репутацията й.
- Публикуването на лично мнение на който и да е
специалист в която и да е организация, чрез което
се реферира към самата организация, показва
липсата на процедури за одобрение на
публичната
комуникация,
дава
поводи
за
съмнение в професионализма на ПР специалиста,
разбиран като спазване на вътрешната йерархия и
отчитане
на
възможните
последствия
за
организацията (или за ключови нейни членове и/или
ръководители).
- Излъчването на повторната информация след
злополучното лично подписано прессъобщение, с
което се апелира за признаване на приноса на
ИЕФЕМ към БАН за т.нар. „балкански пробив“ от
страна на правителството на Република България и
лично
на
министър-председателя,
получи
изключително негативна обществена обратна
връзка и потвърди зависимостта (финансова найвече) на БАН от страна на изпълнителната власт.
Това за пореден път урони авторитета на
институциите – както на БАН, така и на
Министерски съвет.

Продължава на следващата страница
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- Ако се докаже натиск за уволнение на ПРспециалиста, това ще доведе до поредно
уронване на репутацията на Българска академия
на науките. Освен това, ще е поредният белег за
недоразвита организационна култура във водеща
институция у нас, която, както личи от разглеждания
казус, нито има добре разработени процедури за
комуникация, нито има разпределени роли и
отговорности по отношение на комуникациите,
както и не се проявява задълбочена грижа към
своите служители. Въпреки неетичната практика,
демонстрирана от страна на ПР специалиста,
планираното
наказание
от
страна
на
ръководството е нереципрочно на деянието.
- Използването на случая за назидание (ако
планираното
дисциплинарно
уволнение
се
осъществи), ще доведе до намаляване на
мотивацията
на
останалите
работещи
в
структурите на Българската академия на науките.
Усещането за несигурност ще доведе до
парализа на възможната инициативност от страна
на учените и специалистите в организацията.
Както и за привличане на млади учени и
специалисти да работят в държавната

администрация или БАН.
Дефицити в
специалиста

публичната

комуникация

на ПР

- При липсата на процедури за координация на
официалната информация от страна на ИЕФЕМ
към БАН, ПР специалистът е бил длъжен да
инициира тяхното създаване, утвърждаване и
спазване.

- При липсата на процедури за координация на
официалната информация от страна на ИЕФЕМ
към БАН, ПР специалистът е бил длъжен, когато е
решил да инициира публичен ход в защита на
заслугите на ИЕФЕМ към БАН за признаването на
българското малцинство в Албания, да обсъди
идеята със своя пряк ръководител.
- Изразяването на лично мнение, която ангажира
институцията, без изрично упълномощаване или
без реално изпълнение на ролята на „говорител на
организацията“, е недопустимо. То е допустимо
само при пълно разграничаване на факта, че
това е лично мнение и не ангажира с нищо
организацията, за която специалистът работи.
Продължава на следващата страница
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- Последвалата кампания целяща да осветли казуса и да защити ПР специалиста ще нанесе
допълнително щети на БАН, на институциите в цялост у нас, както и на ПР професията.
Препоръки
Всяка организация, която има необходимостта да комуникира публично, трябва да отделя ресурс за
изграждането на процедури за комуникация (вътрешна и външна), с които да са запознати всички
ключови ръководители и специалисти в нея. И да ги обновява редовно. Това би предпазило
организацията в излъчване на некоординирани и одобрени вътрешно послания към външни аудитории.
Изграждането на един ПР специалист отнема време и изисква не само неговата собствена
инициативност и амбиция, но и отношение и програми за развитие, които са ангажимент на неговите
преки ръководители и ръководителя „Човешки ресурси“.
Трябва да се работи за утвърждаване на разбирането, че изграждането и опазването на репутацията
на всяка организация е ангажимент на висшето ръководство, в т.ч. и на специалиста по публични
комуникации, както и на всеки член на тази организация. Всеки необмислен и некоординиран ход в
публичното пространство носи риск за нейното накърняване.

Комисия по професионална етика към БДВО в състав:
Даниел Киряков – председател
д-р Евелина Христова – член
д-р Мария Николова - член

PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.
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Обществено отговорни PRиказки
През последните седмици обществото беше
предизвикано отново да фокусира вниманието си
върху толкова трудната любов между властта и
демокрацията и въпроса какво е мястото в техните
отношения на медиите. Като в класически
политически трилър, сведен до няколко минутно
риалити, представители на управляващата и
законодателната
власт
се
пошегуваха
с
журналист от сутрешен информационен блок на
една от националните телевизии и оставането му
на работа, защото задава въпроси. В разстояние
на минути Антон Тодоров, представител на
управляващата партия ГЕРБ и Валери Симеонов,
„Обединени патриоти“ и вице-премиер на
България, оставиха впечатление за неразбиране
на принципите на демокрацията. Поведението
спрямо
медиите
е
вторичен
ефект.
Кратка хронология на случилото се:
На 06 октомври в сутрешния блок на Нова ТВ в
разговор с Антон Тодоров за процедурата за
закупуване на изтребители Виктор Николев задава
въпрос
дали
изборът
на
"Грипен"-ите
от
служебното правителство на Огнян Герджиков е
"продукт на определена шайка". Изразът е
препратка към книгата, написана от Тодоров
"Шайка - Бойко, Росен, Цецо и другите". Отговорът
PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.

