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НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ 
PR ЕТИКАТА КАТО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

Abstract: The article analyzes the content of the concepts of profes-
sional ethics and professional morals in terms of PR as a profession. The 
author examines different aspects of the activity of PR specialists in rela-
tion to the moral assessment of their work. The author attempts to show 
how professional morality impacts on the practice and functions of profes-
sional communicators. 
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PR-ът, или „връзките с обществеността“, са и актуална професия, и со-

циална практика, и форма на публична комуникация, която придобива все 
по голямо влияние във всички сфери на социалния живот. Интересът към 
този феномен нараства както в практически, така и в широк теоретичен 
смисъл. Основата на тази социална практика е комуникацията, която като 
общностен феномен е обект на интензивни изследвания от страна на раз-
лични хуманитарни и обществени науки. Не е тайна, че много често PR се 
възприема от някои като откровена спекулация, едва ли не конспирация 
срещу здравия разум и общественото мнение, безсмислена дейност, разчи-
таща на неясни и скрити в дълбочината на човешката душа импулси. Още 
по сложно става, когато се опитаме да покажем, че дейността на PR-а, както 
и всяка друга в областта на търсене на разбирателство, подлежи на профе-
сионално-нравствена регулация. PR отдавна се е превърнал и в индустрия, 
която макар и със силно влияние във всички обществени сфери, се ползва 
често с не дотам добра репутация, особено сред онези, които оценяват тази 
практика като потребители или просто като странични наблюдатели. С дру-
ги думи понякога е трудна задача да определим еднозначно и изясним съ-
държанието на онова, което и специалисти, и обикновени потребители на-
ричат PR, или „връзки с обществеността“. Това ми напомня на древния со-
физъм на Протагор: 

„(Раз)познаваш ли човека с покривалото? 
Не! 
Но това е твоят баща. Значи ти не познаваш баща си“ (Таранов 2002: 

104). 
Да не можем със сигурност да определим нещо, не означава, че то ед-

нозначно е нещо негативно или дори заблуждаващо. Още повече, че PR ка-
то практика или техника се използва отдавна в различни социални области 
– маркетинг, управление, икономика, спорт, политика, дори наука1. Както 

                                                         
 Доц. д-р във ФЖМК, СУ „Св. Кл. Охридски“. Еmail : mihailov_n@abv.bg 
1 Вж. например инициативата на БАН „БАН представя своите институти“ (тук 

илюстрирана с един пример), която всъщност е професионална PR-кампания по своите 
цели и критерии.  
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забелязва и българският изследовател проф. Бондиков, PR притежава или 
изпълнява различни функции – манипулативна, антикризисна, създаване на 
доверие с публиките, изграждане на имидж и т.н. , което обуславя труднос-
тите при определяне на неговите функции и същност (Бондиков 2017: 235). 
Този факт още повече затруднява на пръв поглед възможността дейността 
на PR-професионалиста да бъде регулирана професионално нравствено. 
Един предразсъдък лежи в основата на такова отношение – този, че общес-
твеното мнение или личните убеждения на когото и да било трябва да бъдат 
манипулирани или повлияни негативно чрез техниката на PR. Като по този 
начин се прикрива или скрива „истината“. За целите на моето изложение 
приемам PR-въздействието като форма на масова комуникация, т.е. – „една 
особена форма на социална комуникация“ (Буркарт 2000: 107). Значи в ос-
новата на този тип комуникация лежи стремежът не да се закриват или за-
мъгляват съобщенията, които се предават, а целта на пиармените (комуни-
каторите) е да „съобщят нещо на други хора и искат с тази цел да направят 
определени послания разбираеми“ ((Буркарт 2000: 108). При това, когато 
говорим за комуникация в този случай, трябва да направим уговорката, че 
PR-ът като професия се отнася към масовата комуникация, а не за между-
личностно общуване. Това действие, което, както описах, се извършва в по-
лето на социалното, т.е. тук става въпрос за обща потребност от някаква 
размяна, в случая на символи и значения. „Цел на разбирателството е пре-
дизвикването на съгласие, което приключва в интерсубективната съвмест-
ност на взаимното разбиране, на споделеното знание, на насрещното дове-
рие и на съгласуваността един с друг“ (Хабермас 1999: 13). В основата на 
подобен модел на масова комуникация, какъвто представлява съвременният 
PR, лежи идеята за взаимно, реципрочно достигане на съгласие, което обаче 
от своя страна не може да се реализира без съответното изразяване от стра-
на на личността на комуникатора – професионално, етическо, социално, 
културно. PR-дейността в този смисъл подлежи на нравствена регулация 
със съответната специфика, наложена от характерните черти на професията. 

