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Шест години Етичен кодекс

д-р Александър Христов

и.д. Председател на БДВО

иветствие

Ако помните, скоро след приемането на Етичния кодекс на
PR специалистите в България се появи тема на броя в
списание Егоист с недискусионното заглавие „Малоумните
BG PR-и”. Сега, години след това, достатъчно често чуваме
израза „той просто си прави PR”. И двете твърдения носят
негативен заряд. Но това ако не е еволюция на професията…
А, да. Егоист вече не съществува. Етичният кодекс на PR
специалистите отбелязва шеста годишнина. А в един
определен смисъл приемането и спазването на Етичен
кодекс е функция на общите цели и интереси на PR
професията – нещо точно противоположно на егоизма.
Честито и наздраве.

На 7 юли се навършват шест години от приемането на
Етичния кодекс на PR специалистите в България. Дали през
това време PR професията е станала по-етична? Несъмнено.
Дали това се дължи на приетия преди шест години Етичен
кодекс? Едва ли. Защото един такъв документ е следствие и
административна функция на една стъпка на зрялост на PR
професията, при това вероятно най-важната. Един етичен
кодекс означава, че специалистите са станали по-етични от
преди, а не ги прави такива. И че усъвършенстването и
професионализацията е процес, а не акт, който е започнал
много по-рано и все още не е приключил.
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Шест години Етичен кодекс – продължение от стр.2

И все пак, нека припомним какво се случи тогава и от тогава насам. В началото на 2005 г. PR специалисти
от страната се събраха на кръгла маса в „Червената къща”, която постави началото на изработването на
общ етичен кодекс за PR професията в страната ни. Сформира се работна група, в която се включиха
Десислава Бошнакова, Нели Бенова, Виктор Стефанов, Соня Алексиева, Деница Сачева, Нено Ненов,
Светлана Савова, Ирина Дунчева и Люба Нейкова. След редица обсъждания, предложеният от работната
група текст беше приет и официално подписан от шест български PR организации: БДВО, БАПРА,
Асоциация ИМАГИНЕС, IRPA България, АСКО и Дружество за връзки с обществеността към СБЖ. Със
създаването си, БААК и БКВО също подписват Етичния кодекс. Оттогава насам всеки специалист в
областта на комуникациите, независимо дали е член на някоя от PR организациите, може да приеме
Кодекса, подписвайки декларацията към него, и с това да заяви съпричастността си към етичните
принципи и намерението си да ги спазва. Така този Кодекс сплотява утвърдените практици и приобщава
новите, тези, които правят своите първи стъпки в професията. А през цялото това време Комисията по
етика на БДВО, в качеството й на орган за постигане на съгласие, към който се отнасят спорните въпроси
и оплакванията, постепенно се еманципираше като такава и добиваше мускули и авторитет. През
миналата година прие правила за работа и процедура за разглеждане на жалби и сигнали за етични
казуси, които сами по себе си постигнаха достатъчно публичност, а впоследствие активизираха PR
специалистите в страната ни да се обръщат към Комисията по етика със жалба или за консултация. И
макар че много от етичните проблеми в PR в страната ни остават „непокрити”, това са стъпки напред и
доказателство, че Етичният кодекс на PR специалистите не е просто обикновен документ, а ангажимент и
убеждение.

И накрая, всеки един документ, както и този, чиято годишнина отбелязваме, е толкова успешен и добър,
колкото са последиците от него за живота и работата на хората. И макар че перспективата PR практиките
в страната ни да се изчистят скоро от негативни и зловредни елементи е прекалено идеалистична, всеки
специалист приема ангажимента за себе си и именно с това прави практиката по-добра. Всичко друго
си остават приказки от шипковия храст. Където, всъщност, боде.
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Време за равносметка

Кога идва време за равносметка? - реторично питам аз. И

веднага си отговарям: винаги. Има една известна приказка

„Преброявай си приятелите поне веднъж годишно.” Същото

важи и за колегите. Защото думата „колега” за мен далеч не

означава само човек, с когото работиш в една сфера.

Колега означава човек, с когото споделяте едни и същи

интереси; човек, който може да ти помогне в трудна

ситуация; човек, който дели с теб една съдба, приблизително

идентичен начин на живот, сблъсква се с подобни на твоите

казуси, теми и проблеми… и ги вижда през своите очи, за да

ти даде още една гледна точка, да сподели своята логика.

Или казано накратко, за мен колега е много близо до

приятел и ги дели една тънка червена линия.

Затова в името на добрите колеги, на ползотворните,

дългосрочни и устойчиви професионални отношения в

нашата гилдия, припомнете си Етичния кодекс на PR

специалистите в България, разпространете го сред свои

колеги в областта, потърсете съмишленици! Ако не сте го

чели – крайно време е да го сторите (най-малкото от обща

култура, защото това е част от историята на нашата

професия в България). А ако не знаете за него, потърсете го!

Това е първата и, може би, най-важна стъпка към един по-

добър и по-осмислен професионален живот в сферата на

публичните комуникации за страната.

Колкото по-честичко сверяваме дали се придържаме към

принципите на професионалната етика и търсим добрите

практики в сферата на публичните комуникации, толкова по-

сигурна правим средата, в която работим.

Милена Атанасова

Председател на Комисията по етика към 

БДВО;

Мениджър “Корпоративни комуникации”, 

VM Finance Group
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Време за равносметка – продължение от стр.4

Един от първите уроци, които научих в тази професия беше, че без колегиалност работата на PR специалиста е абсолютно немислима.

На теория нещата са едни, на практика PR специалистът разчита много на по-опитни колеги и тяхната насока. И тъй като доверието и

взаимното уважение са един от основните принципи на професионално поведение, залегнали в самия Етичен кодекс, мога

категорично да заявя, че съм узряла за делови отношения тип fair play далеч преди Етичният кодекс на PR специалистите в България да

бъде измислен, написан и подписан. Затова и съм толкова силно убедена в неговия смисъл, във възможностите, които дава и

потенциала, който носи един подобен документ – ако бъде уважаван и спазван от всички нас.