на
Тодоров
е:
"Много
силни
думи
употребявате. Ще Ви изядат хляба. Вече изядоха
хляба на колежката ви. И тя малко така беше
тръгнала в някаква посока, но сега виждам, че
липсва столчето й", визирайки отсъствието на Анна
Цолова от сутрешния блок.
Виктор Николаев
реагира с въпроса "Какво казвате?, подразни Ви
думата шайка ли?", на който гостуващия отговаря
с "Какво казвам, не знам, обяснете ми защо я
няма", след което разговора продължава по
темата за избора на самолетите.
Малко по-късно Валери Симеонов, следващ гост в
същото студио,
коментирайки назначенията в
Хасково, пита водещия Виктор Николев
"Вие
нямате ли роднини? Те не работят ли някъде? Къде
работят? Използвали са връзките на водещия на
Нова телевизия? Точно това е станало, бъдете
сигурен. Утре, ако съм злонамерен, ще разработя
един "Викторгейт". След което успява да заяви „И
останахте сам на всичкото отгоре...", във връзка с
промените в екипа на сутрешния блок. „Това
какво общо има? Как обяснявате скандалите във
властта
през
мен?“,
пита
Виктор
Николаев.
„Такива кадрови ситуации има
непрекъснато“, заявява вице-премиера.
Продължава на следващата страница
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До края на деня ръководството на Нова
Броудкастинг Груп реагира с категорична позиция,
че „NOVA приема отправянето на заплахи от
публични фигури към журналисти за недопустимо
поведение. Ръководството на медията застава зад
Виктор Николаев и останалите журналисти, чиято
работа е да задават въпроси. Квалифицирането
на журналистическите въпроси, вместо даването
на отговори, е опит за подмяна на актуалните
теми.” Журналистите от Новините на телевизията
също излизат в подкрепа на колегата си.
В подкрепа се обявяват и БТВ и БНТ, а по-късно и
трите национални ефирни телевизии отразяват в
емисиите и на сайтовете си позициите на Валери
Симеонов и на Антон Тодоров, публикувани във
"Фейсбук", както и становището на управляващата
партия ГЕРБ.
АЕЖ организира протест пред МС, в който се
включват повече от 100 журналисти.
След излъчването на интервюто с Тодоров, ПП ГЕРБ
изпращат своята позиция, че „ПП ГЕРБ винаги е
защитавала свободата на медиите, че свободната
журналистика има правото да пита и да задава
въпроси. За нас няма лоши и неудобни въпроси, а
неточни. Всички изказани тези на народния
представител Антон Тодоров са негово лично
мнение".
PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.

Антон Тодоров също реагира, че за него самия
четвъртата власт е абсолютно независима над
останалите, че е бил разбран превратно и
погрешно и поднеся извинението си към Виктор
Николаев.
Валери Симеонов заявява във Facebook, че за да
бъдат приети думите му към Виктор Николаев като
заплаха, трябва да си „предубеден, заблуден или
платен”.
По-късно
с
писмо,
разпространено
от
правителствената
информационна
служба
Валери Симеонов поставя ултиматум медиите да
му се извинят за „мащабна организирана
клеветническа кампания от най-големите медии в
страната".
Последват още изяви на вице-премиера в БНТ и
други медии, като пред Bulgaria on Air той
обяснява,
че
държавата
трябва
да
спре
финансирането с европроекти на БТВ и Нова ТВ.
Канал 3 спира рубриката "Документите с Антон
Тодоров" в подкрепа към гилдията, като подчертава
липсата на такава към Канал 3 при аналогични
случаи.
Антон Тодоров подава оставка като депутат,
Валери Симеонов – не.
Продължава на следващата страница
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Темата се обсъжда по всички медии и в социалните мрежи, а мненията и реакциите повдигат много
въпроси. Те са свързани не само с поведението на политиците и медиите, но и с ролята на
комуникаторите. Трябва ли ПР специалистът да поема отговорността за поведението на клиента, до
каква степен може да влияе върху него и по други въпроси предлагаме две гледни точки на Ирина
Дунчева и Любомир Аламанов, PR специалисти, работили и в сферата на политическия PR.
Любомир Аламанов е собственик на SiteMedia Consultancy (sitemedia.bg) –
агенция за класически и иновативни комуникации. Работи както за големи
международни компании като Microsoft, Coca-Cola, Telenor, Hewlett Packard
Enterprise, така и за малки стартъпи. В сферата на комуникациите е повече
от 20 г. Като основател и дългогодишен управляващ партньор в АПРА, той е
ръководил проекти за Coca-Cola, Майкрософт, HP, Теленор, Нестле,
Байерсдорф, Сименс и много други. Проектите и кампаниите, в които е
участвал, са спечелили повече от 100 български и международни награди.
Любомир Аламанов е един от основателите на Българската асоциация на
ПР-агенциите (БАПРА) и неин председател за 8 последователни години. Един
от основателите е на Българската асоциация на агенциите за дигитални
комуникации (БААДК) и неин пръв председател.
Активно е участвал в предизборните щабове за много политически
кампании. Бил е началник на кабинета и директор на пресцентъра на
министъра на търговията в служебния кабинет на Стефан Софиянски и е
заемал позицията Началник на кабинета на заместник министърпредседателя по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева в
правителството на Пламен Орешарски.
В момента Любомир разработва концепция за споделена икономика и
участва в управлението и развитието на theSite – първият community&event
center на комуникационната индустрия в България. Преподавал е Теория на
програмирането във ФМИ. Професионален мултибоксър в World of
Warcraft, страстен почитател на научната фантастика.
Продължава на следващата страница
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- Какво показва използването на ПИС за
ултиматума на вице-премиера – непознаване на
правилата
и
процедурите,
ниво
на
професионализъм, употреба на власт?
Цялата случка с поведението на български
политици от управляващата коалиция към
медиите е доста срамна. Сякаш сме се върнали
с 25г. назад и си обясняваме какво е Четвъртата
власт и има ли почва у нас. От друга страна
политиците демонстрират високо ниво на
познаване
на
законите
и
подзаконовите
разпоредби, когато става дума за техните права.
От тази гледна точка ми е трудно да повярвам, че
Симеонов не познава процедурите на работа в
Министерски съвет. А и даже случайно да не ги
познава, там има доста професионална
администрация, която би му казала. Така че найвероятният извод е, че Симеонов целенасочено е
използвал Правителствената информационна
служба. И то точно да внуши, че цялото
правителство е зад него и всички го подкрепят.
Абсолютно класически пример на употреба на
власт. В интервю по БНТ самият Симеонов открито
заяви, че тази му акция е „съгласувана с когото
трябва“. Всичко е ясно.

