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БДВО  Дейности през 2012 г. 

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


 Участие в инициативата “Гласът на бизнеса” относно споменаване на 
имена на компании при социално-отговорни инициативи в 

електронните медии 

 

 Участие в инициативи за промяна на нормативните изисквания при 
реализацията на комуникационни кампании по обществени поръчки 
и европейски проекти. Допитване до членовете на БДВО 

 

 Участие в инициативата PR days на jobs.bg и economy.bg – дискусия 
“PR и новите медии” 

 

 Позиции на БДВО по важни обществени казуси (прессъобщение на 
Стоян Узунов от “Пирогов“; договор на PR специалист с АЕЦ 
„Козлодуй“) 

 

БДВО  Професионални инициативи 

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


 Пресконференция за старта на PR Приз 2012 и 
Шести PR Фестивал 

 Открити представяния на проектите, участващи 
в PR Приз 2012 

 Шести PR Фестивал на тема „PR следа и 
медийна среда“   

 Състезание за PR специалисти M-Tel PR 
Challenge Contest  

 Първо издание на M-Tel PR Challenge Contest за 
студенти 

 Парти на финансови PR специалисти и 

журналисти в България 

 Официална церемония по награждаване на 
победителите в PR Приз 2012 

 

 

БДВО  Събития 

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


 Официално представяне на книгата „ПР Практика: Работа с 
агенция“ – 11 юли 2012 г.  

 Провеждане на обучение на тема „Как да намерим спонсор 
и как да откажем спонсорство“ – 18 октомври 2012 г. 

 Коледно PR Парти – 5 декември 2012 г. 

 Провеждане на аукцион за млади PR специалисти „Купи 

талант за един ден” – част от Коледното парти на БДВО – 05 
декември 2012 г. 

 

 Общо събрание на членовете на БДВО  

 Провеждане на четири срещи на членовете на БДВО и 
дискусии за дейността и развитието на организацията 

 

 

БДВО  Събития 

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


 Развиване на сътрудничество със Софийски университет “Св. 
Климент Охридски” 

 Подкрепа на инициативи, организирани от НБУ и ЮЗУ 

 Реализиране на партньорства при провеждането на редица 
събития: Sofia Corporate Communications Experience, Eventex 
Seminar, COPI`S, EuroViral 2012, PR days, PR Guru, Lucrat и др. 
Партньорствата включват: 

 Преференциални условия за участие за членовете на БДВО 

 Подпомагане професионалното развитие на младите PR 

специалисти 

 Сътрудничество с професионални организации в страната 

 

БДВО  Сътрудничества 

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


 Книга “ПР практика: Работа с агенция” 

 Развитие на информационното издание “PRактики” и възможностите 
за реклама/сътрудничество 

 Издаване на два специализирани броя на “PRактики” на теми: 

 “Underground комуникационни практики” 

 “Комуникациите в туризма” 

 Обогатяване библиотеката на БДВО с българска литература и 
специализирани списания 

 

БДВО  Издания 

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


 Нов сайт на БДВО  

 Пререгистрация на дружеството 

 Информация до членовете 

 

 

БДВО  Организационни дейности 

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


Наличност към 31.12.2012 г. 

 525.92 лв. 

 
Очаквани плащания по издадени фактури към 31.12.2012 г.: 250 лв. 

Дължими плащания към 31.12.2012 г.: 0 лв. 

 

БДВО  Финансова справка 

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

