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PR Week Power Book 2017 

 

Кои бяха събитията на 2016:   

 Брекзит  

 Тръмп  
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Най-големите предизвикателства пред 
комуникациите за 2017  

 Светът на “пост-истина” (post-truth) и справянето с 
“фалшиви новини” (fake news). 
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Post-truth  

 

"свързан със или 
обозначаващ 
обстоятелства, в които 
обективните факти имат 
по-малко влияние върху 
оформянето на 
общественото мнение, 
отколкото емоционалните 
призиви и личните 
вярвания". 
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 Употребата на post-truth в англоезичния свят е скочила с близо 
2000% в сравнение с 2015 г. и се употребява най-често във фразата 
post-truth politics и в контекста на изборите в САЩ и референдума 
за Брекзит. 
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Фалшивите новини – стари колкото света 

 Примери за фалшиви новини има още от римско време.  

 През 1 век пр.н.е. Октавиан Август провежда дезинформационна 
кампания срещу Марк Антоний, която завършва с неговото 
самоубийство.  
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https://www.youtube.com/watch?v=azYxSY3aE5k  
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"Фалшивите новини" може да са 
нови за някои, но това е често 
срещана история във 
финансовите среди. 
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 Разиграването на тактики и целенасочено пускане на слухове, което 
позволява на играчите на борсата да осигурят бърза 
възвращаемост от краткосрочните движения на цените на акциите, 
е отдавна познато.  

 Грешно? Да. Незаконно? Да. Ефективно контролирано от 
регулаторите? Не.  
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 Медиите също са търговски дружества. 

 Качеството на журналистиката намалява, медийните организации 
продължават да размиват границата между търговските 
партньорства и редакционните функции. 
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 Списък на сайтове с фалшиви новини - 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fake_news_websites  

 Международната федерация на библиотекарските 
асоциации и институции (МФБАИ) е създала таблица, в 
която определя осем начина за различаване на фалшивите 
новини в Интернет. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fake_news_websites
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Facebook‟s guide to fake news  
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1. Бъдете скептични към заглавията 

 

 Фалшивите новини често имат 
атрактивни заглавия с много 
удивителни.  

 Ако шокиращите твърдения в 
заглавнието звучат невероятно, 
те вероятно са неверни. 
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2. Разгледайте внимателно URL адреса 

 

 Фалшив URL адрес е 
предупредителен знак за неверни 
новини.   

 Много от фалшивите новинарски 
сайтове имитират автентични 
източници на новини, като правят 
малки промени в URL адреса.  
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3. Проучете източника 

 Уверете се, че историята е написана 
от източник, на когото имате доверие 
и който има репутация за точност и 
достоверност.  

 Ако историята идва от непозната 
организация, проверете секцията "За 
нас", за да научите повече за 
организацията. 
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4. Наблюдавайте за необичайно форматиране 

 

 Много фалшиви сайтове за новини 
имат правописни грешки или 
странен дизайн.  

 Бъдете скептични, ако видите тези 
признаци. 
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5. Обърнете внимание на снимките 

 

 Фалшивите новинарски 
материали често съдържат 
манипулирани изображения 
или видеоклипове.  

 Понякога снимката може да е 
автентична, но извън 
контекста.  
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6. Проверявайте датите 

 

 Фалшивите новинарски материали 
могат да съдържат дати, които нямат 
смисъл, или дати на събития, които са 
променени. 
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7. Проверете доказателствата 

 

 Проверете източниците на 
автора, за да потвърдите, че 
те са точни.  

 Липсата на доказателства или 
разчитането на неназовани 
експерти може да означава 
фалшива новинарска история. 
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8. Вижте други статии по темата  

 

 Ако никой друг източник на 
новини не съобщава същата 
история, това може да означава, 
че историята е невярна.  

 Ако историята е съобщена от 
няколко източници, на които 
имате доверие, тогава е по-
вероятно да е вярна. 
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9. Дали историята е шега? 

 Понякога фалшивите новинарски 
материали могат да бъдат трудно 
разграничени от хумора или 
сатирата.  