- Къде е границата между това да изпълняваш
нареждания и да откажеш да си свършиш
работата, ако тя ще доведе до задълбочаване
на проблема?
Това е стар въпрос. Най-ясно дефиниран по
време на война. Ако един войник откаже да
атакува чуждите войници, то това защита на
гражданските права ли е или предателство
спрямо държавата, в чиято конституция се е клел.
Мисля, но не съм сигурен, че международните
съдилища осъдиха много фашисти и комунисти,
че са се подчинили на човеконенавистни
заповеди. Но май това важи само ако заповедите
се отнасят до огромно нарушаване на човешките
права. Най-добре е юрист да каже.
В случая няма толкова драматична ситуация.
Въпреки, че убийството на свободата на словото
спокойно може да доведе до убийство на
самото общество. Имаме само един вицепремиер, който е „съгласувал, с когото трябва“, а
след това е наредил на ПИС да разпрати
пресрелийза.
Трябва да направим голяма скоба. Всички ние
сме комуникационни консултанти. С повече или
по-малко успех.
Продължава на следващата страница
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Позиция

Но хората в ПИС са държавни служители по смисъла
на поне два закона. И на Устройствения правилник
на МС. Те могат да кажат на вице-премиер, че не
прави най-умните неща. Но не могат да откажат
директна заповед за разпространяване на прес
релийз. Даже и да не им харесва съдържанието.
Все едно да откажат да разпространят прес релийз
за повишаване на данъците, само защото не им
харесва. Или не са съгласни със ставките.
Да, винаги стои изборът просто да станат и да си
тръгнат, но това е труден избор за подобна ситуация.
Пр-ите са другата част от сферата на
комуникациите и тяхната ежедневна дейност също
е свързана със задаването на въпроси, с обмена на
информация и преценка на адекватността и.
Необходимо ли е да се включат активно като
участници в така възникналия обществен разговор?
До
колкото
ПР-специалистите
са
едни
от
участниците на полето на информационния обмен,
според мен трябва да участват в подобен разговор.
Както направихме доста хора. А тъй като Четвъртата
власт е коректив на другите три, то този въпрос
засяга всички нас. И би трябвало всички да вземат
отношение.
Да се надяваме, че масовата публика е оценила по
достойнство действията на управляващите и
наследващите избори ще се коригират в избора си.
PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.

„Има ли наложена трайна представа за крайно
изкривени отношения между власт и медии. Има ли
обратен път или властта ще продължи с опитите да
ползва медиите като оръдие, а не като пазачи на
демокрацията?“
Да, в България тези отношения са доста изкривени.
Може много да се говори по темата. Някои от
факторите: историческо наследство, липса на
лустрация и сред политиците и сред медиите, липса
на яснота относно истинските собственици на
голяма част от медиите, тотално изкривяване на
пазара чрез Европейските фондове и раздаването
им само и единствено с цел купуване на медиен
комфорт и много други. Най-тежкия фактор:
опростачването на политиката. Преди години
спореха Филип Димитров и Стефан Савов, сега
спорят Валери Симеонов и Крум Зарков. Каквито
политиците, такава и стратегията за работа с
медиите.

Възможно ли е властта целенасочено да генерира
скандали в медиите или да използва други
подходи, за да няма разговори в обществото по
важните към момента теми?
Напълно възможно. Този прийом е известен от
теорията под името: „Я, щъркел!“.
Продължава на следващата страница
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Ирина Дунчева работи като комуникационен
консултант от 20 години. Била е част от екипите
на комуникационни кампании и на държавни
институции.
Член на дружеството на PR пркатиците към СБЖ.

Медии и власт – забранена любов
В личния си архив намерих копие от оставката на
покойния вицепремиер и министър на търговията
Валентин Карабашев. Документът е от 1994 година
и е адресиран до тогавашния министърпредседател проф. Любен Беров. Пет страници,
написани на ръка, с поправки и зачертавания.
Писани от човек с принципи и лично достойнство.

Карабашев аргументира решението с действия
на министър-председателя: необосновани оценки
за работата на Министерството на търговията и за
темпа на приватизация. И в петте ситно изписани
страници няма дума за лошите журналисти,
заговорниците от електронните медии и личните
му врагове от печата.

Продължава на следващата страница
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А как само го критикувахме! Във вестник „Пари“,
където тогава работех, почти всеки ден имаше
критичен материал за Министерството на
търговията и за приватизацията. Сетих се за тази
случка не като журналист, а като PR практик след
ултиматума на вицепремиера Валери Симеонов,
разпространен
от
Правителствената
информационна служба. И не мога да не си
задам въпроса защо се стигна до този
ултиматум. Още преди да приеме поканата на
Нова телевизия Валери Симеонов бил ли е
подготвен от своя комуникационен съветник за
неудобните въпроси, които ще му бъдат
зададени.
Обсъдили ли са възможните отговори на тези
неудобни въпроси? След интервюто анализирали
са разговора?
Ако не са направили нито едно от тези неща,
може би има няколко обяснения. Първото е
самочувствието на самия Симеонов, че той си е
достатъчно опитен да се справи с всяка ситуация
в медия. Второто обяснение, е, че нарочно е
отишъл да направи скандал в Нова телевизия, за
да отклони вниманието на медиите и на
обществото от Кумгейт.
Продължава на следващата страница
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Това се връзва с включването по-късно на
Правителствената информационна служба,
която просто няма как да се изкаже без
разрешението на министър председателя. Но
според мен основната причина за агресията
към Виктор Николаев са изкривените представи
за журналистиката като слугиня на властта. И
това ще продължи дотогава, докато властта си
плаща за медийния комфорт. На Нова
телевизия според справката до юли по стари
договори са платени около 200 000 лева.
Предстои подписване на нов договор за 203 448
лева. Това означава, че е много по-евтино да се
смени журналиста, отколкото политиката към
управляващите. Т.е. Симеонов е прав.
И проблемът не е, че няма как да се изпълни
заплахата Валери Симеонов да не се кани за
събеседник. Проблемът е, че големите
електронни медии се страхуват, че политиците
могат да откажат
гастролите в техните
предавания.
И
никакви
протести
пред
Министерски съвет няма да доведат до изход от
ситуацията.

PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.
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Изследване
Завръщане на политическия натиск върху
журналисти в България отчита изследване на АЕЖ
Политикът се завръща като главен „телохранител“
на информацията в българските медии. Той стои
на входа и на изхода на редакциите, контролира и
се намесва в журналистическото съдържание.
Ако през 2015 г. тази „главна роля“ изпълняваха
рекламни отдели в редакциите и икономически
фактори от различни сфери, то през 2017 г.
цензурата на политическа и институционална
власт се завръща с богат репертоар от
инструменти за влияние.

През 2017 г. в изследването, което има
национален обхват без да е представително, взеха
участие
рекорден
брой
от
200
журналисти. Анкетата е направена в периода
май-юни и дава обща картина на медийната
среда в България, независимостта и условията на
работа, проблемни области като вътрешен и
външен за медиите натиск, автоцензура, условия
на труд. Статистическата обработка на данните е
на агенция „Алфа рисърч“.

„Изследването не обръща внимание толкова на
проблемите вътре в медиите, а се опитва да
покаже, че трудностите пред българските медии
са от обществено значение. Те са ключ към
разбирането на демократичните процеси, които
текат в момента.“, коментира д-р Илия Вълков,
автор на анализа и член на АЕЖ-България.

Това са част от изводите на четвъртото тематично
онлайн изследване за свободата на словото в
България,
направено
от
Асоциацията
на
европейските журналисти – България (АЕЖБългария), което беше представено на 17-ти
октомври във Френския институт.
PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.
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В рамките на събитието, екип на фондация
„Медийна демокрация” представи специалния
доклад „Да бъдеш журналист: състояние на
професията“, изготвен в партньорство с АЕЖБългария. Той е първият по рода си анализ на
журналистическата
професия
в
България,
осъществен с инструменти на медийната
антропология.
Данните за изследването са събрани в периода
февруари – юли 2017 г. на базата на интервюта с
30 журналисти от всички видове медии и
населени
места
в
страната,
споделящи
разнообразен трудов опит.
„Всяко следващо поколение журналисти започва
наново да пише правилата на професията и това
води до липса на солидарност и усещане за
общност в гилдията. Липсата на афинитет към
саморегулация е причина за недостатъчната
автономност на професията“, каза Орлин
Спасов, от ФМД.
Според Николета Даскалова, изследовател в
екипа на фондацията, автоцензурата се
превръща в хронично заболяване сред

журналистите, които развиват навика да не
„стърчат“ сред останалите.
Влошаване на медийната среда

Анкетата на АЕЖ-България показва, че през 2017 г.
се
завръщат
пълзящата
несигурност
и
надигащата се тревога в общото усещане за
несвобода сред българските журналисти. В
допитването 42,4% от журналистите оценяват
свободата на словото в България като „лоша“,
27,8%
дават
оценка
„много
лоша“,
„задоволителна“ – 25,3%, а „добра“ – 4,5%.
Спрямо изследването на АЕЖ-България от 2015 г.,
тази година общата оценка за свободата на
словото е с негативна промяна.
„Културата на натиска“ вече е част от
ежедневието на българския журналист. Общото
усещане е за влияние отвън или върху работата е
обезспокоително непромена за последните две
години – двама от всеки трима от участниците в
анкетат заявяват, че знаят за случаи на оказван
натиск върху техен колега. А 92 % вярват, че
намесата върху работата на журналистите е
често срещано явление.
Продължава на следващата страница
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Разнообразни източници и форми на натиск

Последици върху работата и личния живот

Наблюдава
се
активизиране
на
богат
инструментариум
от
заплахи,
изнудване,
разпространение на клевети, тормоз, чрез който
политици, държавни и общински институции влияят
доминиращо върху вземането на редакционните
решения.

„Тази година за първи път питаме журналистите как
им се отразява т.нар .култура на натиск, която изпъква
като устойчива тенденция във всички проучвания през
годините. Резултатът е, че една четвърт от
респондентите казват, че отровната среда, в която
работят, влияе на здравето им.“, коментира Мария
Черешева, зам. председател на АЕЖ-България.

Над 75 процента от участниците в проучването
посочват политическия натиск като най-често
разпространен в българските медии, следван от
икономическия
(61.6
процента),
натиска
от
рекламодатели (58.1 процента), административния
натиск на държавно и общинско ниво (43.0 процента)
и заплахите от криминални групировки (13.1
процента)*.
Сред формите на натиск върху журналистическата
работа на преден план излизат разпространението
на клевети, посочено от над 41 процента от
респондентите, изнудването (35.9 процента) и
съдебното преследване (29.3 процента). Онлайн
тормозът, посочен от над 11 процента от
журналистите, включили се в анкетата, се нарежда
до физическите заплахи, на които са били обект 13.1
процента от анкетираните.

