
Дейност и правила за работа на Обществения съвет на БДВО 

 

 

1. Правно основание 

 

Общественият съвет на БДВО е постоянна обществена експертна комисия, която 

се създава и действа, съгласно чл. 36 от Устава на сдружението. 

 

2. Състав и мандат 

 

2.1. Общественият съвет на БДВО се сформира по предложение на Управителния 

съвет на сдружението, като броят на членовете му не може да бъде по-малък от 

пет души и по-голям от 15 души. 

2.2. Дейността на Обществения съвет не се ограничава с мандат. 

 

3. Предмет на дейност 

 

3.1. Общественият съвет разглежда и дава становище по програмните документи 

на БДВО – стратегии, годишни програми, отчети и други; 

3.2. Разглежда, консултира и подпомага дейността на сдружението по отношение 

на изпълнението на обществената му цел, мисията и целите на БДВО – по искане 

от страна на Управителния съвет на сдружението; 

3.3. Излиза с позиции по теми и въпроси, свързани с развитието на 

комуникациите, обществената среда и етичността на комуникациите; 

3.4. Предлага и осъществява дейности, свързани с подобряването и развитието 

на комуникационните професии, медийната среда, обучението по комуникационни 

професии и други; 

3.5. При изпълнение на дейностите по точки 3.1 – 3.4, Общественият съвет 

подготвя и представя пред органите на БДВО или пред обществеността: 

 Становища и доклади; 

 Препоръки; 



 Резултати от изследвания; 

 Годишна „Бяла книга за развитието на комуникациите и обществото“. 

Документът се изготвя на база анализ на тенденциите, осъществени 

проучвания и други и се прави с цел да картографира ключови тенденции в 

информационната среда 

 

4. Организация на дейността 

 

4.1. Общественият съвет се събира на заседание минимум четири пъти годишно; 

4.2. Свикването на заседанията се организира от председателя на Обществения 

съвет или, в случай, че няма възможност, от заместник председателя; 

4.3. Поканата за свикване на Обществения съвет се изпраща по имейл, като в нея 

се съдържа датата, часа, мястото и темата на заседанието; 

4.4. В случай, че на заседанието е предвидено да се разглеждат документи, техни 

проекти се изпращат до членовете на Обществения съвет, заедно с поканата за 

заседанието или по начин, по който всички членове са приели и решили това да 

стане; 

4.5. Извън редовните заседания на Обществения съвет, той може да бъде свикан 

извънредно по преценка на председателя и/или заместник председателя на 

Съвета или по предложение на всеки един от членовете, като причините за 

свикването се обосновават писмено и изпращат до всички членове; 

4.6 Общественият съвет може да приема решения и становища, свързани с 

изпълнението на дейността му и неприсъствено, като комуникацията по този 

повод се осъществява от председателя и/или заместник председателя на Съвета; 

4.7. Решенията, както и позициите на Обществения съвет по т. 3 се предоставят 

на Управителния съвет на БДВО и се публикуват на сайта на сдружението. Те са 

консултативни и нямат задължителен характер за управителните органи и 

членовете, като те самостоятелно решават дали да се съобразят с тях или не. 

 

 

 



5. Взимане на решения 

 

5.1. Обществения съвет взима своите решения с консенсус, който следва да 

постигне между всички свои членове; 

5.2. В случай, че член на Обществения съвет има различно мнение по даден 

казус, частично или в неговата цялост, той може по негово желание да се 

въздържи от подкрепа без обяснения или да постанови и публикува свое 

„Особено мнение“, което остава неразделна част от документа; 

5.3. В случай, че член на Обществения съвет прецени, че може да се допусне 

конфликт на интереси по отношение на мнението му по даден казус, то този член 

не участва във формирането на съответната позиция и това изрично се 

упоменава при публикуването ѝ. 

 

6. Участие 

 

6.1. Участието в Обществения съвет не е обвързано с мандат; 

6.2. Член на Обществения съвет може да бъде комуникационен професионалист 

или авторитетен специалист от друга близка сфера с доказани професионални 

качества и положителна обществена репутация; 

6.3. Членове на Обществения съвет могат да се предлагат от председателя на 

БДВО, УС на БДВО, почетните членове на БДВО, както и от членовете на 

Обществения съвет; 

6.4. Решението за приемане на нови членове се взима от УС на БДВО; 

6.5. Членството в Обществения съвет се прекратява: 

 По решение и с писмено волеизявление на действащ член на Съвета; 

 При системно неучастие в работата на Съвета, повече от една година, по 

предложение на председателя и/или заместник председателя на 

Обществения съвет до УС на БДВО; 

 По предложение на председателя на БДВО и влязло в сила решение на УС 

на БДВО; 



 При трайна невъзможност за участие в работата на Обществения съвет или 

смърт. 

 

7. Публичност 

 

7.1. Общественият съвет на БДВО прави публични своите позиции по т. 3 по 

следните начини: 

 Публикуването им на сайта на БДВО; 

 Участие в организирани от сдружението събития – срещи с медии, кръгли 

маси, семинари конференции, фестивали и др.; 

 Самостоятелно организирани събития – срещи с медии, семинари, кръгли 

маси и др.; 

 Участие в организирани от други организации събития по засегната от 

Съвета тема; 

 Медийни участия на членове на Съвета; 

 Публикации в специализирани издания, интернет и печатни медии и др. 

7.2. При реализиране на публични изяви, Общественият съвет се води от 

принципа на компетентност и избира позициите му да бъдат представени от този 

член, който би могъл да представи и аргументира съответната позиция по най-

убедителен начин. 

7.3. Решението за това се взима след вътрешно обсъждане или по предложение 

на председателя и/или заместник председателя на Съвета; 

7.4. В ситуации, в които е необходимо Обществения съвет да бъде представен на 

институционално ниво, това се осъществява от председателя, а в случай че той 

няма такава възможност – от заместник председателя или изрично посочен член 

на Съвета за тази цел. 

 

8. Добросъвестност 

8.1. Членството в Обществения съвет на БДВО е доброволно и ангажира 

членовете с добросъвестна и добронамерена експертна помощ, както по 

отношение на осъществяването на целите на сдружението, така и по отношение 



на подобряването на комуникационната инфраструктура, развитието на 

обществената, професионалната и медийна среда; 

8.2. При осъществяване на своята работа в Обществения съвет, членовете му 

трябва да предоставят своята експертиза отговорно, компетентно и да работят за 

повишаване на авторитета на Съвета и сдружението в обществото; 

8.3. Членството в Обществения съвет не може да се използва за постигане на 

лични и професионални цели, различни от тези на Съвета и сдружението; 

8.4. БДВО и Обществения съвет не могат да поставят член на обществения съвет 

в ситуация, която би накърнила или поставила под риск неговата работа, 

професионална и обществена позиция. 

 

 

Настоящите правила са приети на заседание на Обществения съвет на БДВО на 

23.07.2019 г. и влизат в сила незабавно. Председателят на БДВО поема 

ангажимент за публикуването им на сайта на БДВО, заедно си имената и кратка 

визитка на действащите членове на Обществения съвет. 


