Новина
Националната библиотека подарява читателски карти
за Kоледа

Специален жест по повод Рождество Христово реши да направи ръководството на Националната
библиотека “Св. св. Кирил и Методий” (НБКМ) към почитателите на книгите и знанието. Всеки, който желае,
може да получи безплатна едногодишна чителска карта. Достатъчно е да сте навършили 14 години, да
посетите сградата на Библиотеката на бул. “Васил Левски” 88 и да представите личната си карта на гише
“Регистрация” от 8:30 до 19:00 часа в дните между 11 и 22 декември, както и на 28 декември от 8:30 до 17:00
часа или на 29 декември от 8:30 до 15:00 часа.
Читателската карта осигурява възможност за ползване на място на уникалните колекции на НБКМ и достъп
до редица мултидисциплинарни и специализирани електронни бази данни с библиографска и
пълнотекстова информация:
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Нов член

Силвия Тошева е експерт връзки с обществеността в Националния природонаучен
музей при БАН (НПМ-БАН) от 2010. Отговаря за организирането на ПР-кампании,
прес-конференции, официални и специални събития в НПМ-БАН, комуникация на
научни постижения и прояви.
По нейна лична идея и концепция се провежда събитието “125 часа НПМ” (2014), с
което НПМ-БАН отбелязва 125-годишния си юбилей и музеят остава отворен в
продължение на 125 часа без прекъсване от 19 до 24 август и със серия
интерактивни презентации, изложби и демонстрации запознава посетителите с
актуалните теми, по които работят изследователите в музея - от геология и
минералогия, през палеонтология и археозоология до биоспелеология, изучаване
поведението на прилепите, ентомология, орнитология и природозащита.
Участва в подготовката и организацията на XVIII-ти международен конгрес по
лепидоптерология (2013) и VI-ти Европейски конгрес по хемиптера (2012).
Координира ежегодното участие на НПМ-БАН в Софийски фестивал на науката и
Нощ на учените.
След магистратурата си в Технически университет, София (1992) последователно
преминава различни курсове и обучения, свързани с ПР в Института по публична
администрация и европейска интеграция към МДААР, Центъра за образователни
услуги на СУ “Св. Климент Охридски”, М3 Communications College и международни
проекти на секторна програма “Грюндвиг” и “Леонардо”.

Продължава на следващата страница
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Дискусия
Кръгла маса за предизвикателствата пред медийния сектор в Европа,
силата на фалшивите новини и медийната грамотност
В началото на декември в София се проведе
дискусия по актуални теми в медийния сектор, по
инициатива на европейския комисар по въпросите
на цифровата икономика и общество Мария
Габриел, със съдействието на Представителството
на Европейската комисия в България и Съвета за
електронни медии. Основните теми на кръглата
маса, бяха обществената
консултация за
фалшивите новини и онлайн дезинформацията,
инициирана от ЕК и предложението за изменение
на Директивата за аудиовизуалните медийни
услуги. Според еврокомисаря Мария Габриел
дискусията е възможност чрез конкретни идеи и
предложения да се работи за компромис по
текста на Директивата и нейното приемане да е
един от успехите на Българското председателство.
В
дискусията
участваха
представители
на
медийния сектор, на различни сдружения,
свързани с медии и комуникации, доставчици на
аудио-визуални услуги, юристи, университетски
преподаватели. В първата част еврокомисар
Мария Габриел очерта по-важните моменти от
предложението на ЕК за изменение на реда за
PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.

предоставяне на аудиовизуални медийни услуги,
по които все още липсва съгласие – обхвата на
Директивата, задължителния обем европейска
продукция за доставчиците на нелинейни медийни
услуги
и
по-гъвкавото
разпределение
на
рекламното време. През май 2016г. Европейската
комисия предлага актуализиране на правилата за
популяризиране
на
европейската
култура,
защитата правата на децата и прилагането на поефективни мерки срещу словото на омразата в
аудио-визуалните комуникации. Според Зина
Трифонова, член на Управителния съвет на БНТ,
които са домакин-разпространител на картина и
звук от събитията по време на предстоящото
председателство на Съвета на ЕС в България,
медийната общност у нас трябва да се възползва
от възможността да участва пряко в процеса по
създаване на Директивата, защото опитът на
работещите по медийно съдържание е от ключово
значение
за
ефективността
на
бъдещите
разпоредби и е „доказателство, че Европа се
вслушва в гласа на всеки от нас“.
Продължава на следващата страница
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По време на кръглата маса бяха дискутирани и
темите
за
фалшивите
новини
и
онлайн
дезинформацията. Според еврокомисарят Мария
Габриел фалшивите новини не са нов феномен,
нови са скоростта, с която се разпространяват и
мащабите, които могат да придобият. Според нея,
медийната грамотност е ключов елемент в борбата
с фалшивите новини. През 2017г. Европейския
парламент прие резолюция, призоваваща ЕК да
направи задълбочен анализ на правната рамка за
фалшивите
новини
и
възможностите
за
законодателна
намеса
за
тяхното
ограничаване. Обществената консултация стартира
на 13 ноември, като ще се работи в три основни
направления: да се даде дефиниция за фалшиви
новини;
да
се
идентифицират
добрите
практики и да се набележат конкретни мерки за
общи действия. ЕК формира експертна група,
чието първо заседание ще бъде през януари 2018г. и
която ще бъде разделена на подгрупи - работна
група с журналисти, работна група със самите
платформи и социалните медии, работна група,
която да се концентрира върху международното
измерение нафалшивите новини.

