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УСТАВ 
НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО  

 
Чл.1 /1/ Сдружението с наименование Българско дружество за връзки с 
обществеността (на английски език Bulgarian Public Relations Society, съкратено 
БДВО, съотв. BPRS) е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл. 1 и сл. от 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То има качеството на юридическо 
лице.  
 

СЕДАЛИЩЕ  
 
/2/ Седалището на Българско дружество за връзки с обществеността е в гр. 

София, ул. ”Московска” № 49, Факултет по журналистика и Масова 
комуникация, Софийски Университет “Свети Климент Охридски”.  
СРОК НА ДЕЙСТВИЕ  

/3/ Срокът на действие на Българското дружество за връзки с 
обществеността е неограничен.  
 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 
  
Чл.2 /1/ Българско дружество за връзки с обществеността е доброволна, 
нестопанска професионална организация на специалисти в областта на връзките с 
обществеността и интегрираните маркетингови комуникации, чиито цели са:  
 Изграждане и разгръщане на професионалните връзки между академичното 

образование и практиката, за подпомагане развитието на връзките с 
обществеността като самостоятелна научна и практико – приложна област в 
Република България;  

 Утвърждаване на етични и високи професионални стандарти в практиката на 
специалистите от сферата на връзки с обществеността.  

 Популяризиране на актуални образователни, изследователски и практически 
постижения в областта на обществената комуникация в Европа и по света;  

 По-тясно свързване на учебните и квалификационни програми във висшите 
училища с потребностите на социалната практика и перспективите на 
професионалния пазар;  

 Изграждане и развитие на информационна мрежа между професионалисти от 
страната и чужбина, както и сътрудничество със сродни национални и 
международни организации /Юнеско – ОРБИКОМ, Международната пъблик 
рилейшънс асоциация (IPRA), Глобалният Алианс за ПР и управление на 
комуникациите и др./.  

 
ВИД И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ  

 
Чл.3 /1/ Българско дружество за връзки с обществеността се самоопределя като 
организация за осъществяване на дейност в частна полза, съгласно чл.2, ал.1 от 
ЗЮЛНЦ.  

/2/ Предметът на дейност на Българско дружество за връзки с 
обществеността обхваща: организиране на семинари, курсове, беседи, творчески 
срещи, международни срещи по различни научни и практически въпроси и задачи; 
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/3/ За постигането на своите цели Българско дружество за връзки с 
обществеността може да извършва допълнителна стопанска дейност /чл.3, ал.3 от 
ЗЮЛНЦ/, свързана с предмета на основната дейност, като:  

 Извършва специализирани изследвания и консултантски проучвания, 
разработва проекти в областта на връзките с обществеността, маркетинга, 
рекламата и общественото мнение;  

 Издава и разпространява в областта на връзките с обществеността, 
маркетинга, рекламата и други,информационен бюлетин, списание, учебни 
помагала, справочни и други издания с образователна и практическа 
насоченост;  

 Установява и поддържа контакти и обменя опит с други научни и 
професионални организации и институции, международни и национални.  

 
ЧЛЕНСТВО  

 
Чл.4 /1/ Член на Българско дружество за връзки с обществеността може да бъде 
всяко дееспособно физическо лице, което приема настоящия Устав и е утвърдено 
за член на Сдружението по реда, предвиден в този Устав.  

/2/ За членове могат да бъдат приемани специалисти, практикуващи или 
преподаващи в областта на връзките с обществеността и интегрираните 
маркетингови комуникации, както и лица, получили академични или 
професионални дипломи (сертификати) за квалификация в тези области.  
 
Чл.5 /1/ Членовете на сдружението са длъжни да спазват настоящия Устав.  

/2/ Членовете на сдружението заплащат годишен членски внос, чийто 
размер и срокове за внасяне се определят от Общо събрание;  

/3/ Членовете на сдружението подпомагат Българско дружество за връзки с 
обществеността в изпълнението на неговите цели. 

  
Чл.6 /1/ Всеки член на Сдружението има право на глас в Общото събрание, да 
избира и да бъде избиран в органите на Българско дружество за връзки с 
обществеността;  

/2/ Всеки член на Сдружението има право да участва в дейността на 
Сдружението и да бъде информиран за резултатите от дейността му.  
 
