
 
 

„БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА” 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА  

2021 г.  

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 работи активно 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 

изготвяне  на официален регистър на PR специалистите в България. 

Посредством своите инициативи, БДВО се стреми 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 заедно да допринасят пряко или косвено за развитието на 

професията PR и утвърждаването на добрия й имидж в България.  

БДВО работи активно за все по- тясното взаимодействие  между 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 в 

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

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

2020 г. документът бе  обновен спрямо съвременните тенденции в 

развитието на връзките с обществеността и комуникационната сфера, и 

подписан като Етичен кодекс на PR специалистите в България (Софийска 

харта за етични комуникации).  

БДВО е инициатор и създател 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.  

PR Приз  

През 2001 г. се провежда първият национален конкурс „PR 2000”, а от 2003 г. 

Конкурсът се  провежда под името „PR Приз”. Всяка година конкурсът има  

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 

конкурсните категории също се разширява и променя.  

Участниците, в конкурса, се състезават в традиционните 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”. През 

годините към тези категории бяха добавяни и „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 самостоятелен 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 оттогава 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 е създадена в края на 2016 г. в памет на учредителя и почетен 

председател на БДВО, проф. Тодор Петев, и се връчва всяка година на 

български студент в сферата на комуникациите.  

Годишната  стипендия на  БДВО -„Проф. Тодор Петев“ е в размер на 1000 

лв., а носителят й има възможността да участва безплатно на всички платени 

събития и обучения, организирани от БДВО през текущата 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 PR и да работи за утвърждаването на PR професията. В 

конкурса се връчва и специална награда за познание и умело използване 

на фактите и понятията в сферата на комуникациите от името на 

семейството на проф. Петев.  

Креативни комуникации  

„Креативни комуникации” е първата практическа програма по PR на БДВО 

създадена за студентите в  Софийския университет „Св. Климент Охридски“, 

Факултет по журналистика и масови комуникации. Програмата стартира 

през учебната 2019-2020 г., и е част  от редовната програма в специалност 

„Връзки с обществеността“- ръководена от проф. д-р Николай Михайлов. 

Очаква се около 100 студенти да преминават обученията всяка година, като 

темите са разработени в съкратен вариант за задочните и в пълен вариант 

за редовните студенти.  

Програма „Креативни комуникации“ е разделена на следните модули: 

„Комуникационна стратегия”, „Връзки с медиите и публична комуникация”, 

„Отношенията вътрешен отдел – комуникационна агенция”, „Управление на 

бранда”, „Управление на репутация”, „Организиране на събития”, 

„Кризисни комуникации” и „Изграждане и управление на работодателска 

марка”. Модулите се преподават от колеги - практици от БДВО, като д-р 

Александър Христов, Анита Бедин, Даниел Киряков, Елена Матеева, Илияна 

Захариева, Костадин Крантев, Пепи Димитрова, Мила Миленова, Диляна 

Йорданова, Иван Янакиев и  Едуард Цветанов.  

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 за 

професионална етика 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 професионална етика отговаря 

за популяризирането и прилагането на добри практики в  

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 2020 г. във връзка с 

разширяване на дейността на дружеството, БДВО избра 

изпълнитен директор. 

3. Обществен съвет – Общественият съвет е 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. 36 от устава на сдружението, 

бе  сформиран обществен 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 2021 г.  



 
 

2021 г. бе поредната изключително предизвикателна година за 

комуникационния бранш и бизнеса, като цяло. БДВО и през тази година 

продължи да работи активно за  обединяване на бранша, за издигане 

нивото на саморегулация и следване на високи професионални 

стандарти от страна на PR специалистите в България.  

Членове и работа с членовете: БДВО запази активна връзка със своите 

членове и продължи да работи  активно за тях ,като им предостави 

възможност за:  

o отстъпки от цената  за партньорски събития;  

o участие в широк набор нетуъркинг, дискусионни и обучителни 

събития;  

 повишаване на професионалните знания и умения чрез 

събития и информация;  

o Регулярна информация за всички актуални дейности чрез: 

Бюлетин на БДВО, интернет страница, Facebook фен страница 

и Facebook група, LinkedIn група, Instagram профил.  

● Комуникационни канали:  

Facebook страницата на БДВО - 4500 последователи 

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 PRактики – бюлетин на БДВО  

 

● Партньорства:  

o Корпоративни партньори на организацията: А1, „ЗД Евроинс” АД, 

Пощенска банка, The Smarts, Propaganda Group  



 
 

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” и” 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“, сп. Ентерпрайс, Bulphoto, Медиите на 21 век; 

mysuccess.bg; Forbes България, сп. BGlobal ,bTV,НОВА, БНР. 

o Институционални: НПО и други oрганизации, подписали Етичния кодекс 

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

„bCause”, „Българския дарителски форум” (БДФ), Фондация 

„Инициатива за финансова грамотност”, „Holiday Heroes”, UNICEF, 

„Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ), БСК, „Коалиция 

Медийна грамотност”, „Българска мрежа на Глобалния договор на 

ООН”.  

o Paragraph 42 – криейтив партньор на БДВО  

o The Smarts – PR Приз 2021 

● Събитиен календар  

o „Езикът на предизборната кампания - от улицата до парламентарната 

трибуна“ - дискусия между политолози, журналисти и PR-и за езика, 

използван от партиите в България за парламентарните избори 2021 г. 

