
 
Програма 2013 

  



 Защита на общите интереси на PR специалистите 

 Мониторинг и бързи реакции 

 Обединени усилия, сътрудничество, синергия 

 Събития – целесъобразност, ползи и публичност 

 

БДВО  Стратегия 2013 

http://bdvo.org/index.phtml?pagenum=101


 Повишаване на авторитета на БДВО като професионална 
организация в сферата на комуникациите 

 Активно сътрудничество с организации в PR общността и извън нея в 
страната и в чужбина 

 Участие на БДВО в инициативи за подобряване на средата за работа 
на PR специалистите 

 Активно сътрудничество с университети за съответствие на учебните 
програми с потребностите на практиката – споразумение за 
сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски” 

 Участие в обществени дискусии и работни групи за развитие и 
утвърждаване добрите PR практики у нас; ефективен диалог с 
институциите и компаниите 

 Подпомагане професионалното израстване на младите PR 
специалисти 

 

БДВО  Развитие 

http://bdvo.org/index.phtml?pagenum=101


 Партньорство в популяризирането на специализирани курсове и 
семинари и предоставяне на преференциални условия за участие на 

членове на БДВО  

 Периодични срещи с членовете 

 Проучвания на обратната връзка 

 Формиране на позиции със сътрудничеството на членовете при 

участие в обществени дискусии и работни групи 

 

БДВО  Работа с членовете 

http://bdvo.org/index.phtml?pagenum=101


 Участие в инициатива „Гласът на бизнеса в електронните медии” 

 Провеждане на специализирани обучения 

 Развитие на сайта на БДВО като информационна платформа 

 Иницииране на събития от интерес на PR общността – кръгли маси и 
дискусии 

 Мнения и коментари в медиите 

 Провеждане на събития за млади специалисти и развиване на 
професионалните им компетенции 

 Работа с PR специалистите в страната 

 

БДВО  Активности 

http://bdvo.org/index.phtml?pagenum=101


 Участие в издаването на специализирани издания по комуникации – с 
публикации на представители на БДВО 

 Развиване на специализирани издания, вкл. и издаване на специални 
броеве на бюлетина “PRактики” 

 Популяризиране на Етичния кодекс на PR специалистите в България 
сред студенти и млади практици 

 Развитие на информационния бюлетин “PRактики”  

 

 

БДВО  Издания 

http://bdvo.org/index.phtml?pagenum=101


 

БДВО  Календар на събитията 

Февруари Март Април 

• Подписване на споразумение за 

сътрудничество със Софийски университет 
 

• Старт на PR Приз 2013: Пресконференция за 

обявяване на PR Приз и на Седмия PR 
Фестивал в България 

 
• Кръгла маса: Гласът на бизнеса в 

електронните медии – публичност за 

социално отговорни инициативи 

Краен срок за предаване на 

проекти на участниците в PR 
Приз 2013 и предоставяне на 
публична информация за 

този етап от конкурса 

Общо събрание на 

БДВО 

http://bdvo.org/index.phtml?pagenum=101


 

БДВО  Календар на събитията 

Май 

Открито представяне на номинираните проекти в PR Приз 2013 

Представяне на кандидатстващите в конкурса проекти пред PR общността и публичност 
за партньорите на конкурса 

 

Седми PR Фестивал в България  

Предложение за тема на PR фестивала: PR – прозрачност в политиката 

 

Научна конференция в сътрудничество със СУ “Св. Климент Охридски” 

PR Challenge Contest 

 

Провеждане на третото издание на PR реалити конкурса 

 

Официална церемония по връчване на наградите на победителите в PR Приз 2013 

http://bdvo.org/index.phtml?pagenum=101


 

БДВО  Календар на събитията 

Юни Септември Октомври Декември 

Обучение:  

 
“Презентационни умения” 
“Съвършенство в client 

service” 

Коледно PR Парти 

Кръгла маса “PR в 

българския 
шоубизнес” 

http://bdvo.org/index.phtml?pagenum=101