Данните за 2017 г. показват натрупване на
притеснения, че различните форми на натиск водят
до „психологически и здравни проблеми за 23.7% от
журналистите. Мнозинството (57 процента) от
анкетираните журналисти са на мнение, че всичко
това
води
до
загуба
на
интерес
към
журналистическата професия, като същевременно
49 процента смятат, че натискът прави журналистите
по-предпазливи.
Отговорите в допитването изграждат същинска
„класификация на страха“. Тя започва от заплаха или
директно уволнение, преминава през „икономически
санкции“, „използване на репресивния апарат“
(данъчни проверки), икономически глоби и спиране
на реклами, до „кражби и злоумишлени вреди на
автомобила ми“.
Продължава на следващата страница
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Обезкървяване на регионалната журналистика
Концентрацията на медийната среда в София продължава и със същата степен като предходни години
намалява присъствието на регионалната журналистика. Тенденция е журналистите често да сменят
работното място заради нестабилността на медийния пазар. Това засилва професионалните
автоимунни рефлексии на автоцензурата.
Проучванията са част от проекта на Асоциацията на европейските журналисти-България „Медиатор 2:
Мост между етичната журналистика и обществото”, подкрепен от фондация „Америка за България”.
*На журналистите е дадена възможност да посочват повече от един отговор.
Снимка: Здравко Йончев
PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.
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Умните градове са и предизвикателство, и нова
възможност
Подготвя ли се България и как се подготвя за интелигентните градове - това дискутираха участниците в
Годишната конференция на b2b Media, което събра експерти от различни сфери по темите - Умни
градове, умни домове, умни идеи.
•
•

•
•
•

Електрическата мобилност е във фокуса на
Министерството на икономиката
Законодателството
върви
след
технологиите, но се опитва да навакса
Свързаността е в основата на умните
градове
Защитата на личните данни ще е
проблемна в интелигентните населени
места
Общината търси подходящата форма
София да става по-зелен и по-интелигентен
град

Министърът на икономиката Емил Караниколов е
подписал
заповед
за
създаването
на
междуведомствена работна група, чиято задача
е да се разработи Национална програма с
Пътна карта за развитие на електрическата
мобилност в България до 2025 г. и хоризонт до
2030 г. Това заяви заместник-министърът на
икономиката Лъчезар Борисов по време на
PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.

Годишната конференция на b2b Media: Smart
city, Smart home, Smart ideas.
По думите на Лъчезар Борисов в работната
група ще участват, както представители на
бизнеса, така и на институциите. Стана ясно
още, че в пътната карта може да залегнат и
конкретни мерки и стимули за насърчаване на
електрическата мобилност. Той напомни, че в
процеса
по
глобализиране
към
новите
технологии е и разработената Концепция за
цифрова трансформация на българската
индустрия (т.нар. Индустрия 4.0), на чиято база
предстои и изготвяне на стратегия, с която ще се
определят
дейности
в
подкрепа
на
модернизацията. „Всичко това е част от
политиката на правителството към дигитализация,
ниско въглеродна икономика и развитието на
умните градове“, изтъкна той. Според него
дигитализацията е неизбежна и тези процеси
вече се наблюдават и в България, стъпвайки на
устойчива макроикономическа рамка.

Продължава на следващата страница
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В заключение заместник-министър Борисов
подчерта, че когато говорим за интелигентни
градове, говорим не само за устойчиво градско
развитие, но и за интелигентно развитие на
социалната, икономическата и екологична
инфраструктура.

нужните технологии, но държавата от своя страна
следва да вземе мерки за по-добрата защита на
тези технологии и на гражданите", заяви от своя
страна Улрике Щраке, търговски съветник в
посолството на Австрия в България.

Българският еврокомисар Мария Габриел заяви,
че свързаността е в основата на умните градове.
ЕК е ангажирана с изграждане на интелигентни
градове. За развитието на тези градове е нужна
високоскоростна връзка, нужни са обединени
усилия на всички. "5G мрежата е част от
бъдещето,
а
цифровите
умения
са
от
съществено значение."
По време на дискусията беше отбелязано, че
умните градове ни спестяват с ресурси, енергия
и време.
Те обаче имат един голям недостатък - защитата
на личните данни ще е проблемна, заради
камерите навсякъде и заради телефоните, които
ще знаят винаги местоположението ни. „Човекът
се превръща в стъкло, става сврхъпрозрачен. В
този смисъл – компаниите трябва да развият
Продължава на следващата страница
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София – на нея са отбелязани всички
домакинства, които потребяват твърдо гориво за
отопление – мазут, въглища и дърва. Идеята е в
бъдеще на тази карта да бъдат нанесени и
замърсяванията,
предизвикани
от
градския
транспорт и другите превозни средства, каза
още Панайотова. Картата ще бъде предоставена
по-късно за свободно ползване за различни
проекти.

"За
мен
управлението,
технологиите
и
гражданското общество заедно правят един град
умен. Връзката между тези три компонента е
предпоставка за наваксването и напредъка", каза
от своя страна Елица Панайотова, координатор
на проекта "Зелена София" към Столична
община, който има за цел създаване на
стратегия за устойчиво развитие на града и
подготвянето на кандидатурата на София за
Зелена Столица на Европа.
Служителите по проекта са разработили
дигитална карта на замърсителите на въздуха в
PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.

Според Панайотова законодателството тича след
технологиите и в момента виждаме много случаи,
в които навлизат нови технологии и нормативната
уредба не е адаптирана към тях - въвеждането не
е-билет е такъв пример.
Няма стандарт в нормативните процедури и
затова въвеждането среща трудности. Това обаче
не е нещо ново и не се случва само при нас има го навсякъде по света и обичайно се случва
точно това: технологиите водят законодателството.
По думите на Иван Велков, председател на
Българската фасилити мениджмънт асоциация:
нашата нормативна уредба съвсем естествено
изостава, но имаме обективно случващ се
процес и всъщност сме на средно европейско
ниво в това отношение.

