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Ваня Бабанин за етиката в публичните комуникации  

Ваня Бабанин е Регионален координатор на Европейската асоциация на 
комуникационните директори. Над 15 години опит в маркетинговите и 
корпоративни комуникации с акцент върху стратегическото управление 
на брандове. Висше образование от Софийски университет 
Св.Кл.Охридски: докторска степен по интегрирани маркетингови 
комуникации и семиотика, магистратура по икономика и магистърска 
степен по PR, вкл. комуникационни науки в Лайпцигски университет, член 
на журито на PR приз 2015 

 
Какво е за Вас етиката в комуникациите – дефинирайте я с няколко 
думи?          
 
Конкретно и много честно отношение към всичко и всички. Прозрачност  в 
допълнение на истината, задължително отговорност. 
 
Защо е необходима етиката в комуникациите по Ваше мнение?  
 
 
 

Продължава на стр.24 

Ценностите по принцип – защото етиката е едновременно 
отношение и ценност – са задължителни в комуникацията, за 
да държат единна линия в корпоративната култура и оттам – 
във всички действия и проявления на организацията. Доверие 
без етика е трудно мислимо и в най-добрия случай 
краткотрайно. А без доверие комуникация не се случва, най-
много еднопосочно обливане с вербални и невербални знаци, 
чийто смисъл не може да се декодира от аудиторията. 
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Как бихте обяснили (значението на) етиката в 
комуникациите на едно дете? 
 
Етика е да се държиш правилно.  Да разбираш какви са 
последиците от постъпките ти и да си честен към 
останалите. Когато си етичен, ти показваш уважение и 
отговорност.  Това означава, че вече си достатъчно 
голям(а), истинска, цяла част от обществото и умееш да 
разбираш и следваш правилата (на играта). 
 
Как бихте обяснили (значението на) етиката в 
комуникациите на клиент? 
 
Клиентите на организациите рядко се замислят за 
комуникациите, още по-малко за етиката в тях. За 
„преведена“ на този език етика бих използвала директно 
отнасяне към тях:  Етика в комуникациите е да знаеш 
какво, кога, как и от кого ще получиш, да можеш да 
направиш избор, познавайки максимално ситуацията. 
Етика е да имаме равнопоставени отношения на 
отговорно взаимодействие. 
 
 
Къде е границата между личната и професионалната 
етика в комуникацията според Вас? 
 
Лично мен този въпрос много занимаваше не преди 
дълго. Конфронтацията между професионалната 
отговорност и лоялност и личните отношения. Граница 
всъщност няма. Личната етика е професионална и 
обратно. Това е отношение към действията, отношение  
 
 

 
към другите и към обществото като система. В един 
много преувеличен и краен пример бих попитала „Кой 
очаква от един масов убиец да бъде безкрайно честен и 
да говори открито за рисковете от странични ефекти на 
торовете, които продава?“   
 
Какво мислите за комуникацията без етика – какви щети 
би могла да нанесе тя? 
 
Ликвидационни. Ако изчезне етиката, ще се разруши 
тотално доверието. Ако няма доверие, няма да има 
размяна на значения. Смисълът ще бъде подменен от 
хаотично натрупване на субективни не-знаци, които всяка 
страна интерпретира по различен начин.  Ако няма 
размяна на значения, няма и комуникация. Самият код за 
разбиране би изчезнал. 
  
Трудно ли е да споделяме примери и добри и лоши 
практики за етика в комуникациите?  
 
Лоши е дори по-трудно, заради последиците от знаенето 
им – и за конкретните хора или организации, и заради 
популяризирането на „лошите“. Аз имам спирачка да 
споделям и добри, за съжаление – когато примерът е за 
добра практика, аз не го приемам нито като пример, 
нито като нещо изключително. За мен е нормално. Както 
трябва да бъде. И от тази гледна точка, не го 
разпространявам. То е все едно сутрин да казваш „И 
днес станах. И днес си измих зъбите. И днес отидох 
навреме на работа…“  
 

Продължава на стр. 25 

интервю 

  



PRактики, брой 107, 12 май  2015 г 25 

Правили ли сте компромис с етиката в хода на работата 
си през годините? 
 
