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PR спомени 20 години по-късно 

Хората създават историята, а историята живее чрез фактите 

 

Доц. д-р Соня Алексиева 

 
Абстракт: Днес, 20 години по-късно, историята и събитията за създаването на 

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) са пълни с имена на 

личности, които са част от професионалната PR общност. Сред първите  - създателите и 

най-известните членове на дружеството има имена, които правят чест на всяка 

професионална гилдия. Кои са те, как подкрепиха организацията, какви бяха първите 

идеи, събития и каузи на БДВО в София и страната? Кога и как IPRA подкрепи 

българската секция, какво се случи на пресконференцията, когато дружеството обяви 

първите у нас PR награди? Как беше написан първия Етичен кодекс на PR 

специалистите в България? Трудно е, но не е невъзможно чрез фактите – от 

учредителния протокол на БДВО до публикациите, от наградите до събитията, от сайта 

до PR бюлетина, да се разкаже кратката, но интересна история на първата българска PR 

общност. Защото хората създават историята, а историята живее чрез фактите. 
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Abstract: Today, 20 years since its creation, the Bulgarian Public Relations Association 

(BPRA) has a history rich in names and figures who have become part of the PR professional 

community. Among its founding fathers and most prominent members, there are those who 

would make the honor roll of any profession. Who are they and how did they support the 

organization, what were BPRA’s first ideas, events, and causes in Sofia and throughout the 

country? When and how did IPRA provide support to its Bulgarian section, what happened at 

the press conference when the association announced the first PR awards in our country? How 

was the first Ethical Code of Bulgarian PR professionals created? It is difficult but not 

impossible to tell the short but exciting story of Bulgaria’s first PR community based on facts: 

from BPRA’s Founding Protocol to publications and from the website to the PR Bulletin. 

Because people make history and history lives through facts.   
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Въведение 

Организации като Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) 

обединяват и развиват професионалната общност, легитимират професионалната 

гилдия с най-силните й страни в публичното пространство. И ако класическите 

принципи при тези организации гарантират обединение около професионалните, 

творческите и етичните норми, за мен те са ценни с още нещо. Когато по идея на доц. 

Тодор Петев през 1996 г. седем души учредихме БДВО, никога не съм вярвала като 

негов председател, че години по-късно дружеството ще обедини стотици колеги и 

студенти от страната. Запознах се с много добри PR специалисти, с експерти, които 
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изградиха с много желание и безкористно името на нашата професионална гилдия. С 

няколко души от стария състав на УС на БДВО през февруари 2009 г. аплодирахме 

заедно първия избор на българка за президент на IPRA – най- младият до този момент 

президент на международната PR асоциация Мария Гергова [1]. 

Тези организации са ценни с професионалния климат, с провокиране на 

обществени дебати, но са важни и с развитието си по посока на европейските норми и 

стандарти, които трябва да гарантират в PR професията. В цял свят принадлежността 

към професионалната общност, гарантира и пред клиентите, и пред партньорите, и пред 

гилдията твоя ценз, професионализъм и творчески опит. 

БДВО, основано през 1996 г. е най-голямата организация на 

практикуващите връзки с обществеността в България. Дружеството е член на 

Европейската PR конфедерация (CERP) от 2003 г. и на Global Alliance от 2005 г. 

Основната цел на създателите на  първата неправителствена PR организация е да се 

обединят PR специалистите в България, да създадат ясни правила за дейността, 

членството и квалификацията на практикуващите професията[2]. Една от основните 

функции на организацията е да популяризира PR и да следи за подобряването на 

професионалната квалификация, посредством създаването на информационна мрежа.  

Проф. Тодор Петев, председател на БДВО (1996-1997 г.): „В проекта на 

ЮНЕСКО „Пъблик рилейшънс за демокрация” се предвиждаше създаване на 

специалност, катедра и професионално дружество. Последната задача беше най-

отговорна и най-вдъхновяваща, защото практически ние реализирахме себе си. 

Интересно е, че професионалисти от София, Варна, от Русе и други места от страната 

спонтанно формираха нещо, което днес можем да наречем мрежа…В основата на 

идеята бяха студентите от СДК на които преподавах „Теория на комуникацията”, с 

които вече бях споделил възможността да създадем професионална общност. 

Дружеството щеше да бъде ядро, което да обедини няколко лъча в страната София-

Варна-Русе-Благоевград. Срещите ми със Соня Алексиева, с Георги Калагларски, с 

Мария Райкова, с Цветелина Миронова, с Камен Ковачев, с Валентина Спасова-

Халберг, които не случайно станаха членове на първия Управителен съвет на БДВО, ми 

дадоха куража да мисля, че нашия проект ще излезе успешен. Заслужавахме го. 

