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Съдържание 

1. Обща информация за дружеството 

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е първата 

национална, неправителствена организация в сферата на Пъблик 

Рилейшънс (PR), Връзки с обществеността, обединяваща практици, 

преподаватели и студенти по PR в България. Дружеството е учредено през 

1996 г. с цел да бъде пресечна точка на интересите на всички настоящи и 

бъдещи експерти в областта на комуникациите. 

Като неправителствена организация, създадена и работеща на 

демократичен принцип, БДВО не преследва користни цели, а защитава 

етичните практики в PR професията и всички професионални права на 

членовете си. 

Дружеството се бори за обединяването и структурирането на бранша в 

национален мащаб, за регулацията и саморегулацията на PR пазара в 

България, за въвеждането на високи професионални стандарти и изготвянето 

на официален регистър на PR специалистите в България. 

Посредством своите инициативи, БДВО иска да бъде трибуна на добрите 

практики в сферата на комуникациите, да дава възможност на всички 

практици, академици и студенти да обменят познания и опит, и по този начин 

да допринасят пряко или косвено за развитието на професията PR и 

утвърждаването на добрия и имидж в България. 

БДВО се стреми също да свърже по-тясно учебните и квалификационни 

програми във висшите училища с потребностите на професионалната 

практика и перспективите на професионалния пазар, както и да изгради и 

развие информационна мрежа между професионалисти от страната и 

чужбина с цел придобиване на ноу-хау и въвеждане на иновации. 



През годините, БДВО инициира създаването на Етичен кодекс на PR 

специалистите в България, който бе подписан през 2005 г. от действащите 

български PR организации – БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС, БАПРА, ИПРА 

България, АСКО и Дружество за връзки с обществеността към СБЖ. През 2020 

г. документът беше обновен спрямо съвременните тенденции в развитието 

на връзките с обществеността и комуникационната сфера и подписан като 

Етичния кодекс на PR специалистите в България. 

Не по-малки постижения на Дружеството са създаването на първия конкурс 

за PR постижения в България – “PR Приз” и първия PR фестивал в България, 

които и до днес се развиват успешно и допринасят за постигането на целите 

на организацията, в името на единна PR гилдия. За 25 години, БДВО успя да 

реализира множество семинари, обучения, майсторски класове, форуми, 

срещи, дебати, кръгли маси и др. и се наложи като най-голямата и най-

активна организация в сферата на PR. БДВО е член на Global Alliance и 

Българската конфедерация за връзки с обществеността. 

PR Приз 

През 2001 г. се провежда първият конкурс PR 2000. От 2003 година конкурсът 

се провежда под името PR Приз. Всяка година конкурсът се провежда под 

различно мото, свързано с актуална за комуникационния бранш тема. Във 

връзка с разширяването на дейностите и ангажиментите на PR 

специалистите отвъд класическото разбиране за PR, обхватът на категориите 

също се разширява и променя.  

Участниците се състезават в традиционни конкурсни категории – 

Корпоративна комуникационна кампания; Кампания за устойчиво развитие/ 

корпоративна социална отговорност; Комуникационен проект в 

неправителствения сектор; Комуникационен проект в публичния сектор; 

Проект за вътрешни комуникации; Комуникационен проект за продукт или 

услуга; Специално събитие; Кризисни комуникации; Дигитална кампания 

или проект; Комуникационна агенция на годината (специална категория) и 

Вътрешен комуникационен отдел на годината (специална категория). През 

годините към тях са били добавяни и категории като Комуникационна 

кампания за работодателска марка/ Employer Branding; Имиджмейкинг 

и/или кампания с инфлуенсъри; Зелени комуникации и др. 

По време на конкруса обичайно се връчват награди от КРИБ, партньорска 

оргазнизация от основаването на конкурса,  както и от Комисия по 

професионална етика.  



Специалната категория за студенти, Студентски PR проект, е изнесена като 

самостоятелния конкурс за стипендиант на БДВО на името на проф. Петев, 

с което отличените в конкурса получават своите призове на официалната 

церемония PR Приз.  

Денят на Бернайс 

“Денят на Бернайс“ е ежегодно събитие посветено на всички аспекти от 

развитието на PR професията в България – наука, образование, практика. 

Първото издание е през 2014 г. и от тогава в рамките на събитието се 

провеждат конференция, студентски конкурс „Като Бернайс“ и академичен 

омнибус, който се осъществява съвместно с Българска академична 

асоциация по комуникации (БААК). Всички събития в рамките на фестивала 

„Денят на Бернайс“ са синхронизирани и показват различни аспекти на 

общата за изданието тема.  

Стипендиант на БДВО 

Стипендията беше създадена в края на 2016 г. в памет на учредителя и 

почетен председател на организацията проф. Тодор Петев и ще бъде 

връчвана всяка година на български студенти в сферата на комуникациите. 

Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“е в размер на 500 лв., а 

носителят й има възможността да участва безплатно на всички платени 

събития и обучения, организирани от БДВО през настоящата година. 