В момента тече обществено обсъждане, а през
пролетта се очаква доклад по темата, в който да
се очертае общ подход и стратегия за справяне с
проблема.Свободата на изразяване и правото на
достъп до информация са неприкосновени и не
може да бъде наложено на какво да се вярва, но е
редно да стане масова практика да бъде
посочван
източника
на
информация
или
към истинската новина.

Продължава на следващата страница
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Дискусия

Днес се намираме в трудна ситуация от гледна точка на доверие в
медиите и това към социалните медии е по-високо, отколкото
към
професионалните, според Кристиан Шпар, директор на
медийната програма на фондация "Конрад Аденануер" за
Югоизточна Европа, който участва в кръглата маса. Хората вярват
повече на това, което виждат във Фейсбук, отколкото на това, което
виждат в професионалните медии и заяви всички мерки, които могат
да помогнат за засилване на независимата журналистика, са добре
дошли.
Ирина Недева от Асоциацията на европейските журналисти в
България отбеляза, че фалшивите новини и пропагандата са
сред основните предизвикателства пред журналистите днес. Важно е
обаче да не се влезе в свръхрегулация, която може да бъде
използвана за заглушаване на свободата на словото. Голямо
предизвикателство е как да бъдат отсявани фактите от полуистините и
подвеждащото съдържание; трябва да се засили ролята на
професионалната журналистика и да се повиши медийната
грамотност, според Недева.

Според Теодор Захов, от Съюз на издателите в България, не трябва да
се неглижира и средата, защото има ситуации, в които е много полесно да се правят фалшиви новини, и по-трудно - качествена
журналистика.
PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.
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Съмнения
България не бива да допуска заглушаване на медии чрез
държавния аппарат
Позиция на АЕЖ – България, http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=8972&c=349

Асоциацията
на
европейските
журналисти
България
е
дълбоко
загрижена от опитите за държавни
репресии върху издатели на медии,
критикуващи властта.
С действията си спрямо собствениците на
„Инономедиа” Комисията за отнемане
на незаконно придобито имущество
(КОНПИ) оставя впечатление за произвол, в
който държавен орган е готов да
излезе далеч извън правомощията си и
разпоредбите на закона, за да накаже
неудобни за властимащите медии.
Въпреки
че
атаката
не
е
директно насочена срещу медийната
група Икономедия, а срещу основния ѝ
собственик, може да се допусне, че тя е
провокирана от публикации в изданията.

Продължава на следващата страница
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Съмнения

Случващото се ни кара да си припомним твърдението на друг собственик на медия, критична към
властта – издателят на вестник „Сега“ Сашо Дончев, който преди време посочи, че главният прокурор
Сотир Цацаров го е „посъветвал“ да не рискува хубавия бизнес, който има.
Тъй като предполагаемите институционални действия срещу медии или медийни собственици са
предшествани от масирана атака от страна на конкуренцията, изниква логичният въпрос дали
държавните институции сами по себе си не са подложени на натиск.

АЕЖ-България предупреждава, че в деликатната ситуация, в която се намира медийната среда в
страната, всякакви действия срещу критични към властта медии могат да нанесат тежък удар върху
репутацията на България точно преди ротационното председателство на Съвета на ЕС.
АЕЖ-България следи с особено внимание започналите проверки от страна на държавни органи по
адрес на журналисти като Виктор Николаев и Анна Цолова, които установиха, че няма разминаване в
доходите на въпросните журналисти.

Проверките бяха инициирани по искане на евродепутата Николай Бареков и съпроводени с атака по
адрес на въпросните двама журналисти, както от страна на медии, свързвани с депутата Делян
Пеевски, така и от страна на висши представители на управляващите.

PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.
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Позиция
Кой се страхува от ПР-експертите
Текстът е на Любомир Аламанов (https://sitemedia.bg/news/koj-se-strahuva-ot-pr) и е в отговор на статията на Бойко Василев
„Пиарът – врагът в леглото“, публикувана в сп. Мениджър. Поместваме и правото на отговор на Бойко Василев, също
публикуван в sitemedia.bg . Винаги е интересно да се проследят различните гледни точки на светли умове.
Статията от сп. Мениджър заслужава внимание и горещо я препоръчваме.

Мине се не мине време, и някой журналист,
притеснен за „чистата и свята журналистика“
тръгва да търси Виновника. Ама не просто
виновник, ами направо ВРАГ. Врагът, който е
виновен за съсипията на журналистическата
професия. Обикновено това са ПР-експертите.
Защото е лесно, защото звучи секси, защото найвероятно няма да отговорят. Преживяхме няколко
подобни вълни, постепенно всички си намерихме
мястото под слънцето, научихме се да работим
заедно и сякаш нещата тръгнаха по своя
нормален път.
Затова може да си представите моето учудване,
когато се сблъсках с материала „Пиарът - врагът в
леглото“ на Бойко Василев. Странно е, че някой
може в края на 2017 г. да напише подобна статия.
Опитът на г-н Василев предимно в политическата
журналистика и сблъсъкът му само с политици и
техните ПР-консултанти, го подвежда да обобщава
по един доста изкривен начин. В примерите, които
PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.