Месеци наред, преди регистрацията на дружеството през декември 1996 г. ние се 

събирахме, обсъждахме кои сме ние, каква е нашата мисия, как да представим нашата 

професия в публичното пространство? После направихме проекта за устав, внесохме 

документите за регистрация в съда – наехме една студентка юристка, която всъщност 

придвижи делото. И на 9 декември 1996 г. с БДВО изпълнихме очакването на 

ЮНЕСКО – България имаше своята първа професионална ПР общност”. („Нашият 

проект излезе успешен – заслужихме го”, с. 53). 

Доц. д-р Соня Алексиева (председател на БДВО 1997- 2001 г.): „Един ден 

през пролетта на 1996 г. доц. Тодор Петев ми звънна с молба да отида на среща във 

ФЖМК – кани ме като един от малкото ПР практици и изпълнителен директор на ПР 

агенция да се включа в работната група по подготовката за учредяване на 

професионална ПР общност у нас. Вече бях чула за тази идея, но не познавах всички 

колеги, които заварих в стая 26 на втория етаж в рушащата се тогава сграда на 

факултета. С Тодор Петев и Георги Калагларски се познавах отдавна, но в следващите 

месеци имах удоволствие да работя вече и с Мария Райкова, Камен Ковачев, Цветелина 

Миронова, Стефка Спасова, Валентина Спасова, Димо Томов, Владимир Йосифов, 

Десислава Русанова и др.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=(CERP)&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Alliance&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Историята 

Всъщност след учредяването на БДВО през декември 1996 г. в продължение на 

следващите пет години именно ФЖМК и катедрата на ЮНЕСКО бяха подкрепата ни в 

онова време – от една страна, това бяха тогава колегите от факултета: творчески и 

нестандартно мислещи хора като на доц. Т. Петев, доц. Здравко Райков, проф. Веселин 

Димитров, доц. Минка Златева, доц. Христо Кафтанджиев, д-р Румяна 

Абаджимаринова, д-р Камен Ковачев, Иво Пиперков, Елка Василева, Мариана 

Андреева, Мариела Николова, а, от друга, безплатно предоставяне на база - зали, които 

ползвахме за заседания, общи събрания и събития на БДВО и безкористно подпомагане 

на цялостната ни дейност” („Изживях  с тези хора много хубави и много инфарктни 

моменти, но живеехме с мисълта, че създаваме заедно първата ПР общност в 

България”, с. 54) 

Нели Бенова-Димитрова, председател на БДВО (2006-2008г.):  

„Професионалните организации са тези, които следва да промотират стойността на 

образованието, да окуражават практиците в стремежа им да получават и разширяват 

знанията си. БДВО е именно такава организация. То бе създадено, за да обедини 

преподаватели, практици и студенти в сферата на ПР и със съвместните усилия на 

теоретици и преподаватели. Пръв избран председател на професионалната организация, 

а днес неин почетен председател е проф. д-р Тодор Петев, основател на катедрата на 

ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността" на СУ „Св. Климент Охридски”. 

И още в първия устав на дружеството от годината на създаването му (1996 г.) сред 

основните му цели е посочена и следната: Да работи за изграждане и разгръщане на 

професионалните връзки между академичното образование и практиката...” 

(„Достойно извървени първи десет години”, с.58). 

Мисля, че някои първи неща в нашия човешки живот се помнят винаги - като 

първата среща с морето, първото влюбване, първото катерене на Мусала, първата 

работа, първото предателство от приятел, първата носталгия по родината, първото 

родено дете, първата написана книга... Знам, че с моите колеги - членове на 

Управителния и Контролния съвет, с които продължихме апостолската работа на проф. 

Т. Петев и проф. З. Райков, завинаги ще запомним как избирахме нашия пръв графичен 

знак, между няколкото варианта, които изработи за нас студентката по журналистика 

от профил „Печат” Марина Абаджимаринова; първата бланка – молба за членство в 

дружеството; избора на първия ни омбудсман – Мария Гергова; първия ни проект за 
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Етичен кодекс на БДВО, изработен от Нели Бенова и комисията по професионална 

етика; първото предложение на д-р Руси Маринов за създаване на Кодекс за 

професионалните стандарти в професията; трудното изготвяне на първия ни 

кандидатствал за финансиране проект за „Етичен кодекс на ПР специалистите в 

България като фактор за свободата на словото и правото на информация”... 

Сред следващите демократично избрани по време на моите мандати членове на 

двата екипа от управителни съвети, комисии по етика и съмишленици – Тодор Петев, 

Мария Гергова, Минка Златева, Руси Маринов (заместник-председател), Мария 

Райкова, Ани Колева, Цветелина Миронова, Галин Бородинов, Нели Бенова 

(председател на Комисията по етика), Мери Конакчиева, Георги Калагларски, Пламен 

Атанасов, Петя Николова, Мария Тодорова, Владислав Йосифов, Румяна Георгиева и 

др., имаше невероятно мотивирани и отговорни личности. С тях работихме дълги 

години с много желание за успех и никой не попита за заплащане или компенсации на 

стотиците часове творчески и физически усилия, които инвестирахме за бъдещето на 

дружеството. Щастлива съм, че се запознах и работих с тези хора и изживях заедно с 

тях много хубави и много инфарктни моменти, но ние живеехме с мисълта, че 

създаваме заедно първата ПР общност в България. Разбира се, имаше и някои, които се 

умориха и напуснаха, други видяха, че работата е много повече от ползите, и си 

тръгнаха.  