Изминаха 6 години от подписването на Етичния кодекс на PR специалистите в България. Най-големите професионални организации го
създадоха и подписаха. И след това какво? Станахме ли по-етични, станахме ли по-добри, по-единни? Подобрихме ли имиджа на

професията ни? Разяснихме ли на бизнеса нейните значими функции, нейния потенциал? И защо след тази толкова важна първа

стъпка за създаването на силна гилдия, не последваха стандарти за професията, единен регистър на PR специалистите в България,

възможности за квалификации… Твърде много въпроси, над които си заслужава да се замислим в светлината на професионалната

етика. Защото отпреди 6 години и до днес, ние със сигурност не сме същите – някои от нас вече са се наложили като пример за етично

професионално поведение, други – все още търсят своите примери... И все пак – важното е да знаем къде се намира отправната

точка. А тя е именно в Етичния кодекс. Според мен оттам трябва да започва и там да свършва всичко, там да се затваря кръгът.

Разглеждала съм десетки дефиниции на понятието „етика” в различни тълковни речници по света, но думата, която обединява всички

тях, е морал. Именно моралът стои в основата на всяка добра комуникация. Не е достатъчно един специалист да бъде знаещ и можещ
– за да бъде уважаван, ценен и резултатен професионалист, трябва първо да бъде морален.

Етичният кодекс на PR специалистите в България е изграден на базата на няколко ключови документа в тази сфера като Етичния кодекс

на Дружеството на PR специалистите в Америка PRSA <http://www.prsa.org/AboutPRSA/Ethics/>, Кодекса за професионално поведение

на Международната асоциация по връзки с обществеността IPRA <http://ipra.org/detail.asp?articleid=21>, Етичния кодекс на

Международната асоциация по бизнес комуникации IABC http://www.iabc.com/about/code.htm, Глобалния протокол за етика в PR

<http://www.globalalliancepr.org/project.php?id=5> и др. Макар и по-общ, той дава основата на добрите практики в професията, за да

могат на тази база различните организации да формулират и конкретизират своите правила на професионално поведение.

Една от задачите на Комисията по етика към БДВО е да популяризира Кодекса сред физически и юридически лица, като го прави част
от професионалното ежедневие на всеки един специалист, работещ в сферата на публичните комуникации. Разбира се, това е една

мисионерска дейност, която изисква не само постоянство, но също пълна отдаденост.
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Време за равносметка – продължение от стр.5

За предишни години не мога да разказвам, тъй като намирам за етично всяка информация да се черпи от извора, затова ще оставя на

колегите предишни председатели на Комисията по етика да разкажат какво се случи от 2005 г. (т.е. от подписването на Етичния кодекс)

досега. Но лично аз бих искала да споделя адмирациите си към предишните колеги, основоположници на етичните практики в България, както

и да дам малък отчет за работата на Комисията от началото на годината до този момент.

През 2011 г. в Комисията по етика имаше две официално подадени жалби, които бяха подробно разгледани и бе взето решение по тях.

Вярваме, че решенията на Комисията са били справедливи и жалбоподателите са останали морално удовлетворени. Надяваме се скоро да

имаме и официален сайт, на който да можем да качим както описанията на казусите, разглеждани от Комисията през годините досега, така
и решенията по тях, както и самия Етичен кодекс на PR специалистите в България, Декларацията и други важни документи за етично

професионално поведение (вкл. нормативна база), с които трябва да бъде запознат всеки специалист, работещ в сферата на публичните

комуникации.

Основните цели на Комисията в настоящия й състав ще бъдат: да си изградим още канали за комуникация на дейностите, които извършваме;

да брандираме Комисията и да я комуникираме по-активно, за да може да бъде още по-разпознаваем и търсен от колегите орган; да се

свържем с повече колеги от академичните среди – по възможност с всички ВУЗ-ове в България, в които има такава специалност и да

разкажем на бъдещите поколения специалисти по комуникации за Етичния кодекс и необходимостта от етика в професията; да разширим

контактите си в практическите среди и да организираме за бизнеса няколко събития на тази тематика с актуални и конкретни казуси; да се

свържем с подобни организации в България и по света, за да подобряваме и актуализираме постоянно нашия начин на работа; да събираме
съмишленици предимно като физически лица. Последното го казвам, защото искаме зад Етичния кодекс да стоят не само професионални

организации, но и конкретни практици, за да бъде той по-ангажиращ, по-реален и по-значим и за самите тях и да не остава единствено в

сферата на добрите пожелания.

Като заключение бих казала, че Връзки с обществеността е една от най-ангажиращите, многопластови и сложни професии, изискващи не

само познания и опит, но също и висок морал, респективно – етично поведение. Според мен, PR специалистът за организацията е като

лекарят за едно семейство – той трябва да бъде най-довереният, информиран и лоялен човек, за да може да анализира комуникационния

проблем, да диагностицира правилно, да избере адекватните средства, с които да си послужи, за да управлява комуникацията и в края на

краищата да даде правилното решение и да достигне до желания резултат – независимо дали става дума за вътрешни или за външни

публики. В този смисъл, етиката и моралът на хората, които се занимават с тази професия, са решаващи не само за публиките, но и за
собствения им имидж, и за имиджа на професията като цяло. Факт е, че в една неголяма гилдия като нашата много бързо се

разпространяват и добрите, и лошите практики. Идеята е обаче тази информация да има смисъл и да доведе до положителни промени за

всички специалисти. Комисията по етика е длъжна да популяризира и двете – в името на добрата информираност на колегите, взимането на

правилните решения и намирането на добрите дългосрочни партньори в бизнеса. Ето защо моят пръв и последен призив е: Колеги,

обединявайте се!
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Етичен кодекс – етични практики – саморегулация

Етичните кодекси са елемент от процесите по саморегулация в дадена професия. Те показват,

че съответната професионална гилдия, освен общите и специализирани рамки на съответното

законодателство, е стигнала до нивото да саморегулира себе си като надгради над тези

рамки определен набор от ценности, принципи и практики, които следва да бъдат

общовалидни за упражняващите тази професия.