Не успявам да се сетя за подобен пример.  
 
Какви са предизвикателствата пред етиката в 
публичните комуникации за България? 
 
Неразбирането основно. Дали от южността на нацията 
ни, дали от натрупвания нихилизъм и отричане на 
авторитетите (отново доказано след последните изводи за 
типа култура от Хофстеде), но нормалното отношение и 
разбирането на системния подход в България има меко 
казано значителен потенциал за развитие. Неразбирането 
с какво правилата и прозрачността, отговорността, 
респектът са важни за цялото, за обществото имат и още 
един мощен източник – често личните комплекси тласкат 
индивидите да търсят външното отличаване, изпъкването. А 
у нас съществува объркан култ към лошите, към 
излизащите от границите. И докато постъпките им остават 
ненаказани, комбинацията много затруднява 
разбирането, оттам и прилагането на етичния принцип, 
вкл. в комуникациите. 
 
Смятате ли, че етичният бизнес в публичните 
комуникации може да бъде рентабилен? 
 
Дали един бизнес е рентабилен или не за мен не е 
толкова директно свързано с етиката. Успешен е добре 
управляваният бизнес. Разпознат като добре управляван 
бизнес е така оцененият най-вече от страна на клиентите, 
които несъмнено вземат предвид взаимоотношенията си  

 
с организацията. А част от вътрешната култура и 
комуникация, етиката влияе по-директно върху 
мотивацията на екипа. И от мотивацията на екипа може 
да се търси увеличение или спад в успеха на 
организацията. 
 
Считате ли, че професията трябва да бъде регулирана, 
за да бъдат подсигурени минималните етични стандарти 
и лоялната конкуренция? 
 
Етиката е много лична според мен. Но вече съм на 
мнение, че регулациите помагат повече, отколкото 
пречат, защото привличат внимание към тематиката и 
дават разнообразни интерпретации. И защото чрез 
регулацията етичните стандарти получават лице – и 
собствено, и на ангажиралите се да ги спазват. 
 
Как си представяте публичните комуникации в България 
след 10 години, ако колегите и професионалните 
организации работят усилено и заедно за налагането на 
етични практики в работата на пиар специалистите? 
 
И живели щастливо…  Истината е, че това ще е едно 
добро начало. Дълбочината на проблематиката идва от 
цялостната система на ценности у нас, подмяната им 
през последните 20-30 години. Но активното отношение 
ще направи възможно за поколението Z (поне според 
първоначалните изследвания, които излизат през 
последните години) – когато то управлява – да живее с и в 
етиката по един органичен начин.   

Продължава на стр. 26 
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Измерима ли е етиката в комуникациите и евент. как би 
могла да се мери тя? 
 
Чрез последиците единствено. При тези категории 
трудността за измерване идва от комплексността и 
ситуативността. Какво е истина? Как мерим нея? Има ли 
значение индивидуалната интерпретация? Трябва ли да 
има? Кога са допустими отклонения? Кой определя? И 
т.н. По-разбираемо е да мерим с прости отговори да/не 
(макар и да са много трудни заради нюансите) на 
въпросите: 
 
- Истина ли е това? Цялата истина ли е това?  
- Спазвам ли формалните и неформалните 
правила? 
- Честно ли постъпвам? 
- Сигурна ли съм, че не вредя? 
- Ясно ли е за всички замесени какво се случва и 
защо? 
- Спазвам ли поетите ангажименти? 
 
Има още стотина въпроси като тези. И съотношението 
между ДА и НЕ дава известна измеримост. Но в истинския 
живот не мерим по този начин, а много по-интуитивно и 
субективно. В този смисъл дискусии по казуси могат да 
изяснят и ускорят стигането до отговора.  Аз лично бих 
мерила с Етично/Неетично. Това е 
 
Ако трябва да измислите мото/слоган за етиката в 
комуникациите, какъв би бил той? 
 