Чл.7  /1/ Членството в Сдружението е доброволно. Възникването на членство в 
Българско дружество за връзки с обществеността става по писмено заявление за 
членство и препоръка, подадено до Управителния съвет и прието от Управителния 
съвет с явно гласуване и след заплащане на членски внос; 

/2/ Членството се продължава за следващата година като се заплаща 
членски внос до 31 декември на текущата година. 

 
Чл.8 Членството в Сдружението се прекратява при:  

/1/ Едностранно волеизявление - писмено уведомление на напускащия 
Сдружението член до Управителния съвет;  

/2/ Прeкратяване на дейността на Сдружението; 
3/ Изключване – за действия противоречащи на този Устав или Етичен кодекс 

на ПР специалистите в България, или уронващи престижа на Сдружението от 
страна на член на Сдружението. В тези случаи член на Управителния съвет или 
Комисията за професионална етика има право да предложи изключването на този 
член на сдружението. Управителният съвет взима решение по предложението за 
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изключване, след изслушване на заинтересования член на Сдружението и 
изслушване на Комисията по етика. Решението се взима с тайно гласуване и е в 
сила, ако за изключването са гласували най-малко 2/3 от членовете на 
Управителния съвет.  

/4/ Решението на Управителния съвет за изключването може да бъде 
обжалвано пред Общото събрание.  

/5/ Отпадането на член на сдружението възниква при невнасяне в срок на 
установения годишен членски внос съгл. чл. 5 /2/.  

 
ПОЧЕТНО ЧЛЕНСТВО  

 
Чл.9 /1/ Управителният съвет може да приема за почетни членове на 
Сдружението физически лица (български и чуждестранни), които са изявени 
теоретици и/или практици в сферата на обществените комуникации и които имат 
значителен принос за равитието и утвърждаването на връзките с обществеността 
в България. Тези почетни членове на Българско дружество за връзки с 
обществеността не се ползват от правата и не носят задълженията на редовите 
членове, описани в главата ЧЛЕНСТВО (чл. 4-8 с всичките им подточки).  
 

УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА  
 
Чл.10 /1/ Органите на управление на Българско дружество за връзки с 
обществеността са:  

1. Общо събрание;  
2. Управителен съвет;  
3. Председател на Управителния съвет;  
4. Комисия за професионална етика.  

 
ОБЩО СЪБРАНИЕ  

 
Чл.11 /1/ Общото събрание на Българско дружество за връзки с обществеността 
се състои от всички негови членове и е негов върховен орган. То се свиква най-
малко един път годишно. В него участват всички членове на Сдружението. 
Свикването на Общото събрание се извършва от Управителния съвет на 
Българското дружество за връзки с обществеността по негова инициатива или по 
искане на 1/3 от неговите членове. Информация за дата, час и дневен ред на 
Общото събрание се публикува на сайта на БДВО един месец преди датата на 
провеждане. Поканата за участие в Общото събрание се изпраща до всички 
членове на БДВО по електронната поща, на посочен от тях електронен адрес за 
връзка, след публикуване на информацията на сайта на БДВО. 

/2/ Всеки член на Сдружението има право да участва в Общото събрание и 
във взимането на решения с един глас. Допуска се и гласуване с пълномощие.  

/3/ Общото събрание може да заседава, ако присъстват повече от 
половината от всички членове на Сдружението. Ако липсва кворум, то се отлага с 
един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, 
колкото и членове да присъстват.