Приетият Етичен кодекс на PR специалистите в България по нищо не се отличава от тази обща

картина. Нещо повече, за модел той има вече приети международни етични норми в тази

професия, от една страна, и от друга, е форма на саморегулация в чист вид, тъй като за

радост, както и в повечето държави по света, PR професията у нас не е регулирана от

специализирано законодателство.

В нашия Етичен кодекс са записани пет ценности и осем принципа, които PR специалистите

трябва да следват в работата си. Това е твърде обща и декларативна рамка, която може да

бъде „разтягана“ практически до безкрайност. При такъв тип декларативност най-важното,

което следва да се направи след приемането на съответния Етичен кодекс, е да се създаде

„етична практика“. Т.е. да бъде определено и прието от професионалната общност кое е

етично и кое не като практика в рамките на записаните принципи и ценности.

Все още в нашата професия не знаем етично ли е или не например да се дават и приемат

подаръци и в какъв размер. Кое е „комуникационен канал“ и кое е неетично използване на

ресурси от бизнеса, с цел получаване на пряка облага. Доколко е етично и редно да се

подписват договори за „реклама плюс малко пиар“, етично или не е да съществуват на пазара

предложения за „информационно“ или „пиар“ обслужване от страна на медии и те да се

ползват от PR практици, етично ли е или не дори да не информираш своите клиенти,

работодатели и партньори за съществуването на Етичния кодекс и за рамките, които той

поставя в нашето професионално поведение и т.н. и т.н. Това са едни от многото примери,

които всеки PR практик може да даде за липса на етична практика, базирана на принципите и

ценностите, приети в Етичния кодекс. А отсъства ли такава практика, няма как всички в PR

общността и потребителите на нашите услуги да имаме общо разбиране и виждане за това

кое е етично и кое не.

Асен Асенов

Съпредседател на 

Българска 

конфедерация за връзки 

с обществеността;

Член на Управителния 

съвет на БДВО от 2006 г. 

досега;

Председател на БДВО за 

2006 – 2007 г.

Етичен кодекс на специалистите в България
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Етичен кодекс – етични практики – саморегулация – продължение от стр.7

Създаването на подобна етична среда е част от процеса по саморегулация. Да, тя може да се развие от само себе

си, но тогава критерият ни за това кое е редно и кое не винаги ще бъде субективен. За съжаление, години след

приемането на Кодекса, организациите, които го създадоха и тези, които го приеха впоследствие, не са открили

нуждата да преминат тази следваща стъпка и да създадат етична практика. Действията на Комисията по Етика на

БДВО в това отношение са действия на етичната комисия на само една от тези организации и какъвто и напредък да

бележат в тази посока той е крайно недостатъчен, защото таргетира само една от неправителствените организации

в тази сфера, нейните решения може да бъдат приемани или индикирани на пазара, но те преди всичко засягат

членовете на самата организация.

Работата по популяризиране на Етичния кодекс също е въпрос на спорадични и неорганизирани усилия от страна на

организации, преподаватели или PR практици. Няма никакво краткосрочно, да не говорим за стратегическо виждане

за това как залегналите в Кодекса етични норми да станат част от пазарната и обществена среда, в която ние

практикуваме нашата професия.

Казано с други думи, поредната годишнина от подписването на този важен и ценен за професията документ, е по-

скоро повод за размисъл в посока на това какво трябва да се направи, отколкото повод за успешна равносметка на

направеното. Необходимо е неправителствените организации, като легитимни представители на PR общността, да

направят тази важна следваща стъпка, която неясно защо се отлага година след година. Стъпка, която на първо

място да облече с практическо съдържание записаните в Кодекса ценности и норми. Да бъде изградена т.н.

„голяма“ Етична комисия, която да има представителни функции за цялата професия, да бъдат направени

съответните регистри на PR практици и компании, приели Етичния кодекс.

Саморегулацията често е труден процес, защото това означава сам да определиш и да поставиш рамките, в които

може да се движиш и сам да носиш отговорност за тяхното спазване. Още по-труден е когато става въпрос за един

много динамичен, конкурентен и с важна обществена функция бизнес. И както изглежда, това се оказва най-важният

въпрос, на който PR общността следва да отговори - готови ли сме сами да поставим рамки над себе си и да ги

следваме? А само положителният отговор и реалните практически действия след него ще доведат до общ позитивен

резултат за професията. В противен случай и след една, и след пет години ще продължим да отбелязваме датата на

приемането на Етичния кодекс на PR практиците в България като събитие, което отбелязва факта, че някога PR

организациите в страната са намерили сили и воля да се обединят около пет ценности и осем принципа...

Етичен кодекс на специалистите в България
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Нели Бенова е основател и 

управляващ директор на Аpeiron 

Communication, част от която е 

Apeiron Academy, Акредитиран 

център на CIPR (UK) за България. 

Нели е Председател на Българско 

дружество за връзки с 

обществеността в периода 2002 -

2006 г. и активен участник в процеса 

по създаването и приемането на 

Етичния кодекс в партньорство с 

останалите PR организации през 

2005г.

Като Председател на Комисията по 

етика на БДВО през 1999 г. инициира 

създаването на първия за БДВО 

Кодекс на професионалните 

стандарти.

Етичен кодекс на специалистите в България

Приемането на Етичния кодекс на PR специалистите в България е факт, който
отчитаме за поредна година. Превръщането на принципите му във философия на
PR практиката все още предстои.

