
22 години
опит

Професионализъм
Развитие 



Доброволно сдружение на
професионална основа
Независима, неправителствена,
неполитическа и нестопанска
организация
Професионалното семейство на
специалистите по ВО в
Общините
Споделяме добър опит и
работещи практики в местното
самоуправление

КОИ СМЕ НИЕ?
АСОЦИАЦИЯ НА  

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО 
КОМУНИКАЦИИ В 

ОБЩИНИТЕ



Професионално сдружение
 Учредено на 13 юни 2000 г.
Партньор на другите 
организации на местните 
власти - НСОРБ, НАПОС, 
НАСОРБ, регионални 
сдружения и др.
Над 20 реализирани проекта 
по различни програми

КОИ СМЕ НИЕ?
АСОЦИАЦИЯ НА  

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО 
КОМУНИКАЦИИ В 

ОБЩИНИТЕ



Подпомагане на 
професионалното 

развитие

Координиране 
усилията и дейността 
на общинските 
специалисти по връзки 
с обществеността, 
като им се създават 
възможности за 
обучение, обмяна на 
успешни практики и 
участие в работни 
групи като експерти

Утвърждаване на 
професията 

"Връзки с 
обществеността"
Представяне и 
утвърждаване на 
професията „Връзки 
с обществеността“ в 
органите за местно 
самоуправление.
Изучаване и 
разпространяване 
на опита в масовите 
комуникации на 
водещи страни, 
организации и 
общини

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ

Pазширяване на членския 
състав.
Разширяване и 
повишаване качеството 
на предлаганите услуги 
за членовете на АСКО и 
външни партньори
Сътрудничество със 
сродни национални и 
международни 
организации

Институционално 
укрепване

Пред органите на 
законодателната и 
изпълнителната 
власт, имащи 
отношение към 
проблемите на 
местното 
самоуправление. 
Издигане имиджа на 
професията чрез 
цялостната дейност 
на АСКО

Отстояване на 
интересите на 
своите членове



АСКО
е реална и позитивна сила в обществото, с
конкретен принос за подобряване на
диалога с гражданите, медиите и
неправителствените организации

АСКО
създава и работи по адекватни на
обществените промени стратегии за
поддържането на добрия имидж на
общинските структури и партньорите си

АСКО
разполага с екип от обучители, който
съхранява и доразвива положителния
професионален опит и осъществява
приемственост, помага с кандидатстване
по програми за финансиране и др.

АСКО
e инициатор на първата национална
кампания „За чисти и приветливи селища“,
която се утвърди като традиционно
пролетно почистване в общините в
различни формати и беше подкрепена от
медиите и бизнеса

ПРЕДИМСТВА



Непрекъснато да разширяваме услугите за членовете си,
като ги включваме в различни форми за повишаване
професионалната квалификация, обмяна на опит и
разширяване възможностите за реализиране на
интелектуалния потенциал (работни групи,
консултантски услуги, обучители)

 
Мисията ни е да продължаваме с устойчивото
изграждане на добре функционираща мрежа от
професионалисти по Връзки с обществеността в
страната

НАШАТА МИСИЯ



СЪБИТИЯ
ГОДИШНА СРЕЩА

Всяка година Асоциацията на
специалистите по комуникации в
общините кани своите членове да
вземат участие в обща среща 

Двудневният форум съчетава
семинари, обучения, тематични
презентации, дискусионни панели и
др. 

Всяка годишна среща завършва с
отчетно събрание на асоциацията

Всеки член има право да участва в
годишната среща с един или двама
представители  без заплащане  



Годишният членски внос за
общини е 150 лв. 

Встъпителен членски внос - 10
лв. еднократно

Асоциирани партньори - 50 лв.

Членството в Асоциацията дава
възможност да участвате с един или
двама представители в Годишната
среща без заплащане, включване в
националната мрежа на
комуникационните експерти в
местното самоуправление,
възможност за обучения и експертна
помощ

ГОДИШЕН ЧЛЕНСКИ 
ВНОС



Контакти

Тел. номер
0877155107

Facebook
АСКО/Асоциация на 

специалистите по 
комуникации в общините/

Web site
www.asko-bg.com

E-mail
askobulgaria@gmail.com

https://www.facebook.com/ASKO.Bulgaria/
https://asko-bg.com/
mailto:askobulgaria@gmail.com