 Проверете дали източникът е 
известен с пародията си и дали 
подробностите и тонът на 
историята показват, че това е само 
шега. 
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10. Някои истории са умишлено неверни 

 

 

Помислете критично за 
историите, които четете, и 
споделяйте само новини, 
за които знаете, че сте 
достоверни. 

 



LSPR © 2017 

 

 

 Facebook са удвоили броя на 
администраторите си 

 Нови действия срещу 
фалшиви новини във 
Фейсбук от май 2017 година 
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Отсяване 

 Отсяването на материалите става с помощта на филтри - 
програми, които по зададени критерии отсяват въведената 
информация.  

 Може да бъдат филтрирани думи, изрази, някои видове снимки, 
които се съдържат в базата данни като неморални, музика или 
песни без разрешение от автора за публично разпространение и 
забранени сайтове (порнографско съдържание, насилие, 
тероризъм, непристойни клипове и др.). 
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Достоверност  

 За да бъдат определени едни новини за истински или 
преувеличени, те са сравнявани с подобни материали от 
сигурен източник и лицензирани световни новинарски 
сайтове.  

 С помощта на новите критерии, новините считани за 
фалшиви, или преувеличени ще бъдат нареждани на листата 
с по не-популярни публикации (newsfeed)  

 По този начин една фалшива новина няма да има 
възможност да се разпространи, да предизвика страх или 
паника.  
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Изкуствен интелект  

 Той се базира на сложни логически връзки - целият поток от 
данни, в случая свързан с новинарска информация, трябва 
да бъде проверен дали така поднесен отговаря на истината.  

 След като това бъде направено, се взема решение в 
зависимост от интересите на различните потребители, които 
следят различен тип новинарски потоци, дали да бъде 
предоставен като надеждна или полезна информация. 
 
 



LSPR © 2017 

 

 

Facebook е посочван все по-често 
в разследванията на убийства, 
изнасилвания, сексуални 
престъпления срещу деца, 
нападения, отвличания, смъртни 
заплахи, сплашване на свидетели, 
разводи и измами. 
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Адвокатските кантори съветват:  

 

Пет причини да деактивирате или 
изтриете профила си във Facebook 

по време на развод:  

http://www.jgllaw.com/blog/five-

reasons-deactivate-or-delete-your-

facebook-account-while-your-divorce-

case-pending  
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 Бъдете внимателни относно това, което публикувате, тъй като това, 
което казвате или правите, може да се използва срещу вас.  

 Вие не притежавате потребителския си профил във Facebook и съдът 
има право да поиска достъп от Facebook до вашия профил (със или 
без ваше знание).  

 Внимавайте какво споделяте офлайн, както и онлайн. Членовете на 
семейството ви, колегите и приятелите ви могат да публикуват вредна 
информация за вас на собствените си Facebook страници.  

 http://www.mbklegal.com/blog/2016/05/how-facebook-can-
impact-divorce.shtml  
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“Добрата репутация е  

по-ценна от пари.” 

Публилий Сир 

1 век пр.н.е.  
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Ерата на репутацията  

 Кой е отговорен за корпоративната репутация?  

 Оказва ли влияние личната репутация върху 
корпоративната?  

 

 Корпоративен мениджмънт на репутацията   

 Персонален мениджмънт на репутацията  
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 Ричард Брансън   

http://webstage.bg/laifstail/4110-nyama-nishto-po-vazhno-ot-reputatsiyata-richard-bransan.html  
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Доналд Тръмп  
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Джеймс Коми   

 

 Честност и почтеност  

 Отлична репутацията и 
интегритет 

 Човек, който не се поддава на 
натиск и е трудно да бъде 
пречупен  
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Репутацията на служителите 

 Изграждането на репутация започва с ангажирани 
служители, защото те:  

 

 Приемат и следват ценностите на организацията, на които се гради 
репутацията  

 Формират репутацията на компанията, за добро или лошо  
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Но:  

 

 Само 25% от служителите разбират своята лична 
отговорност  

 Огромна пропаст между разбирането на висшия 
мениджмънт и служителите относно здравето и 
функционалността на компанията  
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Служител на Burger King в Япония  
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Наемане на служители  

 77% от работодателите казват, 
че правят интернет проучване на 
потенциални служители  