1. Професия и професионална етика 
Проблемите на професионалната етика многократно са били обект на из-

следване. За разлика от философската етика, професионалната е част от 
приложната област на етическото знание. В българското изследователско 
поле се използват две понятия – приложна етика и професионална етика. 
Определянето на подобен тип етическо знание като приложно в българска-
та академична етика за пръв път е направено от проф. В. Момов през 1988 г. 
(Момов 1988). Един от първите у нас трудове за професионална етика е 
тази на К. Нешев през 1978 г. (Нешев 1978). В по-съвременни публикации 
приложната етика се определя като амбицирана да „сведе до равнището на 
реалния опит определени идеи и концепции, т.е. да ги прилага на практика 
с цел разрешаване на проблеми, свързани с ценностни противоречия и мо-
рални конфликти“ (Бенкова, Гьошев 2010: 4). Няма да коментирам това оп-
ределение. Само ще отбележа, че Кант започва своите Лекции по етика та-
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ка: „Всяка философия е или теоретична, или практическа. Теоретичната е 
правило на познанието, а практическата – правило на поведението по от-
ношение на собствената воля… Практическата философия е практическа не 
по форма, а по обект и този обект са свободното действие и свободното по-
ведение. Ако се отвлека от предмета, то философията на поведението е та-
зи, която ни дава правилата за добра употреба на свободата и такъв е пред-
метът на практическата философия, без оглед на предметите“ (Кант 2000: 
38). С други думи – етиката по определение е практическа, тя е насочена 
към „приложението“ на волята в постъпките, когато това „приложение“ се 
извършва свободно в резултат на избор. Както посочва Кант, етиката се за-
нимава със и анализира онова, което се случва в действителност в поведен-
ческата практика, като дава обективни правила за правилни постъпки. Т.е. 
тя е практическа философия (Кант 2000 : 34). Тя няма как да не е „прилож-
на“, защото не търси общите условия на познанието, а се стреми да обосно-
ве правила за поведение, което може да опишем като добри или като добро. 
Следователно и т.нар. „обща етика“ може да се заеме успешно с тази зада-
ча. Това не пречи и на други етици – у нас и в чужбина – да пишат и раз-
съждават, при това обширно, за приложната етика. Аз предпочитам поняти-
ето професионална етика като част от етическото познание, което се зани-
мава с разностранните проявления на морала в житейската практика. В ос-
новата на всяко етическо разсъждение лежи „тази чисто етическа способ-
ност – вменяемостта, способността да се разпознаеш като истинския автор 
на собствените си действия“ (Рикьор 2000: 217). Всяка дейност, всяко дейс-
твие, което извършва човек в своята социална и личностна практика, може 
да бъде разглеждано и оценявано морално. Това важи и за професията или 
за вида професионален труд, който личността избира за реализация. „Про-
фесионалният морал (…) е момент, страна, израз на социално функциони-
ращата морална необходимост, той изразява процеса на влияние и взаимо-
действие на тази необходимост върху професионалната дейност (…). Про-
фесионалният морал изразява по специфичен начин синтеза на моралната 
необходимост и професионалната дейност“ (Нешев 1978: 11). Професио-
налната етика следователно адекватно представя и изучава онези морални 
категории и нравствени норми и ценности, които съпътстват професионал-
ната дейност на човека. Заедно с това тя остава „приложна“, защото често 
пъти на съвсем конкретно ниво описва съответната морална необходимост 
за дадена професия като вид социална практика на човека. „Професионал-
ната етика изучава и обяснява професионалната дейност като такава по от-
ношение на моралните цели и ценности [на професията]“ (Нешев 1978: 16). 
Всяко професионално решение се взима от личността-професионалист и 
следователно не може да остане извън оценката или нравствената регула-
ция за съответната професионална дейност. Така самата професионална 
етика като самостоятелен клон на етическото знание придобива, ако изпол-
звам определението на различни колеги, силно приложен характер. Но са-
мият този тип етическо разсъждение не е само приложно. Последното след-
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ва от обвързването му с професионалния труд като основна форма на чо-
вешка реализация, а следователно – и като морална характеристика, както 
на професията, така и на професионалиста. Основата на този тип етическо 
знание е професионалният опит н личността и това как този опит въздейст-
ва върху обществото. А също така и социалните условия, които правят въз-
можни появата на определени професии. За това са необходими теорети-
чески разсъждения и обобщения, с които се занимава вече професионалната 
етика. Накрая – професионалната етика трябва да отговори и на обществе-
ните очаквания за дадена професия – не само в професионален, а и в мора-
лен план. Тук става въпрос за нравствени ценности, норми, принципи на 
професионалната дейност, с които обществото я свързва или изисква от нея.  