Ален Моду, президент на ОРБИКОМ: „Едно общество не може да бъде 

истински демократично, ако комуникацията не се практикува по открит и етичен начин 

на всички нива и най-вече от тези, чиято професия е да комуникират - най-вече 

журналистите - или да съветват другите как да общуват по-добре. Професионалните 

комуникатори (днес) имат действително изключителната възможност да допринасят за 

доброто управление, като включват в обществения дебат разнообразни заинтересовани 

институционални и социални участници и така да подпомагат хората да осъществяват 

отговорен и информиран избор, да имат съществен принос в обществените дела и да 

влияят на решенията, които засягат всекидневния живот” („Диалогът е един от 

основните принципи, водещи професията”, с. 9). 

Проф. д-р Роланд Буркарт, почетен доктор на СУ „Св. Кл. Охридски”: 

„Комуникацията е твърде важна, за да я предоставим на случайността. През първото 

десетилетие  от създаването си катедрата на ЮНЕСКО "Комуникация и връзки с 

обществеността" се ангажира по прекрасен начин както с полагане на научните основи 

на тази дисциплина, така също и с професионализацията на  кадрите в тази област в 

България” („Прекрасен ангажимент към науката и професията”, с. 12). 

Доц. д-р Тотка Монова, Декан на ФЖМК на СУ: „Катедрата е създадена през 

ноември 1995 г. като пълноправен член на световната мрежа от катедри на ЮНЕСКО 

„ОРБИКОМ” – едно обединение, което включва днес 76 катедри от 71 страни и 

наброява около 250 членове. Създаването на катедра „Комуникация и връзки с 

обществеността” в нашия факултет е изцяло дело и идея на проф. Тодор Петев. 

Благодарение на неговия ентусиазъм успешно бе реализиран проект, ръководен от г-н 

Пиер Андре Ерво, тогавашен президент на Международната асоциация по пъблик 

рилейшънс (IPRA), за откриване на специалност “Връзки с обществеността”. Идеята е 

да се въведат академични стандарти в образованието по пъблик рилейшънс и още от 

самото начало учебната програма за обучение на бакалаври е съобразено с препоръките 

на ИПРА.  Създаването на катедрата среща подкрепа, включително и финансова, и в 

лицето на г-н Ален Моду – тогавашен директор на отдел “Комуникации” на ЮНЕСКО 

и на Националната комисия на ЮНЕСКО за България. („Щастлива равносметка, 

увереност в бъдещето”, с. 14) 
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Началото 

Първите ни години бяха най-трудни, търсихме колеги от цялата страна – един по 

един, които да поканим за наши членове; спечелването на десетки студенти от ФЖМК 

за наши асоциирани членове; представянето ни в медиите, които винаги канехме на 

нашите събрания и събития... Сред първите от тях беше: участието на БДВО в 

дебютите на първите професионални издания у нас – сп. „Пъблик рилейшънс и 

реклама” (с издатели доц. Здравко Райков и Георги Калагларски) и сп. „Връзки с 

обществеността” (на екипа д-р Татяна Дронзина) и сборника на UNESCO и IPRA 

„Връзки с обществеността и изграждане на доверие”; дискусията за мястото на медиите 

в демократичното общество с Ален Моду и първата българо-австрийската научна 

конференция „Публична комуникация и публична организация”; организацията на 

локалните семинари в страната и първата професионална анкета сред членовете на 

дружеството; конструирането на комисията за професионална етика, която прие за свой 

етичен кодекс Кодекса от Лисабон... 

По традиция от времето на първия председател Т. Петев и първия УС на БДВО 

продължавахме да заседаваме всеки последен четвъртък от месеца в кафенето „Антре” 

срещу Националната опера. Години наред вечер, след работа на чаша кафе или бира на 

тези срещи идваха не само членовете на УС и Комисията по етика, а и много други 

колеги и приятели на дружеството и често окупирахме по две-три маси, за да можем да 

се съберем и да се чуваме... Така естествено към първите управителни съвети на 

дружеството се присъединиха много колеги и студенти от ФЖМК, които станаха част 

от основното ядро на БДВО, което организираше събитията в София: Невена Анева, 

Гергана Василева, Людмил Каравасилев, Станислав Радославов, Евелина Бежанска, 

Мила Серафимова, Ася Бочукова, Ваня Захариева, Владислав Дамянов, Вяра Ганчева, 

Калина Петкова, Милена Тодорова, Десислава Ванчева, Ани Капитанова, Илияна 

Славова, Кирил Йорданов, Нели Зангова, Деян Ангелоев, Нели Зангова, Виктор 

Стефанов, Десислава Бошнакова, Елисавета Станчева, Мария Томова, Елена Бачева, 

Мария Куманова, Милена Тодорова и др. Нека днес отново да им благодаря за 

подкрепата и за приятелството - знам, че известните PR имена на много от тях, са 

свързани с БДВО. 
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През декември 1995 г. в един и същ месец излязоха от печат първите две 