На 7 юли 2005 г. шест професионални организации се обединиха около
професинални ценности и принципи на поведение, изложени в Етичен кодекс на PR
специалистите в България. В интерес на професионалната ни история е да
помним, че темата „Етичен кодекс” не влиза в дневния ред на българските PR
специалисти преди 6 години. До тогава всяка (или повечето) от организациите
имаше своята си обвързаност със същите или сродни принципи, залегнали в някои
от съществуващите международни кодекси или изработен от самата организация.

Стартът на процеса за създаването и приемането на един Кодекс не бе лишен от
външна провокация. Такава роля изигра Глобалният Етичен протокол, развит от
Глобалния Алианс за PR и Комуникационен Мениджмънт (Global Alliance). Във
вътрешен за България план, създаването на Кодекса стана възможно и заради
подкрепената с действие готовност на множеството PR организации да водят диалог
по една от най-важните за професията теми – етичната рамка на
професионалното поведение. Така, разравяйки спомените си за преди 6 години,
преброих повече от една стъпки.

До тук добре. Две стъпки напред в желаната посока – да градим репутацията на PR
професията. Само че, те не бяха и продължават да не са достатъчни за това да
превърнат подписаните листа хартия в ефективен механизъм за саморегулация на
професията. Последното е още по-голямо предизвикателство, което си заслужихме
преди 6 години. Остава ни само...да го преодолеем. Възможно е това да отнеме
още 6 или дори повече години.

По важен от въпроса „за колко време?” според мен е да превръщаме отговорите
на въпроса „как?” в следващи стъпки, които ни придвижват напред по пътя.
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Аня Дайнова

Съпредседател на БКВО и 
Председател на Асоциация 
ИМАГИНЕС на 
имиджмейкъри и 
специалисти по връзки с 

обществеността

PR практиките са познати на света от хилядолетия. В PR-ския епос влизат практически
всички известни на световната история лица. Осъзнаването, че PR е дисциплина,
която трябва да изучаваш, дойде значително по-късно. В България така наречения
преход донесе възможността тази дисциплина да се изучава, а и да се получава
диплома , удостоверяваща, че притежателят й е професионален PR специалист.
PR-ът в България, обаче, стартира, продължи и остана до ден днешен да бъде най-
одумваната, най-неразбраната и привидно изглеждаща като лесно достъпна
професия в публичния сектор. PR-ът се оказа чудесно извинение за политици,
„бизнесмени”, шоумени и зле работещи институции. Лош, черен, компроматен,
платен, купен, перящ пари – това са само част от определенията, които се
използват от кого ли не, по адрес на PR-а, в публичното пространство.
Как се защитава PR-ът? Как се защитаваме ние – PR-ите?
Имаме си браншови организации, имаме академични дисциплини, свързани с
комуникациите, имаме си и Етичен кодекс. Голяма част от колегите членуват и в
международни PR организации. Имаме си PR легенди. Имаме си PR агенции,
имаме си и еднолични PR търговци. ПРактически всичко си имаме, но на практика
гилдията няма добра репутация.
Една от основните задачи на PR специалистите е да изграждат и да бранят добрата
репутация на своите клиенти. И ако по отношение на клиентите си в една или друга
степен гилдията успява да постигне резултати, по отношение на себе си остава
като децата на оня обущар.
Излиза, че PR индустрията от години притежава всички необходими компоненти за
добре изградена и поддържана репутация, които обаче не могат да сработят като
единен механизъм, действащ в полза на репутацията на бранша.
Ето защо PR разказът за това какво и от кога имаме, трябва да се превърне в
ефективна PR практика, която действително ще свърши работата.
Наистина е по-добре да се погрижим за репутацията на PR професията преди
пазарът да реагира така, че да ни е нужен неотложен кризисен PR.

Етичен кодекс на специалистите в България
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специалистите в България

Етичният кодекс – една голяма, но недостатъчна крачка

Наличието на Етичен кодекс на PR специалистите в България е една
значителна крачка за развитие на професията у нас. Макар че Кодексът
сам по себе си залага само общата рамка на етични и морални
принципи, той послужи като инструмент за саморегулация на PR
професионалистите. В този смисъл приемането и подписването на Етичния
кодекс от все повече PR практици в България дава оснавание да вярваме, че
професионалната гилдия става все по-консистентна и етически коректна.
Спазването на етичните принципи, залегнали в Етичния кодекст на PR
специалистите, не става автоматично с подписването на един документ.
Това е процес, който отнема време и тепърва ще се налага през
следващите години. Изключително важно е тези етични принципи да залегнат
в основата на PR образованието у нас. Тъй като работата на PR
специалистите до голяма степен е да формират общественото мнение, е
изключително важно да има добре подготвени кадри, които не само да са
запознати с принципите на Етичния кодекс, но и да бъдат отговорни, честни и
високо ангажирани. За постигането на тази цел е необходимо
академичната общност и PR практиците да работят в още по-тясно
сътрудничество, защото именно PR професионалистите са тези, които на
всекидневна база се сблъскват с етични казуси.
Предизвикателствата пред PR професионалистите в следващите няколко
години ще бъдат свързани с динамиката на онлайн средата и намалелите
бюджети за комуникационно обслужване на компаниите, които неминуемо
рефлектират върху качеството на предоставяните от PR специалистите
услуги и ги изправя пред морални и етични компромиси. Друго
предизвикателство е наситеността на медийната среда в България, която
поставя въпроса за качеството на медиите, основен инструмент за PR
специалистите. Действията на PR-ите в тези три сфери ще покажат през
следващите години доколко PR общността може да се нарече етически
зряла.

Александър Дурчев е създател и 

управител на Аll Channels 

Communication Group от 2001 г. 