2. PR като професия и практика и саморегулацията 
Както пишат Кътлип, Сентър и Бруум „във всекидневните разговори и 

медиите хората използват термина пъблик рилейшънс, влагат в него раз-
лично съдържание, често с негативно отношение“ (Кътлип, Сентър, Бруум 
2007: 2). Тази негативна нагласа се дължи основно на общото разбиране, че 
целта на ПР е да променя и дори да си играе с нагласите и отношенията на 
индивидите и обществото. А също така и да „фабрикува съгласие“ (пак 
там). Това, което мога да отбележа е, че PR е форма на публична комуника-
ция и като такава тя е в силна зависимост от социалните промени и усло-
вия. Когато се променя обществото, променя се и формата, а и най-вече съ-
държанието на посланията. Друго важно уточнение е, че PR е насочен към 
разнообразни и разнородни публики. Докато в една академична ситуация 
например, публиката е сравнително еднородна – членове на научната общ-
ност, студенти, хора, свързани основно със знанието – PR дава възможност 
съобщенията, посланията, идеите да достигат до разнообразни публики, при 
това често пъти с противоречиви мнения, убеждения и мироглед. В основа-
та на дейността, наречена „пъблик рилейшънс“, стои американецът Айви 
Лий, който пръв основава „агенция за публичност“ през 1904 г. в САЩ (пак 
там: 112). Днес, повече от век по-късно, отново има колебания при опреде-
ляне на статута на PR като професия и като социален феномен. В България, 
в началото на 2018 г., възниква разногласие между професионалните общ-
ности за това какво точно означава дейността пъблик рилейшънс. Според 
Българското дружество за връзки с обществеността телевизионна медия 
неправомерно е определила същността на PR и следователно: „недобросъ-
вестното създаване на публичност чрез политически инструменти за влия-
ние не е и не трябва да бъде определяно като „пиар акция“2 .Както виждаме 
тук за определяне на професията е използвано и понятие от областта на 
професионалната етика. Така разпространеното заблуждение или по скоро 
остарялата представа за PR продължава да се употребява не само в ежед-
невната реч, но и както виждаме, от хора, изучавали академично феномена 

                                                         
2 Цялата позиция на БДВО може да се прочете на:  
http://bdvo.org/позиция-на-организациите-на-българск/ (посетен 25.03. 2018 г.) 
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на масовите комуникации и свързаните с него професии. От друга страна, в 
българската научна литература по въпроса се откриват и други мнения, ко-
ито обявяват PR дейността и професията за сериозна крачка напред в разви-
тието на комуникациите и обществото изобщо именно чрез нравствената 
регулация, която той изисква и налага. „Пиарът може да се разглежда и на-
сърчава като опит да се проведе хуманизация на капиталистическата систе-
ма в рамките на една бизнес етика, основана върху деонтологичния прин-
цип или върху принципа на разумния егоизъм“ (Георгиев 2011: 132). По-
нататък авторът споделя: „Законовата и етичната рамка е достатъчно обща 
и отворена за разночетения; опитът по нейното прилагане е в начален ста-
дий на натрупване, осмисляне и кодифициране; далече сме от щателно раз-
писване на регламенти, които да улавят или поне да се приближават до ог-
ромното многообразие от казуси, от конфликти на интереси, от лоши и 
добри практики“ (Георгиев 2011: 133). От една страна, не мога да не се съг-
лася с такава позиция. От друга, границите на нравствената регулация са 
сериозен предмет на изследване от страна и на общотеоретичната и на про-
фесионалната етика и е трудно еднозначно да се определят самите те. Ако 
казусите в професионалната сфера са от „огромно многообразие“, в жи-
тейската ни практика те са още повече и изобщо проблемът за „прилагане-
то“ на етическите регламенти (писани или не) към нашето поведение е 
сложна задача на философията на морала изобщо. 

Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) има приет 
Етичен кодекс3, който действа от 2005 г. и е единен за всички ПР специа-
листи в България. Той обединява кодексите, приети от четирите асоциации 
на дружества и компании, работещи в полето на връзките с обществеността 
(БДВО, БАПРА, Асоциация ИМАГИНЕС и IPRA България), Етичния Про-
токол на Global Alliance и кодекси на национални ПР организации4. Този 
кодекс действа чрез специална комисия (Комисия за Професионална етика), 
определена като „първият и единствен до момента орган за саморегулация в 
сферата на етиката в пиар професията в нашата страна“5. 