списания за връзки с обществеността. В София, на партерния етаж на сградата на 

агенция „София прес” – в клуб „Атлантик”, беше представено сп. „Пъблик рилейшънс 

и реклама” с издатели доц. д-р Здравко Райков и Георги Калагларски. „Най-активни 

бяха академичните преподаватели и студентите. Дори първите броеве стигнаха до 

всички райони на страната, попаднаха в библиотеките и университетските читални. 

Редакционната колегия респектираше със своя състав: проф. д-р Енчо Герганов, проф. 

д.с.н. Минчо Драганов, доц. д-р Христо Кафтанджиев, проф. д-р Елисавета Сотирова, 

проф. д-р Димитър Доганов и други изявени български учени” („Десет години – вече 

сме големи!”, с. 32) 

Второто списание – „Връзки с обществеността” на екипа на Философският 

факултет на СУ с главен редактор д-р Татяна Дронзина (издател „Пигмалион” - 

Пловдив),  също беше представено през декември 1995 г. в София. Никой от колегите 

не отказваше да сътрудничи и на двете списания, чрез тях много от нас се запознаха с  

преподаватели и студенти и от двата факултета. 

Беше във времето на дългия ремонт на сградата на ФЖМК – бавно и трудно се 

укрепваше и реставрираше първата българска университетска сграда на ул. 

„Московска” № 49.  Заедно с постоянната подкрепа на тогавашния декан проф. Веселин 

Димитров, който мръзнеше заедно с всички преподаватели, навярно неслучайно ни 

помогна един друг днешен професор от НБУ, който винаги безкрайно е уважавал ПР 

професията. Това беше доц. д-р Радослав Цончев, тогавашен председател на Комисията 

за ценна книжа и заедно с колежката ни Нели Зангова в една студена зима ни поканиха 

там, в съседната сграда (бившата редакция на в. „Земеделско знаме”), вместо по 

кафенетата, да правим заседанията си в пресцентъра им – о-о-о, там имаше парно, 

всички вестници от деня, уют и кафе-барче... 

Тогава, във времето на писмената кореспонденция и вечен финансов недоимък, 

БДВО не разполагаше с офис, нямаше „екстри” като телефон и компютър, нямаше още 

…интернет и нашият неуморим организационен секретар Цветелина Миронова от 1996 

г. години наред пишеше на ръка за всяко събрание десетки адреси, ксерографираше 

поканите и преписваше документацията и протоколите на ръка. Нямаше мейли, нямаше 

скенери, даже …мобилни телефони. А на едно събрание приемахме документите на по 

60-80 нови членове от страната. След секцията във Варна, се учредяваха една по една и 

извънстоличните секции в страната – в Русе, Бургас, Стара Загора, Плевен, Шумен, 

Търговище, Пловдив, Добрич, Велико Търново, Хасково.  

 

Колегите 

От 1996 г. до 2001 г. се запознах се с десетки колеги от страната, с които 

завинаги ще ме свързва професионално и творческо приятелство – Мими Корнажева, 

Рада Кършакова, Пламен Атанасов, Мариана Маринова, Евгений Сачев, Евтим Петков, 

Петя Николова, Ваня Маринова, Румяна Георгиева, Пламен Цонев, Станимир Станев, 

Ваня Минкова, Весела Комаревска, Мария Тодорова, Ива Николова, Александър 

Бозаков, Бисер Николов. В края на 2000 г. БДВО вече обединяваше  над 350 редовни и 

асоциирани членове. Тогава дори и аз не предполагах, че към много от колегите в 

регионалните секции ще се обръщам по-късно за съвместна работа в ПР кампании 

извън столицата и те винаги бяха коректни професионалисти, с които комуникирах  с 

удоволствие. 
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След лекцията си пред членовете на БДВО, проф. Тони Мийхан,  член на Борда на IPRA -  връчи лично на 

председателят на БДВО д-р Соня Алексиева етичните кодекси от Атина и Лисабон – октомври, 1999 г., зала 4 на 

НДК, София 

 
 

Проф. Тони Мийхан благодари на ПР общността за поканата на БДВО да гостува в България и да 

изнесе лекции пред членовете на дружеството и пред студентите по връзки с обществеността на 

ФЖМК – поздравления за утвърждаването на академичното ПР образование за проф. Тодор Петев и 

доц. Минка Златева от катедрата на ЮНЕСКО на ФЖМК на СУ „Св. Кл. Охридски” и гл. ас. Мери 

Конакчиева от Техническия университет  

Много бяха емоциите ни в първите ни публични изяви от 1997 г. до създаването 

на IPRA България и учредяването на първите ни ПР награди:  