 

 И повече от една трета (35%) 

отхвърлят кандидати заради 
информацията, която са открили 
в мрежата.  
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Как един tweet може да унищожи живота ти 

https://www.youtube.com/watch?v=GwZaNqLK5Hs  

https://www.youtube.com/watch?v=GwZaNqLK5Hs
https://www.youtube.com/watch?v=GwZaNqLK5Hs
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Събития   

 Каквото се случва на събитието ви, остава във… 

Facebook!    
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Вълкът от Уолстрийт вече не е на мода    
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Социални медии и Мениджмънт на репутацията   

 

 Социалните медии не са различни от традиционните 
медии.  

 Просто достигат по-бързо до по-широка аудитория само 
чрез един клик.   

 Всичките ви стейкхолдъри са в социалните медии!  
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Политика за социалните медии  

 

 Вашите служители са онлайн и говорят за вас, независимо 
дали това ви харесва или не.  

 Затова трябва да имате ясни правила, които да помогнат 
на служителите да разберат правилното използване на 

социалните медии.   
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Служител на PayPal     

 

https://www.youtube.com/watch?v=bgjLTN9TZrE 

https://www.youtube.com/watch?v=bgjLTN9TZrE
https://www.youtube.com/watch?v=bgjLTN9TZrE
https://www.youtube.com/watch?v=bgjLTN9TZrE
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Корпоративни политики относно социалните медии  
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Coca-Cola   

 

 Бъдете внимателни, когато смесвате професионалния и 
личния си живот. Онлайн, вашият личен и професионален 
имидж е вероятно да се свържат.  

 Същите правила, които се отнасят за традиционните медии, се 
отнасят и за онлайн пространството и социалните медии.  

 http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles  

http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
http://www.coca-colacompany.com/stories/online-social-media-principles
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Ford  

 Интернет е публично пространство   

 Същите правила и закони важат: Нова медиа, познатите 
правила  

 Отнасяйте се към всичко, което публикувате в Интернет по 
същия начин както към всичко, което бихте публикували в 
хартиен бюлетин или вестник. Репортерите, клиентите, 
вашите мениджъри и конкуренцията са онлайн.   
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Социалните медии   
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Online Social Influence  

 https://klout.com/home  

 https://www.brandwatch.com/peerindex-and-

brandwatch/?utm_source=peerindex&utm_medium=lp_redirect  

 www.kred.com  

 

https://klout.com/home
https://klout.com/home
https://www.brandwatch.com/peerindex-and-brandwatch/?utm_source=peerindex&utm_medium=lp_redirect
https://www.brandwatch.com/peerindex-and-brandwatch/?utm_source=peerindex&utm_medium=lp_redirect
https://www.brandwatch.com/peerindex-and-brandwatch/?utm_source=peerindex&utm_medium=lp_redirect
https://www.brandwatch.com/peerindex-and-brandwatch/?utm_source=peerindex&utm_medium=lp_redirect
https://www.brandwatch.com/peerindex-and-brandwatch/?utm_source=peerindex&utm_medium=lp_redirect
https://www.brandwatch.com/peerindex-and-brandwatch/?utm_source=peerindex&utm_medium=lp_redirect
http://www.kred.com/
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Вашите служители  

 92% от американците се доверяват на препоръки от 
членове на семейството и приятели   

 Но само 47% вярват на рекламите на компаниите  
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 41% от американците вярват, че служителите са по-
достоверни и честни от PR отдела и от CEO на компанията. 
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 Вашите служители имат 
10 пъти повече приятели 
в социалните мрежи, 
отколкото вашия бранд.  
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Starbucks  

 Starbucks имат отделен 
Twitter специално за 
техните служители или 
„партньори‟.  

 С хаштаг 
#100Kopportunities, 
служителите туийтват 
истории  от живота си в 
компанията 
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Dell  

 След “Dell Hell” 

 Сертифицирано 
вътрешно обучение за 
служители, за да станат 
“Dell Certified Social 

Media and Community 

Professionals”. 
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Мениджмънт на репутацията онлайн  

 

 Маркетинг на съдържанието  

 SEO оптимизации  

 Социалните медии   
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