Продължава на следващата страница
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Анна-Мари Виламовска, European Commision/
Working Ideas обяви, прави ми много силно
впечатление, че там, където има добри новини за
градско развитие, това обикновено са градове в
изолация. В София виждам силни компании технологични, производствени и т.н. с чуждестранни
клиенти - при тях се случват най-хубавите неща.
Знаете ли, че воланите и част от седлките за
Формула 1 се произвеждат в Габрово? Успешен
град има там, където има публично-частни
партньорства, обяви Виламовска.
Калоян Карамитов, Устройствено планиране "Визия
за София”: Една от ключовите необходимости, за
да се осъществи умен град е взаимодесйтвието
между отделните системи и звена - общината,
бизнеса, НПО, експерти. Иначе идеята или проектът
е обречен. Всички мерки, които представяме са
първо
комуникирани
между
всички
звена.
Установихме, че някои работят добре, други не
толкова, но тези комуникационни канали трябва да
бъдат много силни и да се предава информация
без да се чакат становища със седмици и
месеци. В момента сме на етап изследване на
настоящотот положение - изследваме е-услугите
на общината и мога да кажа, че има добра
основа, върху която да се надгражда.
PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.

По думите на Марина Стефанова, директор в
Мрежата на Глобалния договор на ООН: Онова,
което може да се види като добри практики се
оказва в по-малките населени места, където
бизнесът е достатъчно силен и има активно участие
и цялостно въздействие като проактивен участник в
обществените процеси. Бизнесът има голямо
предимство пред местната власт - има пряк достъп
до своите служители и така всяка фирмена
култура, която се възпитава, стимулира иновациите
на ежедневна база и се случва по естествен начин.
Минава през промяната на служителите и
средата. Говорим за умни градове и свързаност,
но това не е само технологичен термин, а е нещо,
което се възпитава.
Продължава на следващата страница
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Според Иван Велков, председател на Българската фасилити мениджмънт асоциация от 2 години
в община София много активно се комуникира по такива теми, които са модерни и се търси
подходящата форма София да става по-зелен и по-интелигентен град. Има обаче толкова
много работа да се свърши, че дори малките успехи не успяват да пробият път над ежедневните
битови неуредици, неправилно паркиралите коли или неуместно поставени колчета и т.н.
Обнадеждаващото е обаче, че в местната администрация се говори за дългосрочни цели и това
дава надежда.

PRактики, брой 153, 25 октомври 2017 г.

24

Интервю

Анастас Гогов е основател, екзекютив коуч и фасилитатор на The
Management Board. Той е вашият помощник при разработване и
въвеждане на стратегическия план за растеж на бизнеса ви.
След като през 2006 г. открива силата на Коучинга като средства за
постигане на резултати,Анастас се фокусира върху начините му за
използване в организациите като част от процесите по атестация и
кариерно планиране, както и като ефективно средство за решаване на
мениджърски казуси. Работи върху това как организациите да бъдат поефективни, помагайки на мениджърите в тях да комуникират ясно, да
реализират своите цели, да изграждат работещи екипи, използвайки
максимално пълноценно ресурсите, с които разполагат.
През 2013 година Анастас създава The Management Board, като след
това последнователно надгражда тази инициатива с проектите
HiAchievers през 2014 година и NextGen, който стартира в края на 2016
година.

Продължава на следващата страница
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1. Какво е Сензитивити тренинга или т. нар.
Тренинг на чувствителността?
Сензитивити тренинга е резултат от работата на
Курт Левин и колеги за разбиране отношенията
между хората. Основните ползи от тренинга са три
– по-добро разбиране на себе си, подобряване на
отношенията с другите и по-добро разбиране на
груповата динамика – какво се случва в една група
от колеги.
Важно е да се отбележи, че тренингът има силно
влияние върху нагласите и ценностите на
участниците. Понякога е наричан «психотерапия за
здрави хора». Готовността на участниците да се
огледат в очите на другите е важна част от
работата по време на обучението. Преживяването
е силно и води до повишена мотивация за
личностно развитие и постигане на по-високи
резултати.
2. Защо е важен такъв тип тренинг в сферата на
комуникациите?
Има професии, в които личността е най-важният
фактор за успехът. В сферата на комуникациите е

критично да разбираме не само собствените си
мотиви, но и желанията и очакванията на другите.
Познаването на начините, по които реагират
хората и мотивите зад поведението им помага на
всеки
професионалист
в
сферата
на
комуникациите да разбира не само какво очакват
другите, но и КАК да постигне желания ефект.
3. По какъв начин Сензитивити тренинга може да
повлияе върху положителното развитие на
комуникациите?