Групата включва All Channels | PR, All 

Channels | Advertising, All Channels | 

Activation, All Channels | Interaction, 

Symmetric Communication и 2Travel. Бил 

е преподавател по PR в Нов български 

университет. Александър Дурчев е 

Председател на Българската 

асоциация на PR агенциите (BAPRA) за 

периода 2011-2013 г.

Етичен кодекс на
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За етиката и професията на PR специалиста

Много отдавна един от първите специалисти по PR нарича същността на професията ни

“съвестта” на организацията. Ако изходим от тази позиция, няма как да бъдеш съвест, ако не се

придържаш поне към собствените си етични стандарти. От тази гледна точка, няма как етичните

стандарти на професията да не бъдат част от подготовката, която бъдещите специалисти

придобиват в процеса на образованието. И аз като преподавател отделям време и

посвещавам лекции на етиката в PR. Смело мога да кажа, че като текст Етичният кодекс е

познат на студентите и те не просто знаят, че има такъв документ, а и че е важно в своята

работа да се придържат към залегналите в него ценности и норми.

Но това е идеалната ситуация на учебния процес. Излизайки навън, те неминуемо се сблъскват

с нарушаване на този документ, и в конкуренцията за спечелване на клиент или гарантиране

на добро медийно покритие, някъде професионалните правила, залегнали в документа, се

нарушават.

И затова не смятам, че вина имат само и единствено PR специалистите. Етиката е част от

развитието на бизнес средата и тя става задължителна, когато бизнес отношенията стигнат до

един по-съдържателен етап на развитие. Бизнесът като цяло, не само PR бизнесът, трябва да

достигне до етап от своето развитие, в който неетичното поведение е знак, че съответната

компания не е достойна да се прави бизнес с нея. За съжаление, според мен, сме далеч от

този етап от своето развитие. За да можем да говорим за етични норми и стандарти в PR,

трябва да сме сигурни поне в две неща: Първо, че имаме свободни и независими медии, и

второ, че имаме добре развито гражданско общество. И двете изисквания трябва да бъдат

изпълнени, за да може пазарът сам да не търпи неетични PR практики.

Въпреки всичко съм оптимист по отношение на посоката на развитие. Оптимист съм и за

доброто развитие на специалистите по PR, които стават все по-отговорни към себе си, към

клиентите си и към всички, с които работят. Няма как да прескочим етапи от своето развитие и

да се озовем там, където другите са стигнали за много години. Но ние вървим доста по-бързо,

знаем къде точно искаме да стигнем и съм убедена, че скоро въпросът дали има нужда и дали

се спазва Етичният кодекс няма да стои на дневен ред, защото пазарът няма да търпи

неетичните практики. А дотогава – добре е студентите да познават Етичния кодекс на

професията си, да се говори за етичните практики и да се споделят добри примери.

Доц. д-р Десислава 
Бошнакова

Заместник-ректор по 

международната 
дейност и PR на Нов 
български университет

Академиците за етиката в         
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Етичните и професионални стандарти на PR професията – има ли граници хоризонтът?

Краят на първата декада на 21 век отбеляза редица важни жалони в развитието на

Интегрираните Маркетингови Комуникации, които засегнаха всички стратегически дисциплини

в комуникационния процес. От една страна стана ясно, че интеграционният фокус има нужда

от постоянно предефиниране, наложено от бизнес, социални и други предизвикателства, както

и от постоянно разширяващия се професионален и академичен опит. От друга – динамичното

вътрешно развитие на всяка една от стратегическите дисциплини в ИМК дотолкова ги

енергизира в тяхната все по-отдалечаваща се орбита, че много хора бяха изкушени от

смътната идея и спонтанно желание за самодостатъчност в техните професионални

ангажименти. Очевидно при такава ситуация една от първите заплахи се проявява в съмнението

за комуникационна ефективност.

Ако въпросът за етичните принципи на работа в PR професията до голяма степен вече се е

профанизирал (в смисъл, че е достатъчно риторичен), то проблемът с неговите граници остава

открит и все по-предизвикателен. По естествен начин той е свързан и с професионалните

стандарти на работа, където ситуацията става все по-сложна и комплексна от гледна точка на

всички заинтересовани страни в комуникационния процес. Едва ли има стратегическа

дисциплина в интегрираните комуникации, която вече да не е дефинирала къде по-общо, къде

по-конкретно, етичните и професионални стандарти на работа. Очевидно връзките между

двата типа стандарти, етични и професионални, не будят никакво съмнение. Един от въпросите

вече не е трябва ли да се откриват нови валенции, които да интегрират и синхронизират

професионалните и академични усилия в областта на комуникациите, създавайки качествено

нови предпоставки за успешна работа, а как и кога това да стане максимално бързо. Добрите

практики в това отношение вече са налице, за жалост повечето са чуждестранни. Без

съмнение, Етичният кодекс на PR специалистите в България е една от белите лястовици в това

отношение.

Поздравявам всички колеги от PR професията, които вече шест години успешно и

последователно изграждат и следват една модерна професионална визия; които не се

притесняват от конюктюрни дилеми, като приемат и прилагат международните стандарти в

една „интересна” действителност. Вярвам, че добрите връзки между практиката и

академичната мисъл ще продължават да търсят и намират нови трамплини в развитието на

комуникациите… Поздравявам и екипа на бюлетина “PRактики” за неговия висок дух и

професионализъм!

Стефан Серезлиев, 

Председател на 

Българската Академична 

Асоциация по 

Комуникации

Авторът работи от години 

в областта на теорията и 

практиката на 

интегрираните 

комуникации и 

брандинга като 

професионалист, 

преподавател и 

изследовател.   