дава, има 2% истина, но изводите са толкова
объркани, че прилича на старата логическа
измама: „Всички, които са родени през 1780г. и са
яли краставици, са починали. Следователно
краставиците са отровни.“
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Тъй като искам да съм мил и конструктивен, то
предлагам
кратък
опреснителен
курс
за
комуникационния сектор в дигиталната епоха на
21-и век.
1. Комуникационните специалисти (или пиарите)
са само консултанти. Те консултират клиентите –
фирми,
корпорации,
НПО-та,
правителства,
личности, каквото и да е друго. Клиентите взимат
решения
какво
да
излиза
в
публичното
пространство.
2. Тъждеството
между
ПР-професията
и
платените публикации е далеч от вярното. Даже и
да има отделни колеги, които имат подобни
навици, това са под 5% от практикуващите
професията. От тези няколко случая да се
обобщава за всички, е неправилно. Все едно да
гледам вестник „Чук чук“ (да, имаше такъв вестник
преди време) и от него да екстраполирам за
всички медии.

3. Media relations (връзки с медиите) са под 20%
от работата на един комуникационен консултант.
От повече от десет години насам. Уморих се да го
повтарям. Event management, time management,
employer branding, crises and issue management,
вътрешни комуникации, дигитални комуникации,
community management – все огромни области, в
които работят комуникационните консултанти и
които имат много малко общо с медиите.
4. Нямам идея защо г-н Василев говори за
„анонимни“ пиар материали. Нито къде ги е видял.
Анонимни материали има само в медиите.
Неподписани от никого. Всеки един прес релийз,
който се изпраща от комуникационен специалист,
е подписан. С име, позиция, организация и
контакти за връзка. И почти всички журналисти знаят
това. Даже и да има изключения, те само
потвърждават правилото.

Продължава на следващата страница
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5. Броят на комуникационните специалисти расте,
защото има нови области, нови услуги, и, о, чудо,
броят на компаниите по света се увеличава. Защо
му е чудно на г-н Василев, че има повече фирми в
света, спрямо 30 години назад, нямам идея. Сигурно
не иска светът да се развива. Или пък просто
организациите са разбрали колко е важно за всички
инициативи да имат комуникационни експерти.
Дали г-н Василев е говорил поне с ПР-отдела на БНТ?
Те имат чудесни кампании, правят запомнящи се
събития, печелят много награди за телевизията.

все повече учебни заведения ще ги отделят. Ако
искат да са в крак с развитието, разбира се. Преди
векове
философията
и
физиката
са
се
преподавали заедно. Сега имат много малко общо.
8. Комуникационните специалисти са толкова
отговорни за състоянието на медиите и публичната
информация, колкото адвокатите са отговорни за
състоянието
на
съдебната
система.
Или
счетоводителите за данъчната система. Знаят
системите, дават препоръки, но не действат на своя
глава.

6. Нивото на заплащане във всеки един сектор се
определя от много параметри на самия сектор. И
няма нищо общо с друг сектор. Да се прави
релации между различни сектори и като да се
прави релация между теглото на ябълката и динята.
Различни са, но нито динята, нито ябълката носят
вина. А и гравитацията работи еднакво за всички.
Просто пътят на развитие е различен.
7. Някога специалностите „журналистика“ и „ПР“ са
се учили на едно място. В много университети все
още е така. Отчитайки тенденциите двете
дисциплини да се раздалечават все повече, скоро
PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.
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9. Да се обобщава за цяла професия, без даже да
се поиска мнението на представители от нея, е
много далеч от професионалните стандарти на
журналистиката. Нещо за „всички гледни точки“?
10. Някои от традиционните медии и по-остарелите
предавания трудно преглътнаха дигитализацията и
особено появата на социалните мрежи. И не
успяха да се променят спрямо променената
действителност. Но какво да се направи. Все едно
гъшите пера за писане да се сърдят на компютрите.
Или да се нападат бетоновите възли, само защото
някой е свикнал на наколни бамбукови колиби.
11. Алчността за медийно внимание на българските
политици доведе до странни отношения с
политическите журналисти. Директната връзка е поудобна на моменти, и некоректна в много случаи. А
ако г-н Василев има недоволство от конкретен
комуникационен консултант, да си каже направо. А
не да обобщава за цялата професия.
12. Може да поговорим защо в националните
ефирни медии не се споменават търговски марки,

като с това се убиха качествените икономически
новини. Тук май всички сме на едно мнение.
13. Като следствие от горното масовата публика
загуби десетилетия, в които можеше да получи поголяма икономическа и финансова грамотност.
Можеше по-добре да разбере как работи
свободната икономика. Можеше по-добре да се
адаптира към новите реалности. А не да гледа
само репортажи от автомобилни катастрофи в
Перу, политици, които ритат бабички, или
безмислени реалити формати.
14. Именно комуникационните агенции водят борба
с тази порочна практика на неспоменаване на
търговски марки в ефира на най-големите
телевизии и радиостанции. Даже представители на
СЕМ няколко пъти изрично казваха, че няма проблем
в това, стига да не е директен подтик към покупка.
Самите медии си правеха оглушки дълги години.
15. Да поговорим ли по темата с фалшивите
новини? И отново пак ПР-консултантите, всички
асоциации в бранша, се обединиха в обща
позиция срещу тези практики.
Продължава на следващата страница
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16. Собствеността на ПР-агенциите е абсолютно
ясна. Всички си стоим с имената. И си плащаме за
това. Къде е регистърът със собственост на
медиите?
17. Малко факти за положението на България в
световната комуникационна индустрия: българин
беше председател на ICCO - най-голямата
световна организация на бизнес-асоциации от ПРкомпании, сега обхващаща 58 държави; българка
беше начело на ИПРА – най-голямата световна
организация на ПР-специалисти;
18. Също така: българин беше включен в ежегодния
списък на PR News с професионалисти-иноватори,
допринесли изключително за развитието на ПР
професията - 50 Game-Changers of PR for
2017; българин беше номиниран за „Community
Relation Professional of the Year“ в центъра на
Вашингтон; българка беше номинирана за „Media
Relation Professional of the Year“ пак там;
19. Български комуникационни агенции и