Стипендиантът има ангажимент да участва заедно с представители на БДВО 

в поне три събития или изяви на дружеството, да търси собствени 

възможности за публичност, в които да популяризира постижението си, както 

и да съдейства организационно за поне една от инициативите на БДВО през 

годината. Носителят също така трябва спазва и популяризира етичните 

принципи в ПР и ще работи за утвърждаването на ПР професията. В конкурса 

се връчва и специална награда за познание и умело използване на фактите 

и понятията в сферата на комуникациите от името на сем. на проф. Петев. 

Креативни комуникации 

Креативни комуникации е първата практическа програма по PR на БДВО за 

студентите в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Която стартира 

през учебната 2019-2020 г. Дисциплината е част от редовната програма на 

второкурсниците в специалност „Връзки с обществеността“ и е водена от 

проф. д-р Николай Михайлов. Очаква се около 100 студенти да преминат 

обученията всяка година, като темите са разработени в съкратен вариант за 



задочните и в пълен вариант за редовните студенти, който обхваща 60 учебни 

часа. 

„Креативни комуникации“ е разделен на модулите: Комуникационна 

стратегия, Връзки с медиите и публична комуникация, Отношенията вътрешен 

отдел – комуникационна агенция, Управление на бранда, Управление на 

репутация, Организиране на събития, Кризисни комуникации, Изграждане и 

управление на работодателска марка. Те се представят от колеги-практици 

от БДВО д-р Александър Христов, Анита Бедин, Даниел Киряков, Елена 

Матеева, Илияна Захариева, Костадин Крантев, Пепи Димитрова и Мила 

Миленова. 

2. Органи на управление  

a. Общо събрание - Общото събрание на Българско дружество за 

връзки с обществеността се състои от всички негови членове и е 

негов върховен орган. То се свиква най-малко един път годишно. 

b. Контролен съвет – Контролният съвет има пет годишен мандат и 

съгласно Устава контролира действията на Управителния съвет и 

финансовото състояние на БДВО. 

c. Управителен съвет - Управителният съвет е колективен ръководен 

орган на Българско дружество за връзки с обществеността, който 

се състои от седем члена, които се избират от Общото събрание 

измежду членовете на сдружението за срок от четири години. 

d. Комисия за професионална етика - Комисията е независим 

орган към Българско дружество за връзки с обществеността, като 

основна нейна функция и база за позициите и решенията й е 

Етичния кодекс на PR специалистите в България, приет от всички 

професионални организации през 2005 г. и обновен през 2020 г. 

като Етичен кодекс на ПР общността в България 2020  

Комисията по етика отговаря за популяризирането и прилагането 

на добри практики областта на публичните комуникации в 

България. Членовете на Комисията за професионална етика не 

могат да бъдат едновременно и членове на Управителния съвет.  

e. Изпълнителен директор – в началото на годината във връзка с 

разширяване на дейността на Дружеството, БДВО избра 

изпълнитен директор. 

 

3. Обществен съвет – постоянна обществена и експертна комисия, чиято 

цел е да подпомага и консултира развитието на БДВО, включително по 

основните теми и приоритети на Дружеството. През 2019 г., съгласно чл. 

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2020/08/Sofia_Chart_Ethic_Communications_070720201.pdf


36 от Устава на сдружението, беше сформиран Общественият съвет 

на БДВО, в който влязоха 7 видни личности и признати 

професионалисти, както и Председателя на УС на БДВО, и член на 

Комисията за професионална етика. 

 

4. Дейност на БДВО през 2020 г.  

2020 г. беше изключително предизвикателна за комуникационния бранш и 

бизнеса като цяло. Разбирайки ролята си за комуникационната общност у 

нас, БДВО продължи работата си за обединяване на бранша, за издигане 

нивото му на саморегулация и за следване на високи професионални 

стандарти от PR специалистите в България. 

Българското дружество за връзки с обществеността се включи в обновяването 

на Етичния кодекс на PR специалиста в България и е сред професионалните 

организации, които го подписаха обновения документ: Българското 

дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска асоциация на ПР 

агенциите (БАПРА), Асоциация на специалистите по комуникации в 

общините (АСКО), Европейска асоциация на комуникационните директори 

(EACD), Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към СБЖ, 

както и Комисията по професионална етика към БДВО. 

Етичният кодекс на PR общността в България 2020 (Софийска харта за етични 

комуникации) бе представен по време на отбелязването на 

Професионалния празник на ПР специалистите (7 юли). Той бе официално 

обявен през 2020 г. с Решение на Министерския съвет, като признание за 

активната роля на българската PR индустрия за подобрение на бизнес 

средата, обществените комуникации и социалната ангажираност у нас. 

