
Проблемите, пред които общините бяха изправени през мандат

2019 – 2023 г. и новите предизвикателства – как обясняваме

трудностите

Ковидпандемия, украински бежанци, цените на енергоносители,

проблемите в строителството, липса на диалог с правителството и

на държавен бюджет – новият контекст, който променя работата

на общините.

Бъдещите предизвикателства: управление на отпадъците,

чистотата на въздуха, привличане на инвестиции, енергийна

независимост – новите  задачи пред общините, преминаването

към еврото. Неизбежните промени в дейността на местната власт. 

Какво трябва да знаем за децентрализацията?

Как и защо да разговаряме с гражданите?

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ

Кремена Цветкова, н-к отдел „ПР, комуникации и издания“, НСОРБ

Дигитално присъствие на общините

Специфика на очакванията: особености на аудиторията в

онлайн пространството и изисквания към работата на

експертите по връзки с обществеността.

Как да бъдем ефективни в социалните мрежи. 

За или против платените публикации в социалните медии.

Медийно проникване срещу платено присъствие.

Как профил в INSTAGRAM да добие институционална тежест?

Подкастът като възможност.

на 

11 април 2023 г.

Пристигане и настаняване

14:00 

15:00 Кафе пауза

15:30 

11-12 април 2023 г.

гр.София



09:00 
Медиите – начин на употреба

Николай Недялков, изпълнителен директор на компания за

цялостни и иновативни решения в сферата на мобилността и

развитието на „умни градове“ - Tixi

Генчо Керезов, заместник-кмет на Столична община

Александра Георгиева, експерт вътрешни корпоративни

комуникации в „Овергаз“ и създател на подкаст

19:00 Вечеря

Как да съобразите своята работа със спецификите на телевизия,

радио, агенция?

Какво очакват медиите от ПР отдела на общината?

Съвместни проекти и възможности за медийно присъствие: БНТ,

телевизия „Евроком“, БГ Он Еър, БНР, „Актуално“, в. „Телеграф“ и др.

 

Димитър Абрашев, журналист от БТА, водещ на предаването

„Директно“ по телевизия „България Он Ер“

Филипа Иванова, журналист от БНТ, водеща на централната

информационна емисия „По света и у нас“, автор и водещ на

рубриката „Работи в бъдещето“.

10:30 

11:00 

След утрешния ден

НСОРБ, АСКО и мрежата от експерти по връзки 

с обществеността – с какво можем да си 

бъдем взаимно полезни

Кафе пауза

Как да рекламираме общински туристически обекти чрез

травъл блогъри

НСОРБ, АСКО и мрежата от експерти по връзки 

с обществеността – с какво можем да си 

бъдем взаимно полезни

Елена Иванова, съосновател и член на УС на АСТОМ –

Асоциация на травъл блогърите в България

 

11:30 

12 април 2023 г.