По-доброто разбиране на отношенията между
хората помага за избиране на подходящата
нагласа и правилните думи. Както знаем, целта на
един професионалист в комуникациите е не да се
«изкаже», а да се изрази така, че другите да го
разберат по най-точния начин и да постигне
желания ефект от казаното.
Продължава на следващата страница
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4. Как да го пренесем към ПР-и и членове на екипи към тяхната продуктивност и ефективност?
Базисната цел на общуването е да разберем и да бъдем разбрани. После идват убеждаването,
мотивацията за действие и резултатите. Сензитивити тренингът ни помага да разбираме и да бъдем
разбрани. С други думи – той е основа за правилната комуникация било то вътреобщностна или с
различни външни публики. При стабилна основа, ефективността неимоверно се повишава.
5. Достатъчно ли е според Вас комуникаторът да владее добре междуличностната комуникация или
е необходимо такъв тренинг да бъде в съчетание с други, свързани с емоционалната
интелигентност?
Междуличностната комуникация е много важна част от «арсенала» на професионалиста. Естествено
– трябва да знаем как да пишем съобщения на електронната поща, да оформяме съобщения за
пресата, да правим публични презентации... но усещането, че знаем кои сме, разбираме другите и
вярваме в това, което правим... ни дава мотивацията да сме професионалисти ден след ден! Колкото
по-осъзнато действа един човек, колкото повече се познава и владее себе си, толкова повече това
влияе положително върху работата му от гледна точка на комуникиране, изразяване, овладяване.
Смятам, че освен личните и професионални умения и компетенции, които притежава
професионалистът по комуникации, той трябва да бъде емоционално интелигентен и да знае как да
предаде правилното послание към аудиториите, за да максимизира ефекта от работата си.
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Конференция
Как да върнем децата в училище – във фокуса на
конференцията „Образование и бизнес: рЕволюция“
Седмото издание, организирано от Bulgaria ON AIR, ще събере иноватори от цял свят на 16 ноември
в София
Международни експерти и лидери ще
споделят
идеи,
проекти
и
иновативни
тенденции на конференцията „Образование
и бизнес: рЕволюция“, организирана от
национална телевизия Bulgaria ON AIR. На 16
ноември в „София Хотел Балкан“ лектори от
цял свят ще споделят иновативни идеи и
практики, чрез които образованието и
бизнесът
си
партнират
успешно.
Конференцията ще предложи различни
гледни точки с теми като иновациите и
модата – изграждане на мостове между
поколенията,
либералният
подход
в
образованието и скандинавският модел,
ролята на компютърните игри като ключ към
бъдещето, агресията в клас, киното като
огледало на обществото и други.

Продължава на следващата страница
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Сред
панелистите
на
международната
конференция „Образование и бизнес: рЕволюция“
ще бъдат експерти в образованието и социалното
развитие. Участие ще вземат Фабиен Флори директор на Френския институт в София; Майкъл
Форбс - посланик на Ирландия; Даниеле Фитоле основател и президент на IFDA, италианската
академия за мода и дизайн; Детелина Смилкова вицепрезидент на ВУЗФ; Мартин Кадинов –
регионален мениджър ЕSL, най-голямата световна
организация в сферата на електронните спортовe;
Хатем Атала - изпълнителен директор на фондация
„Анна Линд“; режисьорът Стефан Командарев и
други. Всички лектори вижте тук http://edubusiness.info/#speakers.
Конференцията е част от политиката на Bulgaria ON
AIR и цялата Investor Media Group да насърчава и
разпространява
проекти
в
подкрепа
на
образованието.
Събитието е със свободен достъп, а желаещите
могат да се регистрират на адрес: http://edubusiness.info/.
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Сътрудничество
Publicis One и SAP обявиха стратегическо
сътрудничество за Hybris Marketing
Най-голямата
специализирана
група
за
маркетингови
комуникации
Publicis
One
и
софтуерният лидер SAP обявиха, че ще си
партнират на българския пазар в областта на
дигиталната трансформация на бизнес процеси
и анализа на данни в изграждането на маркетинг
стратегии. Двете компании ще имплементират
решението за контекстуален онлайн маркетинг
SAP Hybris Marketing. Този инструмент предлага
анализи, сегментация и оптимизация на данни в
реално време, спомагайки за разработването на
персонална, устойчива и ефективна дигитална
стратегия за компании с различен спектър на
дейност.
Пазарната ситуация показва, че в България от дълги
години компании от различни индустрии и сектори
събират данни за потребителите си и за своите
продукти и услуги, но рядко ги анализират и
използват по правилния начин, за да формират
маркетинговите си и
бизнес стратегии.
Партньорството на Publicis One и SAP има за цел

да развива маркетинг стратегиите на ключови
клиенти от различни сектори – по-конкретно
такива, които управляват мащабни бази данни
като банки, телекоми, застрахователи, ритейлъри,
автомобилни производители и др. Фокусът на
Publicis One ще бъде върху няколко ключови
клиента в страната с амбицията да разгърне
услугата в бизнеси от Централна и Източна Европа,
като се превърне в център за постижения в този
регион.
„Чрез опознаването на клиента се достига до
истинските му мечти. Нужни са единствено
правилна технология и подход. SAP Hybris Marketing
предоставя инструментите, необходими за подоброто разбиране на потребителя, а опитът и
експертизата на Publicis One ще помогнат на
нашите клиенти правилно да боравят с тази
информация при създаването на своите нови
кампании и “disruptive” стратегии“, каза Румяна
Тренчева, изпълнителен директор на SAP за
Югоизточна Европа.
Продължава на следващата страница
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„Партньорството ни със SAP е плод на желанието
да
съчетаем
дългогодишна
експертиза
в
дигиталната реклама с т.н. Big Data, от която да
добием задълбочено познание за потребителите и
тяхното поведение онлайн. Това ще ни позволи да
разберем от какво имат нужда те наистина, чрез
темите, които ги интересуват най-много, и да
създадем по-добро потребителско преживяване.
За компаниите това означава подобряване на
ефективността и крайните резултати”, заяви
Николай Неделчев, изпълнителен директор на
Publicis One.
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SAP Hybris Marketing позволява контекстуален
маркетинг в реално време, като помага на
маркетолозите
да
развият
по-задълбочено
познание за потребителите си – да знаят какво е
направил клиентът, какво може да направи и найважното – какво ще направи. Решението създава
динамичен профил на купувача, предлага
таргетиране и сегментация на аудиторията със
съвременни визуални инструменти, извършва
семантични
анализи
на
структурирани
и
неструктурирани данни, чрез които произвежда
прогнози и оценки в реално време.
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NEXT DIFI 2017 очерта дигиталните
предизвикателства пред финансовия свят
Все повече и повече регулациите засягат
използването на технологии, включително и в
сферата на финансовите продукти и услуги.
Предизвикателство е да се предостави едно
добро Fintech решение, което да е както
законно, така и достъпно и удобно за
потребителя, стана ясно
по време на
Международния
форум
NEXT
DIFI
2017,
организиран от b2b Media.
Лидерите на дигитални финансови решения се
събраха по време на конференцията, която се
провежда за втора поредна година.
Ключов гост-говорител беше Ноеми Пап от
Европейската банкова федерация, която очерта
предстоящото навлизане на нови регулации за
Fintech компаниите. В дискусиите очастваха
още
Румен
Радушев,
ръководител
на
“Индивидуално банкиране” в Пощенска банка,
Калин Костов, изпълнителен директор на ЗД
Евроинс Живот, Ивелин Камбуров, главен
финансов директор на Кредисимо,

Карел Крейчи от Демика, Филип Мутафис,
инвеститор в Пейсера България, адв. Георги
Димитров и др.