Академиците за етиката в         
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Етиката и моралът са въпрос на възпитание и на
спазване на вид обществен договор. Два примера
от личния ми опит: (1) Само преди минути ми
звънна един господин, скулптор и ми каза: "Хайде,
правим проекта, вземаме парите и веднага след
това делим на две". Много бързо приключих
разговора си с него.; (2) Преди два дни
един начинаещ журналист пък ми каза: "Много ме
изненадваш като ми казваш, че ролята на PR-а е да
съдейства на журналиста да достигне до коректна
информация за читателите/зрителите/слушателите.
Аз си мислех, че сте сложени там, за да ни спирате
да си намираме информация". Тъжно е, че в един
или друг момент гилдията ни е оставила такова
впечатление. Всеки от нас е отговорен да работи
ежедневно, за да го променим, и думите на Етичния
кодекс да са равносилни на начина, по който се
възприема професията.

Виктория Блажева,

Head of Identity and 
Communications Department, 

UniCredit Bulbank

За етиката в 
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Понякога
правя
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Не

Раждането на идеята за специалния брой на “PRактики”, посветен изцяло на темата за етичността и добрите
практики в PR професията, дойде от желанието на екипа да бъде максимално полезен на цялата гилдия – да
покаже какво е постигнато до момента и какво тепърва трябва да се гради, къде стените са здраво издигнати, и
къде постройката се клати. За да бъдем максимално ефективни и добри в професията си е необходимо да
знаем какви са нейните нужди, кои са камъчетата, които ни препъват и как да ги избегнем. А за да знаем всичко
това е необходимо да изследваме - нагласите, познанията, опитa...

Създаването на Етичния кодекс на PR специалистите в България постави начало на един продължаващ и до днес
диалог, свързан с етичността – в работата на специалистите, в дейността, която вършат, в професията като цяло.
Доколко се е утвърдил шест години по-късно от подписването му Етичният кодекс, познат ли е на
комуникационните специалисти и следват ли те неговите принципи – на тези въпроси се опитахме да дадем
малко яснота чрез специалната ни анкета, посветена на Кодекса и етичните принципи, лежащи в основата му.
Ето и как отговорихте:

Брой зададени въпроси: девет закрити, един открит
Анкетата попълниха: 93 специалиста

15
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Малко над 60 % от отговорилите смятат, че Етичният кодекс на
PR специалистите в България е начин за изграждане на
авторитета на професията и създаване на стандарти
71 % са отговорили, че от време на време се случва в
ежедневната работа да попадат в ситуации, които са в
противоречие с етичните принципи, а 22.6 % са посочили, че
това е често срещано явление
 72 % имат копие на Етичния кодекс (51,6% от тях на електронен
носител )
65.6 % имат представа към кого могат да се обърнат в случай,
че имат въпрос, свързан с етичните професионални принципи,

а почти 12 % не знаят изобщо кого могат да потърсят
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Основател е на катедрата на ЮНЕСКО 
“Комуникация и връзки с обществеността” във 
Факултета по журналистика и масова 
комуникация и декан на ФЖМК  (1993 – 1995 г. 
). Има публикации във Франция, Румъния, САЩ 
и Чехия. Изнася лекции по връзки с 
обществеността при криза. Специализира в 
Полша и САЩ - Фулбрайт изследовател. 
Носител е на отличия на ЮНЕСКО, ИПРА, БДВО 
и Софийския университет "Св. Климент 
Охридски". Носител на наградата "PR Легенда" 
от втория PR Фестивал, организиран от БДВО и 
ИМАГИНЕС през 2008 г. 

Защо започнахте да се занимавате с PR? Какво Ви насочи
към професията?
Като младеж бях чел един роман "Ботострой". Описваше
действията на PR-а в завода на "Бата". Централна тема беше
моралната. И ефективността, разбира се.
Какъв е най-важният професионален урок, който научихте?
Един урок: всеки ден е нова страница - не я зацапвай! И още: в

библиотеката винаги има празно място.
Как се отнасяте към въвеждането на етични норми в PR
професията?
Етичните норми са като компас в морето - без него не може!
Какво мислите за Етичния кодекс на PR специалистите в
България? Каква е неговата роля?
Регулира, координира и осмисля професионалните усилия.
Смятате ли, че шест години след подписването на Етичния

кодекс, той се нуждае от актуализиране? Какво бихте
променили в него?
Да, трябва да се измести акцентът от социално отговорната
организация към личната професионална отговорност.
Социалната отговорност е следствие на личната.
Проявяват ли интерес Вашите студенти да научат повече за
етиката в професията? Познават ли Етичния кодекс на PR
специалистите в България?

Да, определено случките възпитават - това е като социалното
огледало в ръцете на професионалиста.
Имате ли любима фраза, цитат или случка от практиката,
свързани с етиката в PR професията, които да споделите с
читателите на „PRактики?
Експериментирай, но с мяра - реката тече.

Легенда /Blitz интервю

Проф. д-р Тодор Петев - български социолог и изследовател на масовите комуникации

17
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новини

ЗА и         отив /от д-р Александър Христов

Етичните кодекси и комисии

Всяка уважаваща себе си професия има свой кодекс

на честта, който синтезира и прокламира правилата,

които нейните представители са приели да спазват. „Са

приели” е ключово – това са правила, които не са

наложени от някоя омразна институция, а са

формулирани консенсусно и са приети абсолютно

доброволно. Което ги прави „умни”, смислени,

приемливи, мотивиращи и – би трябвало – по-лесни за

спазване.

Тъгувам по средновековието, където отношенията са се

регулирали с клетва за вярност, която се е спазвала.

Сега това се прави с хартия, подпис и печат, което е

бездушно, бюрократично и в пъти по-заобиколимо.

Хубавото е, че в областите, където нормативната

регулация не работи, има саморегулация, която по

своята същност е много близо до отминалото рицарство.

В този смисъл един етичен кодекс е мъдър и достатъчно

общ текст, който ангажира специалистите в дадена

област и става гаранция за постигането на съгласие и за

работа за общите цели на бранша – срещу държавните

институции, клиентите, браншови организации от друг

характер и т.н.