 участието в „Реклама ЕКСПО’98” със собствен щанд и включване в 

дискусионната програма на форума с първите ни спонсори; 

 включването в първите Международни конференции на катедрата на ЮНЕСКО;  

- признаването ни за легитимна национална организация в рамките на IPRA с 

изключителното съдействие на Мария Гергова и Гергана Василева от United Partners;  

 организацията на публичната лекция на проф. Тони Мийхан (член на Борда на 

IPRA) пред членовете на БДВО и пред студентите от ФЖМК в НДК. Събитието е с 

голямо значение за активизиране на ПР общността и бъдещето развитие на IPRA 

България и става възможно благодарение на спонсорството на АЕЦ „Козлодуй”, 

осигурено с изключителната помощ на Ани Колева съвместно с дългогодишния ни 

„спонсор” на дружеството PR агенция United Partners;  

 пилотната анкета сред членовете на ПР общността от страната за подготовка на 

първите Годишни награди на БДВО за отличаване на най-добрите ПР кампании в 

България; 
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 включването ни със съдействието на д-р Камен Ковачев вече в интернет 

страницата на СУ „Св. Климент Охридски”;  

 участието на членове на БДВО в първата Лятна ПР школа на департамент 

„Масови комуникации” на НБУ; 

 приемането в IPRA на българската група от 15 души в началото на 2001 г. като 

най-многобройното ново попълнение на световната ПР организация, в която тогава 

членуваха 742 членове от 82 страни; 

 организирането през 1998 г. от БДВО под научното ръководство на доц. Здравко 

Райков и специалността „Връзки с обществеността” в Свободния факултет на 

Техническия университет – София, под ръководството на гл. ас. Мери Конакчиева на 

два квалификационни курса по теория и практика на ПР за колеги от страната; 

 участието в образователния семинар „Съвременно образование и практика в ПР” 

за ПР общността в НДК  (юни 2000 г.), организиран от United Partners със специалното 

участие на проф. Т. Мийхан, член на Борда на директорите на IPRA[3] и на Ричард 

Лининг, тогавашен президент на CERP; 

 включването в справочните база данни, подготвени от „Форум 2000”;  

 представянето ни като професионална общност и като автори в десетки 

публикации във сп. „Пъблик рилейшнъс и реклама”, „Връзки с обществеността”, в. 

„Пари”, сп. „Медия и реклама”, в. „Капитал”, сп. „Медия свят”, в сборниците на 

катедрата на ЮНЕСКО на ФЖМК и департамент „Масови комуникации” на НБУ; 

 представяне на БДВО като първата ПР общност в България с над 400 членове и с 

10 извънстолични секции от председателя на IPRA България - Мария Гергова, първият 

български президент на IPRA[4] пред конференцията на IPRA в Берлин през октомври 

2001 г.; 

 връчването на първите учредени в България от БДВО награди „PR 2000” в 

пресклуба на БТА на 21 май 2001 г. пред десетките членове на дружеството, колеги от 

ПР агенциите и журналисти от печатните и електронните медии; 

 първата ни съвместна кръгла маса на тема „Професионалната коректност и етика 

в работата на социолози и ПР специалисти” с Асоциацията на имиджмейкърите 

ИМАГИНЕС с председател Аня Дайнова. 

 

IPRA и IPRA България 

Изключително значение за развитието и обединяването на колегите около БДВО 

имаше създаването на IPRA България през 1999 г. Активната й дейност обединява 

имена на водещи PR професионалисти – в началото те са трима, през 2001 г. вече са 19, 

през 2002 г. са 22 и стигат до 30 души след 2003 г. Фокусирането върху промените и 

развитието в професията, организирането на семинари и творчески срещи, 

запознаването с добри световни практики, подпомагането на обучението по PR, 

конкурси за студенти по PR, участието в европейски форуми и др., са само част от 

примерите, които представиха успешната дейност на българския клон на IPRA под 

председателстването на Мария Гергова, Гергана Василева и др. 

Едно от големите признания за позитивните послания, с които IPRA България се 

позиционира като един от най-новите членове на международната организация, е 

участието й на световния конгрес на организацията на тема: „Световният PR - 

управление на културните различия”, в Берлин през октомври 2001 г. Българският клон 

на IPRA се представи с презентацията „България - от пропаганда към PR”[5], 

подготвена от Мария Гергова (президент на IPRA България за 2001 г.). Страната ни за 

първи път беше поканена за включване в сесия на конгреса, в който участваха г-жа 

Гергана Василева (директор в United Partners), г-жа Светлана Ставрева (мениджър 
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интегрирани маркетингови комуникации в IBM България) и г-жа Олга Димитрова (PR 

мениджър в Агенцията за чуждестранни инвестиции). 