Саморегулацията е новото ключово понятие, когато става въпрос и за 
някакви граници на нравствена регулация в областта на професионалната 
етика. „Вероятно най-добре работещият механизъм към момента за пости-
гане на съответствие с етичните принципи в PR и рекламата и за защита на 
правата на потребителите, е саморегулацията. Тя е свързана с формулира-
нето и спазването на етични правила, има своята ефективност и в много 
случаи вероятно е довела до развитието и налагането на много по-добре ра-
ботещи стандарти, отколкото законовите ограничения“ (Христов 2017: 11). 
Саморегулацията е нещо, което се различава от регулацията изобщо, както 
обяснява и Ал. Христов, защото тя се осъществява не чрез държавни струк-

                                                         
3 http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2012/02/Ethical-code_BG1.pdf (посетен 

28.03. 2018) 
4http://bdvo.org/за-бдво/sample-page-2/етичен-кодекс/ (посетен 25.03. 2018 г.) 
5 Пак там 



36 PR етиката като професионална етика 

тури, а чрез някаква форма на граждански контрол, която включва добро-
волно (пак там: 114) прилагане на някакви правила, в случая тези на профе-
сионалния морал. В България в това отношение функционира Национален 
съвет за саморегулация6 със съответен Етичен кодекс, който е насочен ос-
новно към търговската комуникация, но последната е част от публичната 
комуникация, към която се отнася и PR-ът. („Кодексът е публичен и дава 
информация за границите на доброволния ангажимент на рекламната ин-
дустрия да решава възникналите проблеми с етичните средства на саморе-
гулацията.“7). Моралът има различни функции, чрез които може да бъде 
описан и обяснен. И все пак водещата, основната негова функция е регула-
тивната, тъй като „определящото социално предназначение на морала е и си 
остава регулирането на отношението между хората“ (Нешев 1984: 66). 

3. Общуване и комуникация 
„Комуникацията е процес, който винаги имплицира някого отсреща, 

един комуникационен партньор. Комуникацията следователно е винаги 
двустранен процес, който протича между поне двама партньори“ (Буркарт 
2000: 317). Това класическо определение на австрийския учен сякаш казва 
всичко за този всеобемащ социален процес. За проф. Буркарт това опреде-
ление е част от една по широка рамка за идентифициране на процеса на ко-
муникация – а именно като интеракция, т.е. нещо, което подразбира двойс-
твеност или взаимност на комуникационния процес (Буркарт 2000: 317). 
Следователно от тази гледна точка комуникацията е разбирана като някакъв 
вид взаимодействие, обща дейност, при която действията на едната страна 
или индивид, предизвикват действия на другия. Тази взаимна дейност се 
осъществява чрез пренасяне на знаци, които са общи за двете страни – ин-
формационни символи. В Енциклопедията по социология на изд. Blackwell, 
едно от най – авторитетните в тази област, за понятието „интеракция“ е за-
писано: „Интеракцията (interaction) описва конкретни видове социални 
взаимоотношения, които са различни от, но съставляващи за групи, органи-
зации и мрежи. Взаимодействието възниква, когато двама или повече учас-
тници се намират във възприятието един на друг и се ориентират един към 
друг чрез своето действие и активност. То завършва, когато участниците 
разпускат взаимната си ориентация и напускат социалната ситуация“ (vom 
Lehn 2007: 2361). Следователно взаимодействието се извършва в социална 
ситуация, то е обусловено от някакви социални фактори или правила, които 
са общи, и затова в българския език се използва и думата „общуване“, т.е 
взаимодействие чрез общи социални правила (образци) или изграждане на 
някаква общност чрез процеса на комуникацията. За съдържателно опреде-
ление на феномена на комуникация е необходимо и изясняване на социал-
ната природа на този феномен. Което, от своя страна, е немислимо без оп-
ределяне на ролята на морала в общуването, тъй като моралът може да се 
определи като „особена връзка между хората, регулираща поведението им 

                                                         
6 http://www.nss-bg.org/  
7 Пак там 
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на базата на разпространяването на определени образци“ (Нешев 1984: 61). 
Също така според българския автор К. Нешев (Нешев 1984: 61), ако срав-
ним функциите на двата социални феномена в една примерна таблица, ще 
открием между тях някои много близки: 

 
Общуване Морал 
Информационна Регулативна 
Ориентировъчна Ориентировъчна 
Експресивна Оценъчно-познавателна 
Праксиологическа Възпитателна 
 