При това положение необходимостта от compliance

handling body или по-точно от орган за постигане на

съгласие е повече от очевидна. Именно такава роля

изпълняват етичните комисии. Нито повече, нито по-малко

от институция, която да проповядва спазването на етичния

кодекс и да следи за това. Което дава усещане за опора

у всички.

Най-силният довод против етичните кодекси и комисии е

фактът, че всеки възрастен и що-годе психически уравновесен

човек може да прави разлика между добро и лошо, а всеки

професионалист в дадена област знае кои практики са добри

и кои – не. Съществува някакъв морален универсализъм, който

до известна степен обезсмисля всички упражнения надолу, тъй

като „те нещата са ясни, защо да ги повтаряме”. От тази

перспектива един етичен кодекс има по-скоро функцията на

хоругва, до която вървят вярващите и които без нея щяха да си

бъдат все толкова вярващи. Защото кодексът е документ, който

синтезира някакви етични правила, но който има смисъл на

писание на санскрит, ако всеки специалист не приеме тези

ангажименти за себе си и не си наложи да ги спазва в

работата си. Което е съвсем персонален ангажимент.

Подобни доводи съществуват, но малко трудно издържат

аргументирана критика. Въпросът е, че един кодекс се появява

(изработва и приема) тогава, когато се появи обществена

необходимост от него. Ако няма такава, дори и да съществува,

той е само лист хартия, без връзка с външния свят. Същото е и с

етичните комисии – те имат своето смислено съществуване,

когато процесът по саморегулация в съответния бранш е

изпълнен със съдържание. Което е процес, не състояние.

Макар че етичните комисии не само в България, а и по света

нямат кой знае колко работа, какъвто е и случаят дори с

прословутия „Страшен съд” на СДС, който не беше нито съд,

нито страшен. Аз пък като бивш председател на КЕ на БДВО

щях да изпитвам някаква извратена радост, ако тогава бях

получил анонимни заплахи. Защото това е знак за легитимация

на властта, която нито ни е от свише дадена, нито е в „името на

народа”, а трябва да я спечелим.
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Днешното общество е общество на доверието. Хората вярваме, че автомобилът, с

който пътуваме към офиса е надежден. Вярваме, че инженерите строят безопасни

сгради. Вярваме, че политиците защитават гражданските ни права. Доверието се е

превърнало в разменна монета. В тази връзка Уорън Бъфет казва, че доверие се

гради с години и се срива за минути. Във века на Facebook, Twitter, LinkedIn и

WikiLeaks нищо не остава скрито за дълго. Подведеното доверие и

разочарованието на един клиент може да достигне до хиляди за секунди.

Половин век след приемането на Етичния кодекс на Международната PR

асоциация (IPRA) през 1961 г. във Венеция, въпросът за PR етиката, доверието и

ползата от етичен кодекс на PR специалистите си остава гореща тема.

В продължение на десетилетия PR се възприема като неетична практика,

изградена върху манипулация, пропаганда и движена единствено от парите. Много

са примерите, които подкрепят подобни твърдения:

PR & Етика /от Милен Филипов

Фини нюанси, тънка граница, разгорещени спорове

Enron, Exxon Valdez, Bhopal Gas Tragedy, Citizens for Free Kuwait и др. Именно етичният кодекс на PR специалистите е рамката, която

изолира подобни единични случаи от наложената глобална тенденция за честно, открито и професионално практикуване на

пъблик рилейшънс.

Много са гласовете, според които професионалните етични кодекси като цяло са безсмислени. John Ladd твърди, че такива

кодекси са ненужни и етиката трябва да бъде свободна от всякакви предварителни ограничения или условности. Според Ladd,

професионалните съсловия не би трябвало да следват някакви по-различни етични правила от морално-етичните норми на

обикновените хора. Факт е, че професионалният етичен кодекс се основава именно на тези общоприети морално-етични норми,

но всяка професия има свои специфики.

Пъблик рилейшънс е социална технология, която търси пресечните точки между корпоративния интерес и интереса на публиката

като изгражда ползотворни взаимоотношения между двете страни. Динамиката на пиар практиката изисква етични маркери, по

които PR практиците да ориентират своята ежедневна работа. Етичният кодекс на PR специалистите придава форма на

професията и предоставя на клиентите и обществото стандарт, спрямо който да бъде съпоставяна една или друга пиар практика.
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PR & Етика /продължение от стр. 19

Jacquie L’Etang определя Етичния кодекс на PR специалиста като символ на професионализъм, знак за почтеност. Етичният пиар

кодекс е защитен механизъм, който предпазва от натиска в ежедневната практика и стигматизирането на професионалното

съсловие. Кодексът в лицето на Комисията по етика функционира като будна професионална съвест срещу неетични и

меркантилни практики. Етичният пиар кодекс стимулира честни, открити и професионални практики и спестява чувството за срам и

вина.

Според Stephen Unger Етичният кодекс на PR специалиста служи за:

колективно признаване и споделяне на отговорностите към професията от PR практиците;

създаване на среда, в която етичното поведение се превръща в стандарт;

прилагането на Кодекса като пътеводител в конкретни ситуации;

използването на Етичния кодекс като образователен инструмент в университети и професионални обсъждания.

Етичният кодекс показва, че PR съсловието се интересува и е отговорно за професионалното си поведение. Българската пиар

общност не прави изключение. Българският етичен кодекс на пиар специалистите се базира на Етичния протокол на Глобалния

алианс. Водещите принципи, към които трябва да се стремят 160,000 PR практици и изследователи на пъблик рилейшънс по целия

свят, са зачитането на изконните човешки права, свободата на словото и независимостта на медиите.