/4/ Решенията на Общото събрание се взимат с мнозинство от 
присъстващите, но за изменение на Устава, за преобразуване или прекратяване 
на Сдружението или за сливането му с друго, е необходимо мнозинство от 2/3 от 
присъстващите.  
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/5/ Общото събрание не може да взима решения по въпроси, които не са 
били вписани в дневния ред, за който членовете са предварително уведомени, 
освен когато става въпрос за отстраняване и избор на членове на Управителния 
съвет и избиране на нови членове на тяхно място.  
Чл.12 Компетенции на Общото събрание:  

/1/ Приема и внася поправки в Устава на Сдружението;  
/2/ Приема други вътрешни актове.  
/3/ Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, избира неговия 
Председател;  
/4/ Избира и освобождава членовете на Комисията за професионална етика  
/5/ Приема отчета за дейността на Управителния съвет;  
/6/ Приема годишния финансов отчет на Сдружението;  
/7/ Приема бюджета на Сдружението; 
/8/ Взима решение за придобиване на недвижима собственост от Сдружението;  
/9/ Взима решение за прекратяване съществуването на Сдружението и за 
неговото сливане с други организации; 
/10/ Отменя решенията на други органи на сдружението, които противоречат на 
закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на 
Сдружението.  
 
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  
 

Чл.13 /1/ Управителният съвет е колективен ръководен орган на Българско 
дружество за връзки с обществеността, който се състои от седем члена, които се 
избират от Общото събрание измежду членовете на сдружението за срок от 2 
години;  

/2/ За членове на управителния съвет могат да се избират членове на 
Сдружението, които отговарят на следните критерии: членуват в Сдружението 
поне една година, имат професионален стаж в сферата на връзките с 
обществеността минимум 5 години и с действията си не са нарушавали Кодекса за 
професионална етика.  

/3/ В състава на Управителния съвет могат да влизат членове на 
сдружението, които са в управителните съвети на сродни професионални 
организации в България.  

/4/ В състава на Управителния съвет влизат: председателя на 
управителния съвет за предходната година, настоящият председател на 
Управителния съвет, и председателя на управителния съвет за следващата 
календарна година, и членове, освен ако не са отстранени по чл. 14 /9/;  
 
Чл.14 /1/ Управителният съвет организира и ръководи всички аспекти на работата 
на Сдружението и решава всички въпроси, които не са от изключителната 
компетентност на Общото събрание. 
В своята работа Управителния съвет се ръководи от Правилник за работа на 
Управителния съвет.  

/2/ Управителният съвет подготвя и представя годишен отчет за дейността 
си, както и годишен финансов отчет пред Общото събрание;  

/3/ Управителният съвет предлага бюджета и програмата за дейността на 
Сдружението; 

4/ Управителният съвет приема нови членове на Сдружението и взима 
решения за изключване на членове на Сдружението в съответствие с настоящия 
Устав;  
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/5/ Управителният съвет сформира състава на Консултативния съвет на 
Сдружението и определя свой постоянен представител в него;  

/6/ Управителният съвет сформира състава и възлага задачи на работни 
групи, които да подпомагат изпълнението на програмата и насоките за развитието 
на Сдружението в съответствие с неговите цели;  

/7/ Управителният съвет заседава най-малко 12 пъти годишно. Редовните 
заседания на Управителния съвет се свикват от Председателя, който определя 
времето, мястото и дневния ред на заседанието и уведомява членовете на 
Управителния съвет;  

/8/ Кворумът и мнозинството при взимане на решенията от Управителния 
съвет се извършва по реда, определен от закона, включително и на подпис – 
неприсъствено;  

/9/ Членовете на Управителния съвет са задължени да участват редовно в 
заседанията на ръководния орган. При системно отсъствие на член от 
заседанията на Управителния съвет и/или при липса на активност в работата на 
Управителния съвет, както и при несправяне с поетите или възложени задачи, 
членовете на Управителния съвет могат да вземат решения за отстраняване на 
член на Управителния съвет и предложат избор на нов член на Управителния 
съвет на Общо събрание на сдружението.  

/10/ На първото си заседание членовете на Управителния съвет избират от 
своя състав Заместник-председател на дружеството, който замества председателя 
в случай на негово отсъствие или невъзможност да осъществява своята работа. 
Заместник председателят изпълнява функции, делегирани от Управителния съвет. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
 

Чл.15 /1/ Председателят на Управителния съвет е и председател на Българското 
дружество за връзки с обществеността, като го представлява пред трети лица, а 
когато е възпрепятстван представителството се осъществява от упълномощен 
член на Управителния съвет;  

/2/ Председателят се избира от Общото събрание за срок от 1 /една/ 
година, с право на  не повече от два последователни мандата. Председателят 
изпълнява длъжността и след изтичане 1-годишния срок до датата на вписване на 
новоизбрания Председател в регистъра за ЮЛНЦ към СГС. 