Всяко общуване, всяка комуникация в социален смисъл, независимо да-

ли става въпрос за традиционни взаимоотношения или за професионални 
отношения в областта на публичната комуникация, се извършват от инди-
види, поставени в реална ситуация, от личности. За тях професията е и на-
чин на самореализация, която включва и морални качества чрез нравствена 
оценка и самооценката. Общуването не е възможно без нравствена регула-
ция на действията – било на индивида, било на професионалиста. В това 
отношение съвременната професия на PR не прави изключение. „Пиар екс-
пертите също претърпяха трансформация. Съвременното разбиране е, че те 
консултират клиентите си в сферата на комуникационните услуги“ (Алама-
нов 2018: 111). В теорията на PR-етиката e известна позицията за „диалоги-
чен завой“ (dialogical turn) в този тип професионална етика (van Es, Meijlink 
2000). Идеята за този тип описание на етическата регулация в PR-а включва 
акцента върху общуването, разбрано в социален смисъл, между професио-
налистите и различните публики. 

4. PR етиката и откритият диалог 
Според Ван Ес и Мейлинк в ПР-етиката може да разграничим два основ-

ни подхода. Те са определени от авторите като прагматичен и диалогичен ( 
van Es, Meijlink 2000: 69). Те пишат: „обичайният подход на етиката на PR-а 
намира своето оправдание в професионалната практика. Всекидневни слу-
чаи (казуси от практиката – б.м., Н.М.) са отправната точка за етически ана-
лиз. Като такъв обичайният подход на етиката на PR може да бъде характе-
ризиран като прагматичен или ситуационен“ (van Es, Meijlink 2000: 70). 
Моралните аспекти на различни ситуации, предизвикани от спецификата на 
PR-професията, много често се определя като професионална етика. Това 
определение е близко до идеята за „приложност на етиката“, която описах 
по горе и която е посветена в по-голямата си част на анализ (от гледна точ-
ка на поведението и постъпките) на различни конкретни казуси. И тъй като 
става въпрос за някакво отношение към практиката, което трябва да се све-
де до конкретна ситуация, често пъти този тип етически анализ се описва и 
с думите „приложна етика“. За това как етиката се отнася към практиката и 
възможна ли е изобщо без непрекъснато обръщане към нея, писах и по-
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горе. Вторият подход в PR-етиката според холандските учени се отличава с 
това, че включва идеята за реципрочност на общуването. Нещо, което аз 
бих нарекъл очаквано поведение или реакция. Всъщност това е и една от 
основните функции на нравствената регулация – „подреждането“ на човеш-
ките взаимоотношения чрез очаквано и реципрочно поведение. Устойчив 
стремеж да се породи взаимност в поведението с положителен нравствен 
резултат. Така моралните норми се превръщат в част от културата – както 
традиционна, така и професионална или корпоративна. Ван Ес и Мейлинк 
пишат: „Когато само тези групи (корпорацията и нейните публики – б.м., 
Н.М.) се очаква да се променят, процесът на комуникация е асиметричен. 
Такъв е случаят с асиметричната комуникация като пропаганда и реклама. 
Когато се очаква съответната група и организацията да се променят по вре-
ме на процеса на взаимодействие, комуникацията е симетрична. За Груниг8 
PR е по същество симетрична комуникация“ (van Es, Meijlink 2000: 72). Ди-
алогичният модел на PR-етиката според двамата холандски автори е пред-
ложен от Джон Уайт и Лаура Мазур през 1993 г. Според този модел етиката 
е съставна част от новия образец за PR дейност, тя е „интегрирана в PR-а“. 
Тук има един важен момент. Сравнявайки двата подхода, авторите отбеляз-
ват, че в диалогичния модел „моралните отношения са реципрочност, съп-
ричастност (care), грижа и общото благо. Диалогичният подход също така 
улеснява стратегическото общуване на професионално ниво, но слабо зася-
га личната (personal) етика“ (van Es, Meijlink 2000: 75)9. Всъщност целта на 
всяко разсъждение за разликата между някакъв по-общ морал, бил той ли-
чен или „публичен“, и професионалния се състои в това да се открие има ли 
разлика между съдържанието на традиционните или общоприетите морални 
принципи и ценности в обществото и тези на конкретния вид нравствена 
професионална регулация. В нашия случай разликата между личния морал 
(според двамата автори – „етика“) на пиармена и професионалния морал на 
специалиста в областта на публичната комуникация е оправдана и обосно-
вана. Защо толкова държа на разликата между понятията „етика“ и „морал“ 
по отношение на PR-етиката като професионална етика? Защото за разлика 
от общия, традиционния или дори личния морал на индивида, в професио-
налния етиката може да се окаже онзи инструмент, който да въздейства 
върху професионалния морал в план на конкретизация на обществения ин-
терес и създаване на положителен публичен образ на професията и профе-
сионалната общност. Всеки професионалист, особено в областта на пуб-
личната комуникация, трябва да е сигурен в доверието на колеги, клиенти, 
публики. С други думи – да е сигурен, че трудът му се оценява положител-
но в обществото и допринася за неговата стабилност, а не е въпрос единст-

