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• 98 редовни членове платили членски внос за 2019 г.

• 14 юридически лица платили членски внос за 2019 г.

• – нови членове: А Дейта Про ООД; Апра ООД, ДСК банка, КФН,БТК
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• Регулярни месечни срещи на УС:
Проведени са 8 месечни срещи на УС за 2019

• Активна съвместна работа с членовете на КЕ и Контролния  съвет чрез тримесечни 
съвместни срещи; подготовка на  следващи членове на УС в хода на общата работа:

Регулярни разговори през messenger и workplace; проведени 3 съвместни срещи на УС, КЕ и КС

• Да създадем мрежа от съмишленици и поддръжници на  Дружеството чрез активизиране 
на Обществения съвет към  БДВО: 

Създаден е Обществения съвет с решение на УС от 03.2019

Работа по приоритетите 2019



• Да увеличим членската маса сред физическите и  юридически лица. Достигане на кота 100 
брой редовно  отчетени членове до края на 2019 г.

Достигната членска маса: 98

• Да създадем и комуникираме успешно допълнителни  ползи за членовете чрез повече 
възможности за споделяне  на опит и добри практики между комуникационните 
специалисти:

Обучения и събития с преференциални условия за членовете на БДВО

• Да развиваме каналите за комуникация с членовете: бюлетин, ФБ страница, интернет 
страница: 

Редизайн на бюлетина; създаване на Instagram профил, повишаване на бр последователи във ФБ, 
активизиране на Линкедин

• Да стартираме сайта на КЕ с активна комуникация за подаване на сигнали:
Не е осъществено

• Да продължим работата по създадения регистър на лицата (членове на БДВО и др.), приели 
Етичния кодекс на ПР  специалистите в България.

Работа по приоритетите 2019



• Редизайн на PRактики
• Осъществено е решението от 2018 г. за редизайн на бюлетина, който вече е mobile friendly
• 1 специален брой, посветен на юбилея на Нели Бенова, председател на БДВО 2002 – 2006 г.

• Създаване на Instagram профил на БДВО – над 100 органични последователя 

• Активизиране на Linkedin профила на БДВО

• Над 4000 фена на Facebook страницата на БДВО – нарастване с 300 последователи в 
сравнение с 2018

• Създаване на тематични събития във Facebook с цел тяхното популяризиране и 
присъединяване на желаещи да участват в тях

• Регулярни новини, свързани с работата на дружеството.

Комуникационни канали



• Увеличаване на броя на членовете с 42%
• Осигуряване на отстъпки за партньорски събития (b2b Media, Praktika, mysuccess)
• Осигуряване на възможности за участие в широк набор нетуъркинг, дискусионни и 

обучителни събития
• Осигуряване на възможности за повишаване на професионалните знания и капацитет чрез 

събития и информация
• Регулярна информация за всички актуални дейности чрез:

• Сайт
• Facebook фен страница и Facebook група
• Linkedin профил
• Бюлетин на БДВО

Работа с членовете



• Корпоративни спонсори на организацията:
А1, Евроинс, Юробанк И Еф Джи България АД, Софарма

• Връзки със сродни професионални организации:
Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Българска асоциация на 
рекламодателите (БАР), IAB асоциация по дигитални комуникации, Българската асоциация на 
ПР агенциите (БАПРА)

• Академични
Българска академична асоциация по комуникации , СУ „Св. Климент Охридски“, Военната 
академия „Георги Стойков Раковски“, Факултет по журналистика и масови комуникации на СУ, 
Нов български университет, Великотърновски университет, УНСС

Партньорства 1/2



 Медийни партньори:
„Дарик радио“, сп. „Мениджър“, b2b медия, сп. „Твоят бизнес“, Bulphoto, Медиите на 21 век, 
Маркетинг360; mysuccess.bg; A Data Pro

• Институционални, НПО и други
Организации, подписали Етичния кодекс и най-голямата организация на бизнеса в България 
КРИБ, Европейската комисия в България, Домът на Европа, bCause, Българския дарителски 
форум (БДФ), Фондация Инициатива за финансова грамотност, Holiday Heroes, UNICEF, 
Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ)

• The Smarts - криейтив партньор на БДВО за Новогодишното парти през 2019 г., PR Приз 

2019 и конференцията Influencing the Influencers за „Денят на Бернайс“ 2019

Партньорства 2/2



Събитиен календар
Новогодишно pARTy в OББ галерия

(31 януари 2019)

• Партньори: ОББ, Евроинс, Пощенска банка, А1, 

The Smarts, Paragraph 42, Bulphoto



Събитиен календар
Стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев” 1/2

• Есе на тема „Ползи и недостатъци на двупосочната комуникация в социалните мрежи“

• Стипендия на стойност 500 лв. и специална награда на стойност 400 лв от семейството 

на проф. Петев

• Жури в състав: Мила Миленова, член на УС на БДВО, Александър Христов, член на УС 

на БДВО и Тодор Петев-син.