На 24 март 2021, БДВО и Комисията по професионална етика 

организираха дискусия, посветена на езика на политическите 

кампании за Народно събрание. Признати комуникационни 

специалисти, политолози и журналисти, в чиято експертиза под 

различна форма попада темата, обсъдиха въпросите за посланията 

към гласоподавателите, етична ли е комуникацията с тях, правилно ли 



 
 

разчитат избирателите партийните послания и др.  

o PR Приз 2021 – През 2021 г. конкурсът се проведе под мотото 

„Комуникациите са ни в природата -25 години“, което бе 

своебразно развитие на мотото от 2020 г. „Промените са ни в 

природата“ и бе обвързано с отбелязване на 25 г. от създаване на 

БДВО. PR Приз се проведе в хибриден формат: подаването на 

заявленията, публичните представяния, оценяването от журито бяха в 

онлайн формат, а обявяването на отличените проекти се състоя на 

официална присъствена церемония. В надпреварата се състезава 

84 проекта, а церемонията по награждаване беше посетена над 100 

души,  с оглед спазване на ограниченията на актуалните към 

момента противоепидемични мерки.  

o Стипендията на БДВО на името на проф. д-р Тодор Петев през 2021 г. 

привлече нов дарител – Милен Филипов, доктор по „Връзки с 

обществеността”, защитил докторат във Факултет по журналистика и 

масови комуникации към Софийския университет, с научен 

ръководител проф. д-р Тодор Петев. Ангажиментът към стипендията 

не е еднократен и освен финансовото изражение, д-р М. Филипов 

се присъедини към журито, оценяващо студентските заявки. Темата 

на конкурса беше „Комуникации по време на световна здравна и 

икономическа криза“, Симеон Петров, от ФЖМК беше отличен за 

стипендиант на БДВО за 2021 г., а носител на специалната награда 

от името на семейството на проф. Петев бе връчена на  Силвия 

Димитрова, от Югозападения университет „Неофит Рилски“.  

o В Деня на PR специалиста 2021 г. на 07 юли 2021 г. на специално събитие 

на обединената PR oбщност в България беше очертана 

стратегическата роля на комуникациите. В събитието участваха 

представители на БДВО, БАПРА, „Еавропейската асоциация на 

комуникационните директори”, БААК, АСКО, Съюз на журналистите и 

практикуващи PR.  

o PR Summer Camp 2021 - На 28 август 2021 г. БДВО проведе, за своите 

членове и приятели, едно нетрадиционно приключение на езерото 



 
 

Панчарево – каране на каяк.  

o Advanced Masterclass на тема "Data-driven PR", организиран 

съвместно с IAB България – специализирано обучение, включващо 

теоретични презентации и практически упражнения, които 

обхващат детайлно теми от дигиталния маркетинг.  

o Денят на Бернайс 2021 – традиционният есенен форум през 2021 година 

бе проведен под мотото „Еволюция на влиянието: 25 години 

визионери в комуникацията“. По време на форума беше отбелязана 

25 годишнината от създаването на „Българското дружество за връзки 

с обществеността”, като беше изказано признание към всички 

предходни председатели и почетни членове на организацията чрез 

връчване на специалени плакети. По време на „Денят на Бернайс” 

беше представена и новата визуална идентичност на БДВО, която 

срещна подкрепа от членовете на организацията. Програмата на 

форума се състоеше от академичен омнибус, студентски конкурс 

на тема “Комуникационна кампания за стимулиране на 

ваксинирането против COVID-19” и кръгла маса с участието на 

водещи журналисти, социолози, комуникатори и бизнес лидери от 

различни сектори, по две основни теми: „Архитектите на дигиталната 

тълпа“ и The Gamechangers.  

o Вино PRактики – неформални срещи на комуникационните 

специалисти.  

o Партньорство с екип на ФЖМК за проучването „Ком Инсист“ за 

тенденции в развитието на корпоративните комуникации в България.  

o Партньорство на наградите на „Български дарителски форум” за най-

голям корпоративен дарител.  

o Партньорство в „#ЩедриятВторник”, кампания  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 популяризирането им.  

o Партньорство с фондация BCause за конкурса „Отговорна компания – 

отговорни служители“  

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:  

Декларация на комуникационната общност в България за 

разграничаване от използването на интернет тролове.  

Председател на БДВО  

Анита Илиянова Пейкова-Бедин 

 