                                                         
8 Джеймс Груниг, американски специалист в областта на PR-а. 
9 „Personal ethics“ според Ван Ес и Мейлинк е тази, при която „моралната отговорност 

се концентрира върху отговорността за себе си (характер, идентичност) и отговорност за 
значими други (семейство, приятели)“ (цит. съч. с. 72). По същество това е определение за 
личен морал. 
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вено на някакъв корпоративен интерес. Това обаче е невъзможно ако про-
фесията не е регулирана етически, ако обществото няма възможността в 
рамките на взаимен диалог с професионалистите да посочи онези важни за 
него ценности или принципи, които би трябвало да са присъщи на даден 
вид професионална дейност. Последната също трябва да отговаря на предс-
тавата за нея, която доминира в общественото мнение. В случая с PR – да 
създава ясни и прозрачни начини за постигане на професионални цели чрез 
открит диалог и общуване с публиките. Както пишат Ван Ес и Мейлинк: 
„реципрочността, откритостта и справедливостта са идеали за обществена 
комуникация, която кара критиците да обвиняват PR в показност (window 
dressing). Такива идеали ще намерят своето място в диалогичния подход“ 
(van Es, Meijlink 2000: 76). Вече отбелязах и по горе – процеса на масова 
комуникация, каквато представлява и PR-а, се отличава от междуличност-
ната по това, че аудиторията или публиките не са „пасивен участник в ко-
муникационния процес, а активен участник в него“ (Петрова 2002: 31). 
Следователно идеята за професионалната PR етика като теоретично и прак-
тическо усилие за изясняване на нравствените норми и ценности за пости-
гане на разбирателство чрез диалог между комуникиращите е плодотворна. 
„Публиката на масовата комуникация следва да се схваща като активен 
елемент в процеса на масовата комуникация, тя е твърде далеч да възприе-
ма „пасивно“. Точно обратното, ползването на медиите трябва да бъде разг-
леждано като активно и целенасочено действие“ (Петрова 2002: 31). Пола-
гането на усилия от страна на пиармените за изграждане на диалог с клиен-
ти, обществени организации, неправителствени организации, колегиални и 
професионални общности усилват убежденията у публиките, че съвремен-
ната PR-практика е и нравствено- отговорна дейност, регламентирана в 
професионално-етичен план. 

5. PR етиката и пазарът 
PR-дейността е насочена към действие на пазара. Тя е „социална кому-

никационна дейност“ (Бондиков 2017: 257), но е и част от някаква иконо-
мическа активност, или тя самата е такава практика, която си поставя за цел 
получаването на печалба. Следователно пиармените реализират целите си в 
една пазарна ситуация, която трудно допуска като регулиращи класически-
те етически определения като добродетел, общо благо, загриженост, умере-
ност и други, познати ни от традиционните етика и морал. Голяма част от 
тези въпроси се разглеждат от бизнес етиката. Тя, както многократно спо-
менах тук, се определя и като „приложна етика“, т.е. нов тип етическо зна-
ние, което следва императивите на конкретната ситуация, а не общите и 
дължими принципи на обществените представи за добро и зло. В немско 
говорещия сегмент на международното етическо знание съществува и друг 
термин – икономическа етика, или етика на икономическата система 
(Guggenberger 2009: 143). Двама влиятелни философи етици от Германия и 
Швейцария – Карл Хоман и Петер Улрих, аргументират своята идея, че мо-
ралните изисквания и цялата нравствено-професионална деонтология по 
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отношение на „бизнеса“ не са продукт само на мениджърите или изпълни-
телните директори на компаниите или от самите предприемачи (бизнесме-
ни). Във формулирането на тяхното съдържание участват и служителите, 
работниците и дори потребителите. Ако това не се вземе предвид, според 
немските учени ние ще разберем само част от икономическата реалност 
(Guggenberger 2009: 144). По един или друг начин тези въпроси се отнасят и 
към PR-етиката, тъй като в нейния съвременен вид, както у нас, така и в 
чужбина, тя е преимуществено пазарно ориентирана, поне в преобладава-
щата си част. И така, дали е възможна една професионално-нравствена ре-
гулация, когато целите на съответната дейност включват икономическа пе-
чалба, и то в условията на частната собственост. Или казано икономически 
– какви ценности усвоява или утвърждава „социалната комуникационна 
дейност“ на PR-а – духовни (морални) или материални? 

