
 
Програма 2014 

  



 Динамизиране на вътрешно-организационните връзки и 
комуникацията с членовете на организацията – изследвания на 
нагласите; повишаване на честотата, разнообразието и качеството на 

предоставяната информация; оптимизиране и развитие на 
комуникационните канали и др. 

 

 Възстановяване на международните позиции на организацията в 
рамките на Global Alliance, изграждане на ефективни връзки с ПР 

асоциации от Източна Европа, Балканите и др. 
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 Поставяне на значими въпроси, свързани с развитието на професията 
и ролята на неправителствените организации по въвеждане на добри 
практики, етични стандарти и саморегулация във фокуса на 

общественото внимание. 

 

 Активно сътрудничество с академичните центрове, работодателски и 
съсловни организации по въпроси, свързани с образованието, 
етиката, професионалната реализация и развитието на пазара. 
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 Общо събрание на БДВО 

 Отчетно за 2013 г. -  Март 2014 г. 

 Отчетно-изборно за мандат 2013-2014 – Декември 2014 г. 

 

 Редовни срещи с членовете на БДВО  

 През юли 

 През октомври 

 През декември (коледно парти) 
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 PR Приз 2014: 

 Април – обявяване на старта на ПР приз 2014: регламент, срокове, 

категории, жури 

 Април – Май: прием на проекти, предоставяне на текуща 

информация, свързана с конкурса 

 Юни – публични защити на проектите; официална церемония по 

награждаване на призьорите и победителите в ПР приз 2014 

 

 Осми PR фестивал: 

 Май – обявяване на тема, програма и основни участници във 

Фестивала 

 Юни – провеждане на фестивала, едновременно с финалния етап 

от ПР приз 2014  
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 Издателска дейност: 

 Информационен бюлетин на БДВО, редовни броеве в 

двуседмична периодика 

 Специални броеве – април, септември, ноември 

 Доклад за развитието на професията – юни 

 Представяне на книга "ПР практика: обслужване на клиенти" – 

октомври 
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 Обучения: 

 През септември 

 През ноември 

 

 Кръгли маси и събития по актуални за професията теми: 

 През юли 

 През октомври 
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