  
 

Гергана Василева, председател на IPRA България: „Бурното развитие на 

професията в България доведе до необходимостта от създаването на професионални 

организации. И аз искрено се радвам, през последните години развитието на 

българската секция на IPRA и БДВО, са свързани. От 1998 г. досега членовете на IPRA 

в България нараснаха от 3-ма до 35. Началото винаги е трудно, но когато има 

ентусиазъм и желание за работа, няма невъзможни неща. Когато си спомня първата ни 

съвместна инициатива с БДВО и пристигането за първи път в България на Тони 

Мийхан, имам чувството, че това е било толкова отдавна... Проф. Т. Мийхан, тогавашен 

член на Борда на IPRA чете лекции у нас пред членовете на БДВО и пред студентите от 

ФЖМК - събитие, което препълни през октомври 1999 г. зала 4 на НДК, където той 

лично връчи на БДВО Етичните кодекси от Атина и Лисабон.  

Образователният семинар „Съвременно образование и практика в ПР” за ПР 

общността в НДК през юни 2000 г., организиран от United Partners  със специалното 

участие на проф. Т. Мийхан, член на Борда на директорите на IPRA и на Ричард 

Лининг, тогавашен президент на CERP. И толкова много други проекти, които сме 

правили заедно, последният от които беше създаването и подписването на Етичен 

кодекс на професията…”(„Когато работата срещне приятелството, резултатите са 

невероятни”, с. 86). 
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В НДК (юни 2000 г.) се проведе образователния семинар „Съвременно образование и практика в ПР” за 

ПР общността, организиран от United Partners и БДВО със специалното участие на проф. Т. Мийхан, 

член на Борда на директорите на IPRA и Ричард Лининг, президент на CERP 

 

Първият конкурс „PR 2000” 

По примера на известните Златни награди на IPRA (Golden World Awards), които 

се организират всяка година с участието на кампании от цял свят, след  успешната 

подкрепа на БДВО и от IPRA България, започнахме да обсъждаме идеята за конкурс, 

който оценява постиженията на PR специалистите в България. За първи път през 1999 г. 

подготвихме различни варианти на пилотната анкета на БДВО, дискутирахме 

евентуалните послания и резултатите от бъдещия конкурс, работихме с подкрепата и на 

социолог сред нас – Мария Райкова, един от учредителите и сред най-дългогодишните 

членове на УС на БДВО. Постепенно бяха дефинирани конкурсните категории и 

наградите на организацията. Две години по-късно, през 2001 г. организирахме и 

първият конкурс „PR 2000”.  

Много пъти съм разказвала за този ден, но историята наистина живее чрез 

фактите. Без творческото вдъхновение, което си предавахме и без ината на всички 

колеги от УС и Комисията по етика, навярно нямаше да има награди…В съботата – на 

19 май, в навечерието на първите PR отличия, които предстояха след два дни в 

понеделник, звъннах на вратата на Мария Гергова на обяд. До вечерта в дома й 

направихме бланките, набрахме текстовете, отпечатахме всички грамоти, поставихме 

ги в рамките и …чак привечер, след шест часа работа, тя изведе малката си дъщеря на 

обещаната от сутринта разходка. И тогава, и след това, много пъти й се извинявах – 

защото няма по-важно нещо на света от това да изпълниш обещанието, което си дал на 

детето си.  
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Мария Райкова-Стоянова, експерт във Военна академия „Г.С.Раковски”, 

учредител и член на УС на БДВО в продължение  на три мандата:  „Инициатива на 

БДВО през 2000 г. беше и връчването на ежегодните награди на дружеството за най-

добра PR кампания, в различни области от обществения, политически и икономически 

живот на страната. Имах удоволствието да участвам и като социолог, и като член на УС 

на БДВО в изготвянето на първата анкета през 1999 г., с която сондирахме мнението на 

колегите ни за тези награди. Какви ПР кампании да включват, какви да бъдат 

категориите им, как да се отбележат не само конкретните ПР събития на годината, но и 

да се допълнят като награди на самото дружество ПР книги, ПР гафове и др.  

По препоръка на проф. Тони Мийхан от IPRA добавихме в наградите на БДВО и 

награда за студент от специалността „Връзки с обществеността”. С нашите лични 

усилия, с екипността на УС на БДВО и неговите приятели, които  подкрепиха тези 

първи отличия, поставихме началото на най-авторитетните награди в областта на 

връзките с обществеността” („10 години  ПР образование в  България  заедно с БДВО”, 

с. 130). От 2003 г. конкурсът вече се провежда под името PR Приз [6]. 

 

 Връчването на първите учредени от 

БДВО награди „PR 2000” в България - наградата за PR книга на годината е за издателите от 

катедрата на ЮНЕСКО на сборника „Пъблик рилейшънс и конфликти в демократичното общество”. 