На първо място тук ще отбележа специфичната дейност в областта на 
връзките с обществеността, наречена Nonprofit PR, или такъв тип PR, който 
не е насочен към печалба. Това е сравнително нов клон на PR дейността, 
който все още няма сериозна почва у нас. Но в полето на социалната кому-
никация той е полезен и нужен за достигане на важни за обществото цели, 
които могат да бъдат реализирани чрез комуникационно влияние. Напри-
мер чрез социалните мрежи или пък чрез организиране на различни събития 
за приобщаване на обществото към важни кампании и социални каузи. Как-
то е отбелязано на церемонията за наградите за 2018 г. в областта на 
Nonprofit PR на сайта PR news – може би най-авторитетната онлайн медия 
за комуникации – преимуществото на такива кампании е в „това как кому-
никаторите могат да превърнат информацията в действия в собствените си 
организации, да стимулират участието, действията, финансирането и ме-
дийния интерес към програмите за социална отговорност и инициативите с 
нестопанска цел“10. Често професионалните комуникатори у нас, а и изоб-
що хората от бизнеса наричат това CSR кампании11. 

PR дейността в по голямата си част е пазарно ориентирана. Така пред 
нея и професионалните пиармени възникват същите проблеми, които стоят 
и изобщо пред хора, поставени в условия на конкуренция, икономическо 
съревнование и дори противопоставяне. Както отбелязва и Гугенбергер в 
посочената по-горе статия: „Карл Маркс и Макс Вебер ясно са видели този 
проблем. И двамата посочват, че конкурентният пазар прави невъзможно 
отделният индивид да следва моралните възвания и личния интерес по едно 
и също време“ (Guggenberger 2009: 144). Възможна ли е нравствена регула-
ция на пазара? Или там професионалистът трябва да е освободен от дейст-
вията на нравствените норми, защото иначе те биха се превърнали в пречка 
по пътя към пазарния успех. Защото тази човешка дейност има друга осно-

                                                         
10 http://www.prnewsonline.com/nonprofit-awards-2018, (посетен 29.03. 2018).  
11 От Corporate social responsibility, Корпоративна социална отговорност. На сайта 

https://www.csr.bg/ може да се проследят редовните дейности на компаниите по 
изграждане на „трайна връзка между нуждите и ресурсите на обществото и бизнеса“. 
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ва – не нравствена, а „известна склонност на човешката природа (…) да об-
меня и заменя един предмет срещу друг (…). По вероятно е [човек] да пос-
тигне своето ако може да заангажира егоизма [на другите] в своя полза и да 
им покаже, че за тях самите е по-изгодно да направят за него това, което 
той иска от тях“ (Смит 2016: 104). Тези въпроси ни връщат към началото на 
моята статия, в което посочих, че редица неетични PR-практики, а и много 
пиармени с поведение, което не се одобрява от обществото, но цели печал-
бата и контрола на пазара (т.е. в този случай – контрола върху убежденията 
на хората и дори начина им на мислене), в нравствен план намаляват дове-
рието и принизяват публичния образ на професията12. 

Професионалната етика предлага изход от тази ситуация. Всяка профе-
сия, особено тази, свързана с публичната комуникация и нейните нови, ди-
гитални форми – онлайн PR, социални мрежи, професионално мрежово 
влияние и т.н. – притежава и социална функция, отговаря на някаква соци-
ална и човешка потребност. С други думи, освен към пазара всяка професия 
има и ангажимент към обществото и е задача на професионалната етика да 
изследва, опише и анализира тези задължения, които в основата си са нрав-
ствени. Те, разбира се, могат да възникнат и стихийно, но виждаме нега-
тивните последствия от този процес. Професионалният морал има нужда от 
теоретично осмисляне и в този смисъл професионалната етика има за цел да 
помогне за общуването в нравствен смисъл, както вътре в професионалната 
общност, така и към клиенти, партньори, обществени организации и др. За-
това PR-етиката трябва да акцентира в началото на своите възпитателни и 
образователни функции – да се изучава от всички студенти в специалности, 
свързани с публични комуникации. Обучението по етика на бъдещите про-
фесионалисти-комуникатори, а не само по „приложна“ или „бизнес“ или 
„корпоративна“ е в основата на реализацията на нормативно-оценъчното 
(нравствено) усвояване на действителността, което е и основна човешка ха-
рактеристика. Има професионални етики, в които нравствените изисквания 
са в основата на професията – тази на лекаря например. Тези етики и са 
най-зрели, най-богати нормативно и са се превърнали в образец за такъв 
тип регулация. Да си припомним само Хипократовата клетва13. Комуника-
цията, особено в съвременните и масовите форми, също е обществено бла-
го, начин, чрез който обществото постига цели и нейното практикуване ка-
то професия трябва да отговаря на обществените потребности. Следовател-
но професиите, свързани с публичната комуникация по необходимост, ос-