• Първа награда за Петя Геджева, ФЖМК, Софийски университет.

• Специална награда за познание и умело използване на фактите и понятията в сферата 

на комуникациите получава Диляна Тончева, студент във Великотърновския 

университет „Св. Св. Кирил и Методий“

• Устойчиво нарастване на броя на участниците в конкурса



Събитиен календар

Сформиране на Обществен съвет към БДВО 

В края на април 2019 беше сформиран Обществен съвет към БДВО, по инициатива на 
Управителния съвет на организацията. 
Целите на консултативния орган са: 

•Иницииране на разговори за процесите в медийната и комуникационна среда у нас

•Диалог с институциите и етичните норми в генерирането на информация 

•Консултиране  развитието на БДВО



Събитиен календар

Сформиране на Обществен съвет към БДВО 

Членове на Обществения съвет

•Председател:
Асен Асенов, директор „Корпоративни комуникации” на ПОК „Доверие” 

и председател на БДВО в периода 2007-2008 и 2014-2015 г 

•Заместник-председател:
д-р Александър Христов, управляващ партньор на ПР агенция Параграф 42 

и председател на БДВО в периода 2011 – 2013

•Илияна Захариева – настоящ председател на БДВО и 
директор „Корпоративни комуникации” на А1

•Ирина Йорданова – директор „Проекти, публични комуникации и КСО на КРИБ“

•Виктория Блажева – директор „Комуникации“
първи вицепрезидент и Diversity Manager на УниКредит Булбанк

•Евелина Славкова – социолог, съосновател на социологическа агенция „Тренд“

•Жаклин Цочева – директор „Пъблик афеърс и комуникации“ на Кока-Кола HBC България

•Кирил Вълчев – журналист, автор и водещ в Дарик радио.



Събитиен календар
PR Приз 2019 «Influencing the Influencers» 1/3



• 5 април – старт на конкурса в 14 категории. 

• Приемане на проектите: 5 април – 30 април 2019 г.

• Журиране по първите три критерии за оценяване: 1 май – 9 май 2019 г.

• Публично представяне на кампаниите пред жури: 10, 11 и 12 май 2019 г.,( петък, събота и 

неделя)

• Обновяване на категория “Имиджмейкинг” като „Имиджмейкинг и/или кампания с 

инфлуенсъри»

• Членове на журито - представители на 6 сродни професионални организации: Българска 

асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Българска асоциация на рекламодателите 

(БАР), IAB асоциация по дигитални комуникации, Българската асоциация на ПР агенциите 

(БАПРА), Българската академична асоциация по комуникации (БААК), Българския дарителски 

форум (БДФ).

Събитиен календар
PR Приз 2019 «Influencing the Influencers» 2/3



• Рекорден брой в историята на БДВО от 

92 проекта. 

• 44 отличени проекта

• 5 специални награди

• Обявяване на стипендиантите на името на 

проф. Петев

• 16 май – церемония по награждаването в 

Литературен клуб Перото

• Над 200 човека присъствали на отличията

Събитиен календар
PR Приз 2019 «Influencing the Influencers» 3/3
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Събитиен календар
Comms Talks 2019 1/2

Съвместна инициатива на БДВО , AMEC и EACD (A Data Pro) за актуалните тенденции в 

комуникационния бранш в различните бизнес сфери. Дискусиите са на база данни от 

проучвания на Percepctica за актуални тенденции в бизнес секторите. 

Продължение на идеята за клъстеризация на професията.

4 събития, > 70 участници във всяко издание

публични, със свободен достъп, излъчвани на живо във фб 

Comms Talks Pharma Comms Talks Retail

22 март 2019 10 май 2019

Comms Talks Retail Comms Talks Tourism

31 май 2019 28 юни 2019



Събитиен календар
Comms Talks 2019 1/2



Ден на PR специалиста (7 юли)
• Комуникационната общност се събра за 4та 

поредна година

• ПР специалистите оставиха своите мисли за 

професията на «стената на славата»

Събитиен календар



Summer Camp 2019 “PRеход преход из скален 
лабиринт “Калето” до Червен бряг»
• Инициативата се проведе за четвърта поредна година

• За първи път тимбилдинг-ът на БДВО е с две поредни 

издания за малко повече от месец – на 14 юли и на 17 август. 

