
 

Проект  за изменение и допълнение на Устав на БДВО приет на 19.05.2015г от ОС на БДВО 

 

§ 1. Чл. 9 (2)  се изменя както следва:  

Физическите лица, които могат да бъдат приемани за членове на сдружението, следва да бъдат 

специалисти в следните области, но не само,   връзки  с обществеността, интегрирани 

маркетингови комуникации, реклама, връзки с институции, НПО, бизнес администрация, бизнес 

консултации, обучения, както и лица, получили академични или професионални дипломи 

/сертификати/ за квалификация в тези области.  

§ 2.Чл. 9 (4)  се изменя както следва:  

Юридическите лица, които могат да бъдат приемани за членове на сдружението, могат да бъдат 

неправителствени организации, образователни институции – колежи, департаменти, катедри, 

факултети и университети; стопански агенти – консултантски и комуникационни фирми, и агенции, 

както и представители на корпоративния сектор,които желаят да участват и подпомагат работата 

на сдружението. Редът и изискванията, по които се приемат юридически лица са същите, валидни 

като изискване за приемане на физическите лица. В Общото събрание на сдружението, 

юридическите лица се представляват от специално упълномощено за целта лице, което има право 

на един глас в него. 

§ 3. Чл.12(1)  се изменя както следва: 

Членството в Сдружението е доброволно. Възникването на членство в Българско дружество за 

връзки с обществеността става по писмено заявление за членство, Декларация от лицето, че е 

приело Етичния кодекс и професионални норми на обединената комуникационна общност в 

България (Софийска харта за етични комуникации), Съгласие да бъде вписано в Регистъра на ПР 

практиците  и  Писмена препоръка от редовно отчетен за съответната година член на БДВО. 

Документите за членство се подават до Управителния съвет. Решението за приемане се взема от 

Управителния съвет в 30-дневен срок от постъпване на заявлението, с явно гласуване като лицето 

може да ползва правата на членството си след заплащане на членския внос. Отказът на 

Управителния съвет подлежи на обжалване пред ОС на първата редовна сесия. Решението на ОС е 

окончателно.  

§ 4. Чл.12(2)  се изменя както следва: 

Членският  внос се заплаща година за година  до 1ви  март на текущата година. След 

посочената дата, членството автоматично се прекратява. След заплащане на членския 

внос, членството отново се възстановява. 



 

 

§ 5. 12(5)  се изменя както следва: 

Член, чието членство е прекратено поради неплащане на членски внос повече от две 

поредни години, може да бъде приет отново след като кандидатства  по установения ред 

посочен в чл.12 (1) и  заплати дължимата годишна такса за настоящата година. 

§ 6.Чл. 13 (1) се изменя както следва: 

Членството в сдружението се прекратява: 

- неплащане на членски внос до посочения в чл.12 (2) срок. 
-  

§ 7 .Чл. 13 (2) се изменя както следва: 

Членовете на сдружението, които уронват авторитета му, нарушават Устава или не плащат редовно 

членския си внос, могат да бъдат изключени от него с решение на Управителния съвет. 

Изключване се допуска за действия, противоречащи на този Устав или на Етичния кодекс и 

професионални норми на обединената комуникационна общност в България (Софийска харта за 

етични комуникации). В тези случай 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 изключване, след задължително 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 50% +1 от членовете на 

Управителния съвет. 

§ 8 . Чл. 17 , ал.1, т.10 нов: 

-приема отчета за дейността на Управителния съвет за предходната година; 

§ 9 . Чл. 17, ал.1, т.11 нов: 

освобождава от отговорност членовете на  УС за дейността им за предходната година 

§ 10 . Чл. 17 (2) се допълва както следва: 

Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението. 

§ 11. Чл. 18 (2) се изменя както следва: 

 Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, час, мястото за провеждане  на общото 

събрание и по чия инициатива  се свиква. Информацията от поканата се публикува на 

електронната страницата на сдружението, както  и във всички публични информационни канали / 

социални мрежи/ на Сдружението, най-малко един месец преди датата на провеждане. Поканата 



се обявява и в Търговския Регистър. Поканата за участие в Общото събрание се изпраща до всички 

членове на сдружението по електронната поща, на посочен от тях електронен адрес за връзка, 

след публикуване на информацията на  електронната страницата и в социалните мрежи на 

Сдружението. 

 

§ 12 Чл. 22 (2) се изменя както следва: 

Броят на мандатите на членовете на Управителния съвет се ограничава до три четиригодишни 

мандата, от които най-много два последователни, доколкото това не противоречи на 

разпоредбите на ал. 5. До избирането на нов Управителен съвет стария продължава да изпълнява 

своите функции. 

§ 13. Чл. 22(3 ) се изменя както следва: 

  За членове на управителния съвет могат да се избират членове на Сдружението, които отговарят 

на следните критерии: членуват в Сдружението поне две последователни години преди датата на 

избора, имат професионален стаж минимум 5 години в следните области : връзки с 

обществеността,  интегрирани  маркетингови комуникации, реклама, връзки с институции, НПО, 

бизнес администрация, бизнес консултации, обучения, както и лица получили академични или 

професионални дипломи /сертификати/ за квалификация в тези области  и с действията си не са 

нарушавали  Етичния кодекс и професионални норми на обединената комуникационна общност в 

България (Софийска харта за етични комуникации)  или действащите преди това етични кодекси. 

§ 14. Чл. 29(2 ) се изменя както следва: 

Председателят се избира от Общото събрание за срок от 1 /една/ година, с право на 

продължаване на  мандата му  до три последователни мандати / 3 години/, докато е член на 

Управителния съвет. Председателят изпълнява длъжността си  до датата на вписване на 

новоизбрания Председател в ТРРЮЛНЦ. 

§ 15. Чл. 29(7 ) нов: 

 Председателят съхранява и води документацията на Сдружението. 

 

§ 16. Чл. 35(3 ) досегашната ал. 3 става ал. 2 и се изменя както следва: 

Комисията по професионална етика има правото да разработва и актуализира вътрешни правила и 

процедури за своята работа, съобразени с Устава на Сдружението и Етичния кодекс и 

професионални норми на обединената комуникационна общност в България (Софийска харта за 

етични комуникации), с цел оптимизация на работата в екипа ѝ. 

§ 17. Чл. 36 досегашният чл.36  става 35А и се изменя както следва: 



35А(1) се изменя както следва: 

Следи за спазването на Устава на БДВО и Етичния кодекс и професионални норми на обединената 

комуникационна общност в България (Софийска харта за етични комуникации); 

§ 18. 35 (2 ) се изменя както следва: 

Приема и представя за обсъждане предложения за промени в Етичния кодекс и професионални 

норми на обединената комуникационна общност в България (Софийска харта за етични 

комуникации); 

§ 19. 35(4 ) се изменя както следва: 

 Дава предложение за изключване на членове на Сдружението пред Управителния съвет, когато 

даден член на Сдружението нарушава разпоредбите на този Устав и на Етичния кодекс и 

професионални норми на обединената комуникационна общност в България (Софийска харта за 

етични комуникации). 

§ 20. 35 (10 ) се изменя както следва: 

 В своята дейност, Комисията е независима при тълкуването и приемането на решения, свързани с 

етиката в ПР като цяло и с Етичния кодекс и професионални норми на обединената 

комуникационна общност в България (Софийска харта за етични комуникации). 

 

 

 

 

 

 

 

 