професионалисти печелят награди от всички
световни конкурси в областта на комуникациите:
SABRE Awards, European Excellence Awards, Cannes,
PR Platinum Awards, ICCO Awards и т.н. Общият брой
на всички международни награди, спечелени от
български агенции или ПР-професионалисти, са
хиляди.
20. ПР-професионалистите от всички асоциации се
обединиха около 07.07. като Професионален
празник на комуникационните експерти. Пазарът е
силен, компаниите, включително международните,
работят само с български агенции, българският
комуникационен бизнес е на световно ниво.
21. От клиничната психология знаем, че всеки съди
за другите по собствените си разбирания. Аз,
например, мисля, че всички професионалисти във
всички области си вършат добре работата. Може
би защото колегите ми и аз самият така правим. Но
започвам да разбирам защо г-н Василев гледа на
някои хора като на врагове и разсъждава в термини
кой с кого си ляга…
Продължава на следващата страница
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Като цяло, да се нарича една цяла професия „ВРАГ“ и да се нарочва като виновник, е недостойно. И
то от човек, който очевидно не разбира даже основите на работните процеси на тази професия.
Както казват хората: На крив ефир, ПР-ите са му виновни… Истината е, че някои от по-старите
политически журналисти, които още живеят в друг свят, е по-добре да мислят повече, преди да
обвиняват други професии. Не за друго, просто да не стават за смях. И те, и медиите, за които все
още работят…
Към младите колеги, сега навлизащи в професията: Не оставяйте някой да слага равенство между
прекрасната ни професия на комуникационни консултанти и платените публикации. Не се
поддавайте на негативна пропаганда. Имате страхотни, прекрасни възможности пред себе си. Това е
професията на бъдещето.

PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.
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Отговор на Бойко Василев
Уважаеми г-н Аламанов,
Чудесен текст сте написали. Надъхан, тезисен, визионерски. Особено ме пленяват метафорите от
типа "все едно". Все едно Кристиано Роналдо влиза да играе волейбол – и там е също така добър,
както и във футбола. Така и Вие. Владеете езика, извисявате глас, завладявате с изкусна метафорика,
громите, че и до лични нападки стигате.
Всичко хубаво, ама има един малък проблем.

Вашият героично-патетичен памфлет няма НИЩО ОБЩО с моя текст. Сигурен ли сте, че не сте
прочели нещо друго? Или сте тръгнали да четете, но сте спрели само до заглавието? То не е особено
оригинално. Вкарайте "ПР”. "журналистика" и "враг" в "Гугъл" на някой език, различен от български.
Тогава ще видите, че това е стандартна формула, която не е скандална за никого на запад от
Калотина. В нея, разбира се, има и малко ирония, но вероятно не съм я изразил добре.
Нито обиждам ПР-а, нито воювам с него, още по-малко – Боже, опази – атакувам професионализма
на българските пиари. Сред тях познавам и ценя повече, отколкото можете да си представите. Моят
текст е изцяло за журналистиката и нейните провали. Нима не виждате това? Така че няма нужда да
плашите малките дечица с мен. Няма да ги ям.

PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.
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За да имитирам стила Ви отново, все едно аз съм писал за "Курвоазие", а Вие отговаряте за Корбюзие.
Дано поне читателите Ви схванат кое е архитектът, кое – конякът. Накрая, ще Ви направя един финален
комплимент. Явно сте добър ПР, допускам дори, че Вие сте награденият от точка 18. Направихте си
пиар ей-така, от въздуха. Искрени възхищения.
Поздрави:
Бойко Василев
П.П. Любопитно ми е дали ще публикувате моя отговор на същото място, на което сте публикували
Вашия текст срещу мен. И да поясня: моят материал за списание "Мениджър" беше авторско
мнение, тип "коментар". В този жанр няма "друга гледна точка", освен собствената.
Текстът може да бъде намерен на https://sitemedia.bg/news/otgovor-boiko-vassilev
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Музеите – (не)използаваната от бизнеса
среда
Възможно ли e музейните институции у нас да
станат пресечната точка, в която се засичат
техните интереси, с интересите на образованието,
бизнесa и бъдещата професионална ориентация
на
младите
хора?
Музеите
в
развитите
икономически общества са не само културна и
образователна организация. Те са важна част от
туристическата индустрия, от държавната и
регионална икономика и места „инкубатори“,
които
вдъхновяват
младите
хора
в
професионалната им ориентация. Всеизвестен
факт е, че бизнеса чувства остро нуждата от
подготовка
на
кадри,
които
българската
образователна система не може да подготви и
осигури, а дуалната система на обучение у нас е
все още в твърде ранен стадий на развитие.
Музеите имат инструментите, с които подпомагат
създаването на образователни навици у децата от
най-ранна възраст. Те засилват резултатите от
обучението в училище и превръщат ученето в

преживяване, което се помни дълго. Това, от което
имат нужда, е осигуряването на финансов ресурс,
който да им позволи реализирането на проекти,
насочени
към
подпомагането
на
професионалната ориентация на младежите.
Положителен пример в това отношение са
инициативите,
реализирани
в
Националния
политехнически музей.