Заетите в сферата на пъблик рилейшънс трябва да демонстрират високи професионални умения, качества и обективност, развити

чрез образование и обучение. PR специалистите имат отговорности към обществото като цяло, а не само към работодателя или

клиента. Макар че повечето етични кодекси по света касаят членовете на национални пиар организации и асоциации, то етичният

кодекс е всеобхватен. Той трябва да се спазва и от онези специалистите, които не членуват в такива обединения. Етичната комисия

като стожер на кодекса трябва да следи за неетични практики, като не прави разлика между членове и не-членове.

Пъблик рилейшънс е етична професия и огромна сила. Въпрос на личен избор е дали PR специалистът, PR агенцията или отделът

„Корпоративни комуникации” ще избере да работи честно, професионално и независимо.

Етичният кодекс на PR специалиста е онзи задължителен елемент, който показва, че пъблик рилейшънс е професия с авторитет.
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Лъжата в комуникациите е 

като бумеранг - винаги се 

връща към източника с още 

по-голяма, разрушителна 

сила.

Харесвам много думите, написани на
съвсем обикновената надгробна плоча
на Никос Казандзакис - „Не се надявам
на нищо, не се страхувам от нищо,
свободен съм!”. И ако се чудите каква е
връзката с PR, етиката и т.н, бих казала,
че всъщност най-голямата свобода,
която можете да си позволите
професионално е когато разчитате
само на професионализма си - без

уговорки, скрит дневен ред и нечиста
дипломация, за да угодите на някого, да
спечелите клиент, или да запазите
работата си. Звучи малко крайно, но
идеята е, че когато взимаме
професионални решения ние трябва да
се ръководим не от своето его и
самосъхранение, а от интереса на

онези, за които работим. Между другото,
тези простички думи много помагат и
срещу самозабравяне или срещу
усещането за съвършенство, всесилие,
месианство и др. "болести" на
професията.

Всеки етичен кодекс е 

толкова добър, колкото е 

практиката след 

приемането му.
«" И всички да си 

затворят устите, 

въпросът си остава 

открит." Станислав 

Йежи Лец

В специалната ни анкета, посветена на Етичния

кодекс на PR специалистите в България, помолихме

да споделите любима фраза, цитат или случка,

свързани с етиката в PR професията. Ето и Вашите

крилати фрази:
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Етиката в дадена професия е мерило за

ценностите и зрелостта както на обществото,

така и на хората, които упражняват тази

професия. Във време, когато традиционните

ценности се поставят постоянно на

преосмисляне, спазването на етични норми в

бизнеса е гаранция за неговата прозрачност и

развитие в полза на обществото. Като

професия, която се занимава с комуникацията

между различните видове публики и аудитории,

спазването на етичните принципи от PR

специалистите е изключително важно както за

развитието на професията, така и за медиите и

функционирането на етичен бизнес като цяло!

Етичен е онзи PR 

специалист, който 

спазва дори и 

неписаните правила.

Спазването на 

PR етиката 

първо е въпрос 

на личен морал, 

а след това е 

професионален 

избор.

PR Е ВИСШИЯТ ПИЛОТАЖ НА 

КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ ХОРАТА

Прави каквото трябва, 

за да даваш пример и 

етичното поведение да 

се мултиплицира.
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Любопитно/ от Apeiron web blog

Честит шести рожден ден на Етичния кодекс на PR специалистите в България!
2 казуса, които показват как Кодексът може да помага на практика

На 7 юли се навършват шест години от приемането на Етичния 
кодекс на PR професията в България. Основните професионални 
ценности застъпени в него са компетентност, независимост, 
лоялност, честност и ангажираност. 

Принципите на професионално поведение, които откроява 

Кодексът са свободният обмен на информация (честност, 
достоверност и точност в работата); отговорност към 
утвърждаване на професията; изграждане на доверие между 
клиенти, PR специалисти и работодатели; изграждане на етична и 
здравословна конкурентна среда.

По повод годишнината решихме да разгледаме 2 казуса от 
практиката, които засягат в по-голяма или по-малка степен някои 

от етичните норми, присъстващи и в PR Кодекса, както и 
възможната линия на поведение, която можете да следвате в 
съответната ситуация. Казусите са напълно измислени и всички 
имена вътре са употребени напълно случайно. Но ситуациите са 
напълно възможни!

Четете на Apeiron Blog тук: http://bit.ly/pdWIyp
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забавление/ от Симона Стефанова



С някои принципи шега не бива

Не за първи път Етичният кодекс на PR специалистите в България гостува на „PR Забавно”. Още в един от първите

броеве на “PRактики”, той бе възпят от рапъра 4040. В този брой пък, намират място избрани случки и събития,

„тълкуващи” Професионалните ценности, но само за да стане ясно: Не правете така на работното си място! И
оставете на „PRактики” да ви забавлява 

Компетентност:

Въпрос от интервю на „PRактики” с PR специалист:

- Вярвате ли в любовта от пръв поглед?

- Естествено! Аз съм експерт по ползотворни

взаимоотношения…

Честност:

Между двама мениджъри:

- Чудя се дали да не се доверя на твоя PR консултант. Той умее

ли да пази тайна?

- Може разбира се. През последната година увеличи тройно

своя хонорар, а разбрах, че агенцията му дори не подозира…

Независимост:

Между приятели:

- Човече, ти сериозно трябва да помислиш преди да вземеш

решение да си наемеш PR консултант. Това вероятно ще бъде

последното ти самостоятелно решение. Всички следващи ще взима

той!

Лоялност:

Двама познати PR-и се срещат случайно на

улицата:

- Хайде, че бързам! Имам среща с

един страхотен клиент. Страда от

раздвоение на личността.

- Е, и? Какво му е хубавото?

- Работата е там, че успях да таксувам

и двамата за консултация…

Ангажираност:

Еко активисти протестират пред една

компания. PR мениджърът излиза и се

среща с представител на протестиращите.

- Разбира се, ние винаги сме били

толкова загрижени за вашата кауза!

- Добре, но за коя от двете?

- За която кажете!
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