 Членове и работа с членовете: БДВО запази своите членове и през 

2020 г. и продължи да работи за тях  

o 73 отчетени членове – 64 физически лица; 9 юридически лица;  

o Осигуряване на отстъпки за партньорски събития  

o Осигуряване на възможности за участие в широк набор 

нетуъркинг, дискусионни и обучителни събития 

o Осигуряване на възможности за повишаване на 

професионалните знания и капацитет чрез събития и 

информация 



o Регулярна информация за всички актуални дейности чрез: 

Бюлетин на БДВО, сайт, Facebook фен страница и Facebook 

група, LinkedIn група, Instagram профил. 

 

 Комуникационни канали: 

o 4800 фена на Facebook страницата на БДВО  

o Instagram профил на БДВО 

o Linkedin профил на БДВО 

o Създаване на тематични събития във Facebook с цел 

популяризиране на събитията и присъединяване на желаещи да 

участват в тях 

o Регулярни новини, свързани с работата на дружеството.  

o PRактики 

 Партньорства: 

o Корпоративни партньори на организацията: А1, ЗД Евроинс, 

Пощенска банка, ПР2, The Smarts 

o 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), Eventiada IPRA 

o 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 

o Медийни партньори: „Дарик радио“, сп. „Мениджър“, b2b 

медия, сп. „Твоят бизнес“, Bulphoto, Медиите на 21 век; 

mysuccess.bg; 

o Институционални: НПО и други oрганизации, подписали Етичния 

кодекс и най-голямата организация на бизнеса в България КРИБ, 

bCause, Българския дарителски форум (БДФ), Фондация 

Инициатива за финансова грамотност, Holiday Heroes, UNICEF, 

Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ), БСК, Коалиция 

Медийна грамотност 

o Paragraph 42 – криейтив партньор на БДВО  

o The Smarts – PR Приз 2020. ПР2 – криейтив партньор на БДВО за 

социалните медии 



 

 

 Събитиен календар 

 

o Belated is the new black – съвместно парти с БАПРА за старт на 

годината. 

o PR Animal of the Future – международна конференция в 

партньорство с БАПРА, в която БДВО участва със собствен панел 

„Хибридните професии“ 

o Продължаване на Вино PRактики – неформални срещи на 

комуникационните специалисти. 

o PR Приз 2020 – През 2020 г. PR Приз се проведе под мотото 

„Промените са ни в природата“. Предвид епидемичните мерки 

PR Приз 2020 се проведе изцяло в онлайн среда: подаването на 

заявленията, публичните представяния, оценяването от журито и 

церемонията по обявяване на отличените проекти. В 

надпреварата се включиха 74 проекта, а церемонията по 

награждаване беше гледана от над 700 човека. PR Приз 2020 

бяха и единствените награди в бранша, които бяха осъществени 

през годината.  

o Конкурсът за стипендиант на БДВО на името на проф. Петев 

през 2020 г. също се проведе изцяло онлайн, като бяха получени 

есета от рекордния брой от 19 участника. Темата на конкурса 

беше “Залезът на ПР-а и възходът на..?”, Миглена Романова 

беше отличена за стипендиант на БДВО за 2020 г., а носител на 

специалната награда от името на семейството на проф. Петев 

- Димитър Копаранов. 

o Денят на Бернайс 2020 „Изгубени в превода: PR-и и журналисти 

по пътя към чиста информационна среда“ също се проведе 

изцяло онлайн. Програмата се състоеше от академичен 

омнибус „Комуникационната триада: Комуникационната 

триада – PR-и, журналисти, медии по време на пандемия“, 

студентски конкурс „Като Бернайс“ със задание – представяне 

на комуникационна кампания на тема „Кание Уест – кандидат-

президент на САЩ“; обучение „Как ефективно да общуваме с 

медиите“ и кръгла маса с участието на водещи журналисти и PR 

специалисти на  тема „Изгубени в превода: PR-и и журналисти по 

пътя към чиста информационна среда“. 



o Партньорство с Коалицията за медийна грамотност и фондация 

за свободата “Фридрих Науман” за осъществяването на 

Национална конференция “Медийна грамотност в България. 

Какво научихме от кризата?”  

o Партньорство на наградите на Български дарителски форум за 

най-голям корпоративен дарител. 

o Партньорство в #ЩедриятВторник, кампанията на Фондация 

BCause, официален партньор за България на движението 

#GivingTuesday, денят, в който даряваме и празнуваме 

щедростта. Членове на БДВО подкрепиха с експертизата си 

различни каузи, като работиха про боно за популяиризирането 

им. 

o Партньорство с фондация BCause  за конкурса „Отговорна 

компания“ 

o Партньорство и участие в журито на Eventiada IPRA GWA, награди 

за Източна Европа и Централна Азия 

o Партньорство и участие в IAB Digital Day 

 

 Други дейности:  

Позиция на УС на БДВО срещу  злепоставянето на професията на ПР 

професионалиста от медии във връзка с ограничения достъп на журналисти 

в НС и ролята на пиарите в този казус. 

 

Председател на БДВО 

Илияна Захариева 

 