Продължава на следващата страница
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Общата кауза за запазване и популяризиране на
научно-техническото наследство и съвременните
технологични постижения обедини Siemens България
и
НПТМ
за
подписването
на
двустранен
меморандум за сътрудничество. В неговите рамки
се осъществи изложбата „Завръщане в бъдещето“,
представяща живота, постиженията, изобретенията
и наследството на Вернер фон Сименс.
Създаденият мобилен вариант, позволява тя да
гостува в различни учебни заведения и да
вдъхновява младите хора. Съвместният продукт е
отличен с: наградата за „най-атрактивен и
оригинален проект“ на 7-то издание на „Панаир на
музейните изложби“ - Русе 2016 г.; голямата
награда на журито за най-оригинално събитие в
областта на културния туризъм за 2016 г. на 14-то
Международното изложение „Културен туризъм“ в
гр. Велико Търново и специалната награда на КРИБ
в категорията „Корпоративна PR кампания” на XI PR
фестивал.
В НПТМ заработи клубът за бъдещи изобретатели
„ЛеGOтех“. В него се развива образователната
програма „От детския конструктор до професии

за новите технологии“, чиято основна цел е да
провокира
интереса
на
учениците
към
инженерните
професии
и
техническите
специалности. Чрез подходящи за възрастта „Лего“
комплекти, децата усвояват знания и придобиват
умения, решават приложни задачи, свързани с
роботика и автоматизация. Заниманията не се
заплащат. „ЛеGOтех“ е създаден благодарение
подкрепата на инж. Васил Велев – председател на
АИКБ и изцяло финансиран от Фондация „Еврика“.
Продължава на следващата страница
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Най-новият музеен проект е „ЕкоЛаб“. В
него се осмислят ролята и отговорностите
на всеки човек за опазването на околната
среда.
Създаденото
в
участниците
внимание към природното богатство и
екология би могло да се трансформира в
желание за професионална реализация в
съответните
области.
Програмата
се
осъществява с финансовата подкрепа на
Министерство на културата.
В заключение: музейните институции имат
реалната възможност да подпомагат и
съдействат на бизнеса за създаване на
интерес в младите хора към съответния
бранш. Реципрочно - бизнес средите да
могат
да
подпомогнат
музеите
в
осъществяването на съответните програми.
Резултатите няма да са светкавични, но
усилията в дългосрочен план си заслужават.
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Гигантът HTC избра българска компания за
акселератора VIVE X
Quark VR впечатли технологичния конгломерат със софтуер за безжична виртуална реалност
платформи за виртуална и добавена реалност. Чрез
едноименния
софтуер
производителите
на
платформи като HTC Vive и Oculus Rift ще могат да
ги правят безжични, което увеличава неимоверно
качеството на изживяването за крайния потребител.
Подобно подобрение ще помогне и за значително
по-бързото
разрастване
на
V/А/МR
(Virtual/Augmented/Mixed Reality) пазара.

Технологичният гигант HTC избра българската
компания Quark VR за своя акселератор VIVE X.
Нашенският екип е един от едва осемте включени в
програмата в Сан Франциско и освен срещи със
световни лидери в иновациите, получава и
значителна инвестиция от страна на HTC.
Световните медии мигновено отразиха новината,
като според някои от тях “Quark VR е найинтересната компания” от рунда.
Впечатляващият продукт на софийския екип „отрязва
кабелите“ на най-високотехнологичните
PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.

“Имаме напълно функционален прототип на
безжичен HTC Vive, работещ с нашата технология за
компресия и стрийминг”, казва Красимир Николов,
съосновател на Quark VR. „Някои от най-големите VR
инвеститори в света поискаха среща с нас и при
заминаването ми към Силициевата долина идната
седмица предстоят много интересни разговори.“
Междувременно, благодарение на инвестицията,
българската компания вече започна търсенето на
нови членове на екипа. С току-що нает QA и
хардуерен инженер, екипът активно набира C++
програмисти, които са готови да се изправят пред
най-големите технологични предизвикателства не
само на родна зема, но и в световен мащаб.
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Награди
Започна кандидатстването за Годишните награди
Employer Branding Awards 2017

Компаниите в България влизат в битка за титлата
"Успешен работодател".
Започна кандидатстването за Първите годишни
награди на b2b Media за постижения в областта на
изграждането
и
утвърждаването
имиджа
и
популярността на Работодателския бранд!
Категориите обхващат иновациите в управлението
на талантите, новите успешни стратегии в HR и др.
КАТЕГОРИИ:
- Employer Brand Leader of the Year
- Employer Branding PR Campaign
- Employer Branding Video
- Employer Branding Innovation
PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.