Председател на първото жури е проф. Тодор Петев  - 21 май, 2001 г., Пресклуб на БТА, София 
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Среща на студентите от „Връзки с обществеността” - II курс  с членовете на IPRA -България – 

Гергана Василева и Мария Гергова по покана на ръководителя на катедрата на ЮНЕСКО доц. Минка 

Златева – октомври 2004 г., зала 14 на ФЖМК, София 

 

Етичният кодекс 

Сред най-силните ми лични спомени като перфектни снимки в паметта ми са 

онези вечери в препълнената кинозала (старата № 44 преди ремонта) на втория етаж на 

ФЖМК, където се провеждаха нашите общи събрания. Стоях много вечери там пред 

колегите, които година след година всеки ден променяха ПР общността на България. 

Виждах сред членовете и гостите ни водещи имена в ПР науката, ПР практиката, 

журналистиката и често не вярвах на очите си, че успяхме да се намерим, да се 

срещнем и да дискутираме бъдещето на професията. И да бъдем заедно [7]. 

Като представители на БДВО заедно с Нели Бенова, Мария Гергова, Гергана 

Василева и Деница Сачева, участвахме в работната група, която заедно с колегите от 

по-новите професионални ПР организации изработи първия проект за Етичен кодекс. 

Много вечери след работа се събирахме в тогавашния офис на Деница Сачева близо до 

бул. „Мария Луиза”, където тя изписваше на бялата дъска в малката заседателна зала 

предложенията и идеите, които редактирахме до безкрай. Деница винаги ни очакваше 

там около правоъгълната маса като специални гости: с кафе и чай, винаги имаше нещо 

приготвено за хапване и няма за забравя професионалния хъс на тези колеги, идваха 

често видимо уморени след работа, след събития, след пътуване, за да продължим 

работата по проекта. И в края на месец юни нашата работна група беше готова с 

окончателния вариант на Етичния кодекс на ПР специалистите в България [8]. 

„През 2005 година Българско дружество за връзки с обществеността, 

Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), IPRA – България, Асоциация 

ИМАГИНЕС, Асоциация на специалистите по комуникации в общините (АСКО) и 

Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към Съюза на българските 

журналисти достигат до решение за изготвяне на Етичен кодекс на специалистите по 

ПР в България.  Както е редно, се създава работна група, която изготвя проект на текста 

на този важен документ и той е приет на 7 юли 2005 г.  Важно е да се посочи, че 

текстът на Етичния кодекс е изготвен при отчитане на традициите и на вече приети 

етични кодекси“… [9]. 
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Издателският проект за юбилейната книга „Първото десетилетие” - Връзки с 

обществеността за демокрация (1995-2005) е сред инициативите, посветени на 10-

годишнината от създаването на Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с 

обществеността” на ФЖМК и на 10-годишнината от началото на обучението  на PR 

специалисти на ФЖМК. Съставители и редактори на книгата са проф. д-р Тодор Петев, 

доц. д-р Минка Златева и доц. д-р Соня Алексиева. За участие в юбилейната книга, 

която беше планирана за издаване в навечерието на празника, доц. М. Златева подготви 

веднага проекти на поканата до българските и чуждестранните колеги, до 

преподавателите от СУ „Св. Кл. Охридски” и съдържанието на книгата. И започнахме с 

идеите за най-трудната част – кой ще спонсорира изданието. Проектът вече беше 

представен и обсъден на Катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с 

обществеността” на ФЖМК.  

  В юбилейната книга „Първото десетилетие” - Връзки с обществеността за 

демокрация (1995-2005) заедно с поздравленията и авторските материали, се включиха 

над 60 автори, учени, преподаватели, студенти от 10 български и чуждестранни 

университета. В изданието бяха представени с научните им биографии и снимки 26 

преподаватели: 11 щатни във ФЖМК и 15 нещатни преподаватели от СУ „Св. Кл. 

Охридски” и имената на 23 докторанти. В първата част на изданието „История на 

създаването на катедрата и професионалната ПР общност в България”, тази история 

е разказана през погледа на първите (създатели и членове на дружеството) - имена, 

които правят чест на всяка професионална гилдия. В първата част на книгата са 

събрани спомените и пожеланията на техните професори и преподаватели, без чиято 

професионална и творческа подкрепа историята на БДВО щеше да е по-бедна, защото 

хората правят историята. Това са проф. Тодор Петев, проф. Минка Златева, проф. 

Минчо Драганов, проф. Марко Семов, проф. Венцислав Бондиков,  проф. Руси 

Маринов, доц. Орлин Спасов, доц. Дияна Петкова, , доц. Румяна Абаджимаринова, д-р 

Иво Пиперков и др. 
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В третата част на юбилейната книга „Приветствия от партньори от страната 

и чужбина” са публикувани над 20 приветствия и текстове на чуждестранни професори 

и преподаватели,  експерти и приятели на катедрата и БДВО. Сред тях са  Ричард 

Лининг (член на УС на IPRA, член на EUPRERA, бивш президент на CERP); проф. 

Гюнтер Бентеле (Лайпцигски университет); Арнолд Вермхьорнерл (ръководител на 

бюро София на фондация „Фридрих Еберт”); проф. д-р физ. Н. Иван Лалов (ректор на 

СУ „Св. Кл. Охридски” в периода 1993-1999 г.); проф. д-р Роланд Буркарт (Виенски 

университет“; проф. д-р Барбара Бернс (Свободен университет в Берлин); проф. 