 
Твърде всеобхватна е, за да се лаская, че мога да 
предложа адекватен слоган. По-скоро бих обърнала 
внимание на няколко основни характеристики, които са 
задължителни при коректната комуникация – уважение, 
отговорност и яснота. 
 
Какво е Вашето лично послание към колегите във връзка 
с професионалната етика? 
 
Етиката е хуманният начин да съществуваме заедно – и 
като хора, и като организации. Професионалният и 
личният план на това съ-съществуване са неделими, 
затова и ние сме, каквито сме. Винаги. Всеки прави своя 
избор и коректното отношение е въпрос на отговорност. 
 
Етичен кодекс на пиар специстите в България 
 
Познавате ли добре съдържанието на Етичния кодекс на 
пиар специалистите в България?  
 
Да 
 
Какво се промени в работата на бранша за тези 10 
години от приемането на Кодекса? 
 
Започнаха да се случват някои позитивни промени, сега 
остава да се интензифицира това случване и да се 
обединят комуникационните специалисти в общата идея 
за коректност.  

Продължава на стр. 27 
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Какви са според Вас следващите стъпки, за да може 
Етичният кодекс да се утвърди, възприеме и приложи в 
работата на всички пиар специалисти у нас? 
 
Спиралата, която виждам, минава през познаване и 
коментари на нормите и примерите, подобряване на 
средата около Кодекса, привличане на нови групи 
комуникационни специалисти, коментари и дискусии, 
стъпки към промяна … Всяка нова група – дали ще са 
студенти, дали ще са други професионалисти, които са в 
отношения с комуникационните специалисти или дори 
работодателите – ще разширяват перспективата и ще 
привнасят нови гранични области в етичните практики. 
 

Бяла книга за етиката в публичните комуникации 
 
Как намирате идеята за документ, който допълва 
Етичния кодекс и конкретизира/ онагледява неговите 
общи постановки? 
 
Като тълкуванията на законите – това ще бъде връзката 
между общо формулираните принципи и реалното им 
приложение в живота.  
 
Споделете поне един казус (без имена на хора, марки 
и/или компании), който според Вас е брилянтен пример 
за етична практика и един – за неетична от Вашия личен 
житейски и професионалнен опит. Ще се радваме да 
бъдат повече. 
 
Не вярвам в брилянтните примери – трудността при теми  

 
 
като етиката е в границата, защото реалността не е 
черно-бяла, винаги има и още нещо. Особено, ако 
етичността се конфронтира частично с други ценности, 
напр. лоялността, какъвто личен случай имах не отдавна.  
Като добър пример мога да посоча информационните 
платформи, т.нар. медийни сайтове или специални уеб-
базирани видео-архиви на компаниите, които 
предоставят еднакъв достъп до текстови, визуални и 
аудио-визуални материали за всички представители на 
медиите. Защото достъпът до информация е една от 
предпоставките за етична комуникация.  
Една от най-интересните похвали, които съм получавала, 
беше свързана с информация до медиите за открит 
дефект, който собствениците на продукта могат 
безплатно да отстранят –нещо, което всички страни 
отчитат като нормално „на Запад“, но в България беше 
високо оценено (т.е. нетипично). Това не мога да 
квалифицирам като добър пример (защото става въпрос 
за нормално поведение), нито като лош (заради 
индикирането  нивото на средата). 
От друга страна, говорейки за неетични примери, всички 
сме имали случаи да се сблъскаме с неглижиращи или 
преувеличени реакции от страна на медии поради 
невъзможност да се отдели личността и субективната 
емоция от чисто фактологичните и логически обусловени 
предпоставки. Както и ответна реакция от страна на 
комуникатори на границата на подвеждащата 
информация, примесена с интерпретация и умерено 
премълчаване  на важни детайли.  
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