- Employer Branding Idea
- Employer Branding Project
- Innovation in Talent Management
- Employer of the Year
- HR Strategy of the Year
- HR Technology of the Year
СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ:
- Team Lead of the Year
- Excellence in Coaching
- Emerging Leader
- Excellence in Office Space
- Employer Branding Network
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Форум
“Дигитална трансформация 4.0“: Какви ползи носи
дигитализацията на бизнеса

На 30 ноември в „София Хотел Балкан“ се състоя форумът “Дигитална трансформация 4.0“ – новият
императив за бизнеса – конференция за ползите от дигитализацията за бизнеса.
Водещи експерти коментираха най-новите тенденции в дигитализацията, която вече не е инструмент за
автоматизация на бизнеса, а средство за генериране на приходи, търсене на клиенти и създаване на
пазари.
Прогнозите показват, че организациите, които не успеят да развият цифров бизнес, още през 2018 г. ще
имат много по-лоши пазарни позиции, отколкото към момента. Използването на технологии, независимо
дали става дума за малък и среден, или голям бизнес, е от ключово значение за оцеляването на фирматав
периода 2018-2020 г.
Продължава на следващата страница
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Зоя Василева, член на Управителния съвет на IAB
България и експерт дигитални комуникации и
продажби в bTV Медия Груп, коментира по време
на презентацията си, че компаниите, които успеят
да реагират на дигиталната трансформация, ще
извлекат най-много ползи.
Зоя Василева представи и данни за проникването
на дигиталните медии и интернет в България.
Проучване на IAB България показва, че българите
разполагат с достъпен интернет в сравнение с
европейските
държави
и
ползват
мрежата
значително по-често. Традиционната телевизия
също е с много голямо покритие, както и радиото.
Използването на интернет медии в България на
дневна база преминала границата от 4 часа
дневно, а на телевизия – 3 часа, като потреблението
на интернет расте. Това е сериозна възможност за
откриването на нови потребители.
Все повече нараства
устройствата.

и

влиянието

на

смарт

Христо
Топузов,
бизнес
директор
Isobar
България/Dentsu Aegis Network, подчерта, че
иновациите се променят от десетилетия, но
динамиката на промените е значително по-бърза в
PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.

последните години. Той прогнозира революция при
биотехнологиите,
скорошно
навлизане
на
безпилотните автомобили, както и на виртуалната
реалност, която се очаква да стане достъпна за над
1 млрд. души в близко бъдеще.
Милена Мишинева, бизнес директор Amnet
Bulgaria, каза, че често има неразбиране на новите
технологии и как корпорациите могат да ги ползват,
за да подобрят постиженията си. Според нея
бизнесът трябва да се фокусира върху две неща –
продуктът да е физически достъпен и хората да
знаят, че този продукт съществува. Така продуктът е
в съзнанието им и хората има много голяма
вероятност да изберат точно него. Това определя и
важността на маркетинговите послания и визии,
както и на цялостната маркетингова стратегия,
която трябва да е съобразена с начина на
„говорене“ на потребителите и техните нужди.
Николай
Кискинов,
управляващ
съдружник
Адвокатско дружество Владимиров & Кискинов,
представи на форума новия регламент за
ползването на личните данни GDPR 2016/679/ЕС.
Регламентът определя правилата за защита на
личните данни на физическите лица и свободното
движение на лични данни.

Продължава на следващата страница
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Форум

Предвижда се да бъде забранено обработването на
данни, които разкриват расов или етнически произход,
политически възгледи, религиозни убеждения, генетични
и биометрични данни, данни за здравословното
състояние и сексуалния живот на лицата и други.
Субектите следва да дават изрично съгласие за
обработка на личните им данни, като мълчанието не се
приема за такова. Предстои въвеждането на регулация
и за „бисквитките“(cookies), чрез които се оставят следи
за субектите на лични данни. Обсъжда се и проект за
нов ePrivacy регламент, който да хармонизира
уредбата на „бисквитките“ и новата уредба за защита
на личните данни. Субектите на данни по GDPR имат
права, които администраторите на лични данни и
длъжностните лица са длъжни да спазват. Въвеждат се
и изисквания за регистрите с лични данни и се
дефинират дейностите, които администраторите
следва да предприемат при нарушаване сигурността
на личните данни.

В рамките на третия панел бяха представени и три
примера за добри практики при дигитализацията на
компании.
Нели
Недялкова,
зам.-изпълнителен
директор на БНП Париба Лични финанси, посочи, че
към 2020 г. т.нар. поколение Y (милениали) ще
представляват 30% от ритейл пазара. Почти половината
от тях взаимодействат с брандове в социалните мрежи,
а една четвърт не желаят да осъществяват
PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.

човешки контакт с търговски персонал докато
пазаруват. Това налага адаптиране на бизнеса към
технологичното поколение, което излиза на пазара.
Станимира
Радева,
Дигитален
маркетинг
и
комуникации, Nestle България, коментира, че все
повече потребители пазаруват храни онлайн. Към
момента около 23% от потребителите купуват
хранителни продукти през интернет, но след десет
години делът им ще се увеличи над 3 пъти до 72%.
Затова и дигиталната трансформация на бизнеса на
компанията е от изключителна важност за увеличаване
на стойността му.
Виктория
Аспарухова,
директор
„Корпоративни
комуникации“, Рош България, подчерта в презентацията
си, че медицината вече е персонализирана и напълно
се трансформира от новите технологии. Общо 87% от
пациентите са ползвали здравни ресурси онлайн през
последните
12
месеца,
като
това
включва
смартфоните, социалните мрежи, източници на видео
и т.н. Фармацията и медицината вече се центрират
около пациента и генерирането на стойност. Все посериозното навлизане на анализа на данни и на нови и
нови технологии налага на бизнеса бързо да еволюира,
за да отговори и на нуждите на вече преобладаващото
дигитално поколение.
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Конференция
#NOHATESPEACH
На 13. декември в Нов български университет се
проведе младежка конферения за последствията
от речта на омразата и пътя от социалното
изключване до успешната интеграция на млади
хора от различни социални групи в обществото.
Бяха разгледани ролите на младите хора,
младежките организации и отговорните институции
в идентифицирането и противопоставянето на
езика на омразата. В събитието взеха участие
повече от 50 младежи от страната.
Преди самото събитие бе заснет социален
експеримент под формата на форум-театър,
който бе излъчен по време на събитието. В него
хората се участват в изграждането на сценария
като променят действията и реакциите на героите в
пиесата. Всеки можеше да излезе на сцената и да
експериментира със своята гледна точка и с
личното си отношение към показаните проблемни
ситуации. Хората престават да бъдат просто
свидетели на проблемите – те стават активни
участници в живота на своята общност, защото
могат да кажат „СТОП! Аз не харесвам това!" и да
предложат промяна. В експеримента, освен
млади хора бяха включени и експерти в