Миролюб Радойкович (Белградски университет, Сърбия и Черна гора); доц. д-р 

Анастасия-Тесса-Дулкери (Университет „Аристотел” - Солун, Гърция); доц. Деян 

Верчич (Университет в Любляна, Словения); проф. д-р Веселин Димитров,  проф. 

Владимир Михайлов, доктор на изкуствознанието (Нов български университет); доц. д-

р Анастасия Кондукторова (Икономически университет – Варна); гл. ас. Мери 

Конакчиева (Технически университет – София); Гергана Василева (председател на 

IPRA- България) и др. 

 

 Книга с 60 автори 

Доц. д-р Минка Златева: „Книгата, която  читателите сега разгръщат, бе 

съставена и издадена  в рекордно кратък срок  в чест на 10-годишнината от създаването 

на катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК  на СУ 

„Св. Кл. Охридски” благодарение на отзивчивостта,  съдействието  и безкористния 

принос на колегите, чиито имена бих искала специално да отбележа. Преводите  на 

поздравленията на нашите колеги от чужбина бяха направени безвъзмездно от Боян 

Кутевски, Александър Христов, Минка Златева, Орлин Спасов и Дияна Петкова. 

Преводът на словото на Ришард Капушчински от полски език е на Благовеста 

Лингорска, а на проф. д-р Роланд Буркарт от немски език - на Минка Златева. 

Снимките, използвани в книгата, са на Жельо Кабзамалов и проф. д-р Роланд Буркарт 

от Виенския университет. Специална благодарност изказваме на доц. д-р Соня 

Алексиева за ефективната и оперативна организация по осигуряване на спонсорството, 

както и на издателския процес  на  юбилейното издание…”.  

Отпечатването на юбилейното издание стана с изключителното съдействие и 

финансовата подкрепа на абсолвенти от специалността и едни от дългогодишните 

членове на БВДО: Людмил Василев, Мария Гергова, Гергана Василева, Весела 

Димитрова, Александър Дурчев, Мария-Райкова-Стоянова, Мануела Дюлгерова, 

Михайлина Абрашева, Станислав Радославов и Александър Христов. Те представят 

своята гледна точка към науката и PR професията, с които ги свързва Катедрата на 

ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” на ФЖМК и БДВО в четвърта 

част от изданието „Представяне на абсолвенти от специалността „Връзки с 

обществеността. 
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Мария Гергова, Управител на ПР агенция „Юнайтед Партнърс”, член на 

борда на ИПРА: „Всичко започва с един много добър екип от преподаватели в 

катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и връзки с обществеността” – хората, които ме 

мотивираха, вдъхновяваха и научиха. Един от първите преподаватели с които се 

запознах - доц. Тодор Петев,  се превърна в моят пример за истински лидер. В ПР 

професията трябва да се бориш и учиш всеки ден. Това научих от него – и това ми 

помага да вървя напред. Не мога да не спомена доц. д-р Минка Златева, доц. д-р Соня 

Алексиева, проф. Здравко Райков, без чиито ентусиазъм катедрата на ЮНЕСКО 

„Комуникация и връзки с обществеността” нямаше днес с гордост да споделя успехите 

за последните десет години” („Зад големия успех стоят големи мечти”, с. 136). 

 

 
 

Пръв председател на БДВО е доц. д-р Тодор Петев (1996-1997 г.), след него два 

мандата  (1998-2001 г.) дружеството ръководи д-р Соня Алексиева. От 2002 до 2005 г. 

вкл. председател на БДВО е Нели Бенова-Димитрова, а след нея - от 2006 до 2008 г. на 

поста е избран Асен Асенов. През 2009 г. председател е Милена Атанасова. След нея 
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БДВО се ръководи от Стоян Стоянов, през 2013 г. – от Александър Христов, бивш 

председател на председател на Комисията по етика на БДВО (2006–2010 г.), след него 

през 2014 и 2015 г. председател е отново Асен Асенов. За 2016 г. за председател  е 

избрана Радина Ралчева, а след нея през 2017 г. тази позиция ще заеме Мануела 

Дюлгерова, член на дружеството от 2003 г. Това са хората, които след 2002 г. 

продължават да обединяват професионалната общност, които надграждат имиджа на 

дружеството с много креативни идеи, професионални предизвикателства и 

постоянство. Доказателство за това са неговия сайт, PR бюлетин, разширяване на 

посланията на PR Приз, обединяването в Българската конфедерация за връзки с 

обществеността (БКВО), развитието на изданията на PR фестивала, уникалните PR 

събития и обществени каузи, привличането на нови партньори. 

Трудно е, но не е невъзможно чрез имената и успехите да се разкаже – макар 

накратко, интересната история на първата българска PR общност. Защото хората 

създават историята, а историята живее чрез фактите. 
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