                                                         
12 Наскоро излязлата у нас книга на Райън Холидей „Истината е: Аз лъжа“ (Изток-

Запад, 2017) твърди, че разкрива „лостовете, които моделират всичко, което четете, 
виждате и чувате.“ „Ако сте добронамерен, бихте казали, че работя в областта на връзките 
с обществеността или рекламата. Но това е учтиво прикриване на грубата истина. Аз 
съм… медиен манипулатор – плащат ми да лъжа“ (с. 9). 

13 В интерес на науката трябва да отбележа, че някои влиятелни бъларски етици 
смятат тази позиция за непоследователна. Вж. напр. Драмалиева, В. „Достатъчна ли е 
Хипократовата клетва днес?“ в Европейските етични стандарти и българската 
медицина, С., 2014, 254–260. 
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вен чисто професионални, следват и морални цели. Тези цели се свързват с 
честта и достойнството на професията. Понятия като „професионална чест“, 
„професионална съвест“ са понятия както от сферата на професионалния 
морал на пиармените, така и на етиците, които се занимават с професио-
налната етика. Както всяка професия, така и тази на PR специалистите, има 
определени характеристики в социален и в морален план. Изучаването на 
тези характеристики, тяхното съдържание, промяна, оценка и т.н. е предмет 
на професионалната PR-етика. Тя се занимава и с личността и нравственото 
развитие на професионалистите, т.е. с онази взаимна зависимост между 
лични морални качества, натрупан социален и професионален опит, резул-
тат от образование, практически умения и нравствена позиция. Мога да оп-
ределя тази взаимозависимост като нравсвена и професионална отговорност 
не само към съответната корпорация, но и по отношение на обществото. 

Заключение 
Професионалният морал е съвкупност от норми, ценности, принципи и 

поведение, възприети в съответната професионална среда. Но това само не 
е достатъчно за неговото пълноценно изследване и изучаване. Професио-
налната деонтология (нравствени норми) и аксиология (нравствените цен-
ности), регулиращи и описващи поведението на професионалистите пиар-
мени, трябва да бъдат възприети и от общественото мнение и да станат част 
от собствените убеждения на всеки представител на професията. А също 
така и да бъдат признати за валидни от цялата професионална общност. То-
ва прави необходимо създаване на специални кодекси – етични кодекси, – 
които регулират както взаимоотношенията с клиентите, така и създават 
специфичен „морален климат“ вътре в професията. В България PR профе-
сията е регулирана чрез Етичен кодекс, за който стана въпрос по горе, и къ-
дето е посочено еднозначно, че „етичното поведение е отличителният белег 
за професионализъм“. Казано по друг начин, професионалистите поемат 
ангажимент пред обществото да работят съобразно моралните представи и 
традиции, които доминират в него. Фактът, че в съвременните условия пи-
армена или PR-агенцията обикновено обслужват (частен/ни) клиент/и, не 
променя това твърдение. В един широк контекст на комуникацията като 
социално общуване за реализация на потребности и обществен интерес 
клиентите не могат да очакват от пиармените да изпълняват задачи, свърза-
ни с неетични практики или да вредят на други хора. Именно в това е сми-
сълът на заявените професионални морални норми и ценности във всеки 
Етичен кодекс на професионалистите пиари. „Общественият ангажимент 
[на PR специалиста – б.м., Н.М.] да служи на конкретното добро на отдел-
ния клиент (както реално, така и потенциално) е ангажимент, който е даден 
на обществеността, а не на клиента. Лоялността на професионалиста в сфе-
рата на връзките с обществеността към клиента не насърчава интереса на 
клиента към прякото жертване на благосъстоянието на други членове на 
обществото“ (Baker 2002: 201). Професията на PR представлява и мощно 
средство за комуникационно въздействие върху съзнанието на отделния 
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човек. Едно такова въздействие винаги реализира и морални цели. Добро-
съвестното отношение към професията, професионализмът, схванат и като 
следване на морални образци в дейността в защита на обществения интерес 
са гаранция за утвърждаването на PR-a като уважавана от обществото про-
фесия, даваща нови възможности за социална реализация на хора с ясни 
нравствени критерии и високи личностни качества. 
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