лицето на социолог и психолог, които изведоха
заключенията от него.
След представянето на социалния експеримент
представителите на институциите и Национален
младежки форум откриха дискусионната част на
събитието. Виолетка Петкова, ескперт от Синдиката
на българските учители представи поздравителен
адрес от председателя г-жа Янка Такева говори за
езика на омразата в професионалната среда в
училище и насърчи младите хора да са критични,
но и толерантни.
Продължава на следващата страница
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Конференция

Във втория панел на събитието лектори бяха Деница
Любенова от младежка LGBT организация „Действие“,
която говори за своя опит в защитаването на
представителите на LGBT общността в съдебната зала,
както и за работата с органите на реда. Ашод
Дерандонян от фондация „Заслушай се“ разказа за
историята на организацията и предизвикателствата,
които хората със увреден слух срещат в своето
ежедневие. Иван Димов основател на фондация
“Single step” говори за разпространението на каузите и
кампаниите и за начините, по които могат да се
набират последователи и защитници на кауза.
Розита Еленова, член на Съвета за електронни медии и
на УС на БДВО представи нагледни примери за език на
омразата в медийната среда в България и запозна
участниците с методите, с които СЕМ се бори срещу
него, както начините, чрез които всеки може да
сигнализира
Съвета
при
подобни
случаи.
Заключителното ѝ послание беше да не ставаме
резистентни към агресивното и дискриминационно
говорене около нас.
Председателят на Национален младежки форум,
Илина
Мутафчиева
говори
за
ролята
на
неправителствените организации в борбата с т.нар.
HateSpeech и представи кампании, свързани с темата.
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Събитието завърши с цветен и позитивен финал уъркшоп по изработка на оригами сърца, които бяха
окачени на специална арт инсталация откъдето да
отправят позитивно послание към студентите на Нов
български университет.
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Тендеция
Обществено активни СЕО
В последните години сме свидетели на нова
тенденция
в
политиката
на
изпълнителните
директори на компаниите, главно в САЩ, според
проучване на Harvard Business School. Главните
изпълнителни
директори
заемат
ясно
изразени позиции по значими обществени въпроси,
които не са свързани с основната дейност на
компаниите, които управляват. Бизнес лидери като
Тайк Кук от Apple, Хауърд Шулц от Starbucks и Марк
Бениоф от Salesforcзастават за правата на LGBTQ,
имиграцията,
околната
среда
и
расовото
равенство. Активността им не се изчерпва с
публично обявяване на обществен позиция, но и с
готовност да преместят бизнес дейностите от
държави, които приемат противоречиви закони.
Подобна активност се наблюдава и у нас, но тя
бива изкривена до неузнаваемост в медийното
пространство или дори не се допуска до него
поради
съществуващия
проблем
със
споменаването на марки.
Дали активизирането на изпълнителните директори
променя общественото мнение и политиките и

какви са рисковете и ползите от това? Според
авторите
на
проучването
Aaron
K.
Chatterji, преподавател в Duke University и в Harvard
Business School и Michael W. Toffel, от Harvard Business
School и съпредседател на Business and Environment
Initiative, потребителите забелязват активизма
на СЕОто, но отношението им към тази нова
директорска
роля
се
определя
от собствените им (на потребителите) политически
пристрастия. Въпреки това, в ерата на Twitter (и на
социалните мрежи, бел.ред. ), мълчанието по един
въпрос може да бъде видимо и да носи
последствия.
Светът се промени, политическите и социални
катаклизми, които предизвикват неудовлетвореност
и възмущение, вдъхновяват бизнес лидерите да се
застъпват страстно за редица каузи. Според
авторите,
колкото
повече
изпълнителни
директори се изказват по социални и политически
въпроси, толкова повече ще се очаква от тях да го
правят.
Продължава на следващата страница
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Тенденция

Защо главните изпълнителни директори застават
публично зад някоя кауза или проблем? Причините
са
различни:
заставане
зад корпоративните ценности, подобно на Бойс
Мойнян и Дан Шулман от PayPal, когато се
противопоставят
на
закон
в
Северна
Каролина, САЩ, който нарушава основни човешки
права. Други директори твърдят, че компаниите
трябва да имат по-висока цел, отвъд повишаване
на цената на акциите и това е концепция, която
набира все по-висока скорост в сферата на
бизнеса. Днес СЕОтата трябва да застанат не
само зад интересите на своите акционери, но и
зад
своите
служители,
клиенти,
партньори,
общността, околната среда, училищата, всички,
според Бениофф пред Times.
Авторите на изследването цитират и проучвания на
Weber Shandwick и KRC Research, според
които голяма част от милениумите смятат, че
главните
изпълнителни
директори
имат
отговорността да говорят по политически и
социални въпроси и активизмът на СЕОто е фактор
при вземането на решения за покупка.
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Тенденция

Тази активност обаче може да се превърне в
стратегически проблем за компанията и
за
обществтото. СЕОто трябва внимателно да
подбира проблемите, които да обсъжда и както и
моментите и подходите. Нужни са и инструменти
за
предвиждане
на
резултатите
от
тази
активност. И главно: директорът трябва да е готов
за въпроси от страна на служителите, медиите и
други заинтересовани страни относно горещите
теми на деня.