• В двете издания се включиха 25 човека

Събитиен календар



3 дни; над 100 участника/ден; 5 събития 

Събитиен календар
ДЕНЯТ НА БЕРНАЙС 2019 1/5
“Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало”

28.11.2019/ Книгата
“Премиера на книгата „42 закона на ПР“ , с автор доц. д-р Александър Христов

В партньорство с ФЖМК, СУ» Св. Климент Охридски и БААК



Събитиен календар

29.11.2019
Студентски конкурс 
- комуникационно предложение на 

тема 
„Ерата на инфлуенсърите
– идентичност и измеримост“;

под формата на презентация.

10 отбора; 20 участника; 5 
университета

ДЕНЯТ НА БЕРНАЙС 2019 2/5
«Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало”

Цели да стимулира креативността и активността.



Събитиен календар

29.11.2019
Кръгла маса „Етика на влиянието – инфлуенсъри и последователи“, организирана съвместно с 
Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) към Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“ в рамките на “Климентовите дни”

Участници:
Проф. д-р Николай Михайлов, зам.-декан по учебната дейност и по стопанските и 
административните въпроси на ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“
Доц. Диана Петкова, преподавател във ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски“
Гл. Ас. Сашо Воденичарски, преподавател във Военната академия „Георги Раковски“
Даниел Киряков, председател на Комисията по етика
Мила Миленова, член на Управителния съвет на БДВО

ДЕНЯТ НА БЕРНАЙС 2019 3/5
“Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало”



Събитиен календар

29.11.2019
Академичен омнибус “Влияние, убеждаване и авторитети в Мрежата”, организиран съвместно 
с Българската академична асоциация по комуникации (БААК)

Участници:
проф. дфн Иванка Мавродиева, СУ „Св.Кл.Охридски“, проф. д-р Маргарита Пешева, 
Доц. д-р Стефан Серезлиев, проф.дфн Милко Петров, СУ „Св. Климент Охридски“,  

Илиана Симеонова, студентка IV курс, ВО, СУ „Св.Кл.Охридски; Кристофър Къров и Даниел Петров, 
студенти IV курс, ВО,  СУ „Св.Кл.Охридски“  

ДЕНЯТ НА БЕРНАЙС 2019 4/5
“Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало”



Конференция Модератор: Пепи Димитрова, член на УС на БДВО
Участници: 

Key notes: Мария Атанасова, консултант бизнес развитие и дигитални комуникации; Слави 
Панайотов, The Clashers; Николай Димов и Лора Добрева, RevTag; Биляна Славейкова, @bibons

Събитиен календар
ДЕНЯТ НА БЕРНАЙС 2019 5/5
“Ерата на инфлуенсърите – край или ново начало”

Дискусионен панел: 
Георгиева, @mariaginsta; 
Ясен Савов – @iasen; Вера 
Гоцева – @lamovera;
Слави Панайотов –
@slaviclasher; Радостина 
Христова –
@radostnaMama; 
Елена Асенова – Brand and 
advertising activation, AVON



Партньорски събития

 Академичен омнибуса на БААК в рамките на есенния фестивал на БДВО

 Пето издание на Годишeн знак „Отговорна компания – отговорни служители” на фондация 

bCause

 Участие в Лятна школа по ПР на НБУ 

 “Ден на маратонката” – партньорство с Бенефит Системс България 

 Партньорство с платформа за обучения и споделяне на идеи Praktika

 “Битката за талантите» , форум на B2B media, посветен на работодателската марка и 

привличането на талантите

 Партньорство с платформата mysuccess за конференцията „КСО: устойчиво развитие за 

българския бизнес»

 Щедрият вторник на фондация bCause



2 ПОЗИЦИИ

 ПОЗИЦИЯ на Комисията по професионална етика от 06.08.2019 г.  във връзка с кампания „Направи 

го сега“ на ДНК от 2019 г.

 ПОЗИЦИЯ на БДВО и БАПРА против  кибер-насилието и всяка друга форма на насилие, уронване на 

престижа и достойнството в предизборни кампании

ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ 

 Продължаване на собствената  дисциплина по ПР «Креативни комуникации» във Факултета по 

журналистика и масова комуникация (ФЖМК), водена от 8 ПР практици, членове на БДВО.

 Стартиране на Вино PRактики – събития за нетуъркинг и обямна на идеи.

Други дейности



 Начално салдо към 01.01.2019 г.: 8 025 лв.

 Наличност към 31.12.2019 г.: 24 439 лв.

 ОБЩО ПРИХОДИ: 48 025 лв.

 ОБЩО РАЗХОДИ: 23 585 лв.

 Запазване на дългогодишните добри отношения със спонсори и партньори и привличане 
на нови

Финансово състояние



Благодаря за вниманието
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