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 Сътрудничество и работа по разширяването на регистъра със 
специалистите по комуникация, подписали Етичния кодекс; 
 

 Популяризиране на Етичния кодекс (в т.ч. студенти и практици); 
 

 Честване на 10 години от подписването на Етичния кодекс на пиар 
специалистите в България – провеждане на инициативи; 
 

 Уебсайт на Комисията – да стане платформа за споделяне на добри 
практики, популяризиране на Етичния кодекс и неговото прилагане; 
 

 Създаване на отворен списък с етични и неетични практики. 
Споделяне му сред PR-общността; 
 

 Актуализиране на Правилата за работа на Комисията по етика; 
 

 Създаване на Консултативен съвет към Комисията по етика; 
 

 Развиване на партньорствата със сродни организации. 

 

 

 

Комисия по етика  Основни приоритети 



 Отбелязване на 10 години от подписването на Етичния 
кодекс от ПР специалистите в България 

 

 Изработване на концепция 

 Провеждане на инициативи във връзка с честването 

 

 20 години БДВО 

 

 Участие в изработката на концепцията и организирането на 

събитието 

 Подкрепа за провеждане на инициативи във връзка с честването 

 

 

Комисия по етика  Ключови събития 



 

Комисия по етика  План за действие 

януари февруари март април май юни 

• Първа 

среща на 

новия състав 

на КЕ 

• Преглед на 

приоритетите 

и плана за 

годината 

•Актуализира

не и допълва-

не на 

Правилата за 

работа на 

Комисията 

• Създаване 

на Консулта-

тивен съвет 

към Комисия-

та по етика от 

ПР експерти 

за участие в 

изработка на 

позиции, 

решения и 

произнасяне 

по казуси 

• Изработка на 

концепция във връзка с 

честването на 10 години 

от подписването на 

Етичния кодекс и 

планиране на 

инициативи за 

отбелязването на 

събитието 

• Създаване на 

списък с 

етични и 

неетични 

практики, 

които 

онагледяват и 

конкретизират 

различните 

параграфи от 

Етичния кодекс 

на ПР 

специалисти-

те в България 



 

Комисия по етика  План за действие 

юли август септември октомври ноември декември 

• 10 години от 

подписването 

на Етичния 

кодекс на ПР 

специалисти-

те в България 

• Изработка на сайт на 

Комисията по етика 

• Допълване на списък с етични и неетични практики, които онагледяват и конкретизират 

различните параграфи от Етичния кодекс на ПР специалисти-те в България 