Дигитализацията е голямо предизвикателство за
традиционните финансови институции, но тя
също носи значителни предимства за тях, стана
ясно от дискусиите по време на форума.
В областта им с конкуренцята с FinTech
компаниите вероятно вървим към симбиоза
между двете, споделиха лидерите на иновативни
компании като CertAsig, Paysera, Evrotrust, Euroins,
Credissimo и Пощенска банка, които се включиха
в събитието.
От гледна точка на новите регулации, те все
още са прохождащи по отношение на FinTech
компаниите и тепърва ще придобиват образ и
модел. Но е ясно, че все повече и повече
държавните и европейските органи ще навлизат
в регулирането при използване на нови
технологии.
Продължава на следващата страница
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Дигитализацията във финасовия сектор върви с
пълна сила, но не такава е ситуацията в сектор
застраховане. Все пак не липсват и примери за
иновативни проекти и най-интересният в това
отношение носи името Oli - онлайн платформа
за застраховки, използваща възможностите на
новите технологии, за да предостави услуга, която
е по-добра и по-бърза от традиционните.
Oli e Start up, продукт на «Евроинс Живот», който е
подкрепен от Euroins Insurance Group и
презастрахован от Swiss RE. Той беше представен
от изпълнителният директор на ЗД Евроинс Живот
Калин Костов по време на Международния
форум NEXT DIFI 2017.

Oli е и част от по-мащабна инициатива на ЕИГ Boosts! EIG, с цел инвестиции във финансово и
застрахователно-технологични (fintech/insurtech)
продукти и модели.

Решенията от вчера не са отговорите на
утрешните предизвикателства. Това обяви Румен
Радушев,
ръководител
на
“Индивидуално
банкиране и алтернативни канали” в Пощенска
банка, който взе частие в
Международния
форум NEXT DIFI 2017.

Сайтът, на който може да бъде открита новата
платформа е www.getoli.bg
Застрахователна програма Oli e първата по рода
си дигитална платформа, предлагаща онлайн
застраховки живот. Oli е реализирана от
служители на компанията и външни консултанти
като част от вътрешна кампания за нови
иновативни проекти в полза на клиентите, разказа
Костов.
Продължава на следващата страница
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Промяната, която настъпва, означава, че нещо
ново се случва във всекидневието, в банкирането,
във всичко, отчете експертът.
Според
него
предизвикателството
на
дигитализацията е новото нормално и то изисква
постоянни иновации. Да погледнеш напред в
бъдещето и да го предвидиш. Това се налага и на
традиционните играчи във финансовия сектор, ако
искат да останат актуални и в бъдеще. Радушев
отчете, че новото поколение е различно. Според

цитирани от Радушев данни 71% от милениалите
твърдят, че предпочитат да посетят зъболекаря си,
вместо да слушат какво говори техния банкер.
Една трета от младите смятат, че до 5 години няма
да се нуждаят от банките изобщо. Всеки трети пък
е готов да сменя обслужващата го финансова
институция на всеки 90 дни. Един от найсъществените въпроси пред банките днес е:
Твърде големи ли са, за да се променят и да се
съобразяват с новите реалности?
Една значителна част от потребителите твърдят, че
банките са бавни, скъпи и в някои случаи
неадекватни. Проучванията показват, че клиентите
очакват от тях гъвкавост, бързина и прозрачност.
Пред основните финансови играчи е поставен
въпросът: Ще възприемат ли промяната или
техните клиенти ще ги сменят?
Някои от най-големите амеркинаски банки
например имат иновативна стратегия - за да
отговорят на изискванията на своите клиенти
постепенно се превръщат в софтуерни компании.
Традиционните банки са длъжни да се преобразят
в дигитални институции.
Вярвате или не в Голдман сакс имат повече наети
програмисти в момента от Фейсбук.
Продължава на следващата страница
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Конкуренцията в сектора на финансите обаче
става все по-ожесточена, тъй като там навлизат
играчи като Apple, Facebook, Google, Amazon,
Samsung, които предлагат финансови услуги и
продукти на своите потребители, припомни
Радушев.
Малките финтех компании също създават
безпокойство в сектора и са в състояние да
разместват пластовете. Битката е като между
Давид и Голиат, смята Радушев. Очаква се 20% от
традиционното кредитиране да премине в
алтернативни финанси и да донесе загуби от 12
млрд. долара на банките.
Така например Landing Club е най-голямата peer
to peer платформа за кредитиране в света и към
2017 година е отпуснала близо 30 млрд долара
кредити.
И все пак около 74% от банките имат иновационни
стратегии и са готови да посрещнат новите
предизвикателства, а 78% инвестират в иновации.
Във финансовия сектор дигиталното е новото
нормално, заключи Радушев.
В него навлизат Изкуствения интелект, дигиталната
идентификация,
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интуитивното управление на финансите и се
задава новата вълна от регулации
Светът е различен и България не е изключение,
въпреки, че у нас все още 95% от плащанията са в
кеш.
Все пак нагласите се променят, а клиентите все
повече търсят отношение.
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