Целият материал, с въпроси за тактиката на главните
изпълнителни директори, потенциалните рискове и
ползи за комапнията и обществото можете да прочете
на https://hbr.org/2018/01/the-new-ceo-activists и в
предстоящия брой на изданието.

Въпреки че главните изпълнителни директори често
говорят от свое име, всички изявления, които
правят, все пак се свързват с компаниите, които
управляват. Като се има предвид това, авторите
на изследването съветват да се създаде екип от
представители
на
управленката
структура, инвеститори, висши ръководни кадри
(включително комуникационен служител), който
екип да е наясно с активните позиции на
изпълнителния директор, което ще намали риска
основните заинтересовани страни да не бъдат
подготвени за възможни негативни реакции.
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Класация
Най-популярните заявки от България към търсачката на
Google за 2017 година
„Григор Димитров“, „Парламентарни избори“ и „50 нюанса по-тъмно“ оглавяват класациите за най-чести
търсения на 2017 г.
Днес Google обявява резултатите от „2017 година
на търсене“, класация на най-често търсените
термини, която представя уникална перспектива
върху важните моменти и тенденциите от
изминалата 2017 г.
В България най-голям интерес тази година
предизвика Григор Димитров. Със своите победи
той заслужено оглави класацията за най-търсени
личности. Следван от Кристиан Костов, който
представи България в конкурса Евровизия през
изминалата година. Световноизвестната ни звезда
в бокса, Кубрат Пулев застана на трета позиция.

„50 нюанса по-тъмно“ и „Бързи и яростни 8“ водят
при кино лентите, където приятно впечатление
оставя големият брой български продукции в топ 10
на най-търсените филми. При ТВ сериалите „Сега
и завинаги“ и „Дамата с воала“ са на чело на
класацията.
През 2017 светът е тенис. Естествено сред найтърсените спортни събития бяха двубоите на Григор
Димитров, но силно присъствие остави и
несъстоялият се сблъсък на Кубрат Пулев с Антъни
Джошуа. Левски, ЦСКА и Лудогорец са сред найтърсените отбори от родната публика.

Най-значимото събитие за годината според
търсенията на българите за годината бяха
“Парламентарни избори“ следвано плътно от
„Евровизия“.
Продължава на следващата страница
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Класация

Най-търсени термини 2017, обща класация:
1. word snack отговори
2. Григор Димитров
3. избори 2017
4. мис България 2017
5. VIP Brother
6. Сега и завинаги
7. ЦИК
8. iphone 8
9. почивни дни 2017
10. твоят час

Най-търсени събития:
1. Парламентарни избори
2. Евровизия
3. Каталуния
4. матури
5. Оскари
6. урагана ирма
7. Хелоуин
8. черен петък
9. грипна ваканция
10. Нощ на музеите

Най-търсени личности:
1. Григор Димитров
2. Кристиан Костов
3. Кубрат Пулев
4. Деси Банова
5. Енджи Касабие
6. Сузанита Мурад
7. Тамара Георгиева
8. Румен Радев
9. Джулиана Гани
10. Антъни Джошуа

Най-търсени спортни събития:
1. Кличко - Джошуа
2. Григор Димитров - Надал
3. Wimbledon
4. България - Холандия
5. Купа на конфедерациите
6. Левски - ЦСКА
7. Roland garros
8. Лудогорец - Копенхаген
9. Левски - Лудогорец
10. ATP London
Продължава на следващата страница
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Класация

Най-търсени имена на филми:
1. 50 нюанса по-тъмно
2. Бързи и яростни 8
3. Наследниците 2
4. Възвишение
5. То
6. Красавицата и звяра
7. Воевода
8. Сляпата вайша
9. Бензин
10. Вездесъщият

6. Твоят мой живот
7. Откраднат живот
8. Двете лица на истанбул
9. Дъщерята на Ананди
10. Сезонът на черешите
Най-търсени имена на риалити формати:
1. VIP Brother
2. Гласът на България
3. Черешката на тортата
4. Смени жената
5. Като две капки вода

Най-търсени ТВ сериали:
1. Сега и завинаги
2. Дамата с воала
3. Моят живот
4. Великолепният век
5. Ние нашите и вашите

Най-търсени песни:
1. Шушана
2. Despacito
3. Мотел (Азис)
4. Shape of you
5. Гълъбо

За да научите повече за глобалните резултати от „2017 година на търсене“ на Google, както и различните
категории в различни държави, моля посетете Year in Search 2017 site и blog post (с включено video )

PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.

32

Редактори

Редакционен екип на броя:
Елена Матеева
Диляна Йорданова
Десислава Василева
Мадлен Янева

Очакваме Вашите мнения, коментари и предложения
за материали на координатите на редакцията:
Българско дружество за връзки с обществеността
София, 1229, бул. “Ломско шосе “167
Тел: 0885 314 109
Ел.поща: office@bdvo.org
www.bdvo.org
С любезното съдействие на:

PRактики, брой 156, 15 декември 2017 г.

33