/3/ Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание 
една година преди да заеме поста си.  

/3/ Председателят свиква Управителния съвет най-малко 12 пъти годишно и 
ръководи заседанията на Управителния съвет.  

/4/ Председателят съблюдва дейността на експертните комисии и/или 
работните групи, сформирани по изпълнение на работните проекти на 
Сдружението.  

/5/ Председателят сключва договори от името на Сдружението с цена до 
размера, изрично определен от Управителния съвет. Над този размер, 
Председателят сключва договори от името на сдружението със съгласието на 
Управителния съвет, дадено по реда за взимане на решенията на Управителния 
съвет, предвиден в този Устав.  

 
 
СЕКРЕТАР НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  
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Чл.16 /1/ Секретарят на Управителния съвет подпомага работата на 
Управителния съвет и на председателя. Неговите права и задължения се 
определят с решение на Управителния съвет. 
 

КОМИСИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА  
 

Чл.17 /1/ Комисията за професионална етика се състои от 3 члена, които се 
избират от Общото събрание за срок от 2 години.  

/2/ Членовете на Комисията за професионална етика не могат да бъдат 
едновременно и членове на Управителния съвет.  

/3/ Комисията за професионална етика се ръководи от председател, който 
бива избиран измежду членовете на Комисията на нейно заседание.  
Чл. 18 Комисията по професионална етика:  

/1/ Следи за спазването на Устава и Етичен кодекс на ПР специалистите в 
България, приет от Сдружението;  

/2/ Приема и представя за обсъждане предложения за промени в Етичен кодекс 
на ПР специалистите в България, приет от Сдружението;  

/3/ Разглежда казуси, които са предоставени на вниманието й от член/ове на 
Сдружението, третиращи нарушаване на професионалната етика от друг/и 
членове на Сдружението или ПР специалисти извън Сдружението;  

/4/ Дава предложение за изключване на членове на Сдружението пред 
Управителния съвет, когато даден член на Сдружението нарушава разпоредбите 
на този Устав и на Етичен кодекс на ПР специалистите в България, приет от 

Сдружението. 
/5/ Оказва съдействие и подпомага УС в дейностите, които касаят Сдружението 

като цяло.  
/6/ Определя свой постоянен представител в Консултативния съвет на 

Сдружението.  
 
КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ  

 
Чл.19 /1/ Консултативният съвет е постоянна експертна комисия, в чиито състав 
влизат най-малко пет члена: представител на Управителния съвет на 
Сдружението, един представител на Комисията за професионална етика и 
членове, които могат да бъдат канени за участие в работата му, без да са 
задължително членове на Сдружението.  

/2/ Съставът на Консултативния съвет се сформира по предложение на 
Управителния съвет на Сдружението;  

/3/ Консултативният съвет заседава най-малко два пъти годишно.  
/4/ Консултативният съвет разглежда казуси, които са предоставени на 

вниманието му от член на Сдружението, третиращи нарушаване на 
професионалната етика и предоставя експертното си становище на Управителния 
съвет и Комисията за професионална етика;  

/5/ Консултативният съвет разглежда и случаи от практиката, които макар и 
да не засягат членовете на Сдружението, предполагат необходимост от изготвяне 
и опубличностяване на позиция на Сдружението.  

 
 
 
ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО  
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Чл.20 Имуществото на Сдружението се набира от:  
/1/ годишен членски внос;  
/2/ субсидии;  
/3/ помощи;  
/4/ дарения на физически и юридически лица;  
/5/ други, разрешени от закона източници на приходи, включително от 
стопанска дейност, свързана с предмета на дейността. 

 
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ  
 
Чл.21 /1/ Българско дружество за връзки с обществеността има печат. Той е 
кръгъл и съдържа надпис «Българско дружество за връзки с обществеността». 
Печатът се съхранява от Председателя.  

/2/ За невключени клаузи в настоящия Устав се прилагат изискванията на 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел и другите нормативни актове, 
регламентиращи статута и дейността на Сдруженията с нестопанска цел. 


