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Относно казуса „Бетина Жотева – Къдринка Къдринова“, от 11.06.2017 г., оповестен на 
22.06.2017 г. и изявяваните позиции на специалисти по ПР в социалните мрежи и 
медиите 
 
 
Фактическа ситуация 
На 22 юни т.г. в медийното пространство се появява информация, в която се твърди, че 
бивш журналист и ПР-специалист, настоящ член на СЕМ е отправила заплахи към 
действащ журналист, която е задала към нея въпрос, за който членът на СЕМ твърди, 
че се основава на недоказани твърдения. В следващите дни следват множество статии, 
публични постове и коментари на ПР практици в социалните мрежи и медиите.   
 
 
Позиция  
Бихме искали да напомним на колегията, че съгласно Етичния кодекс на специалистите 
по ПР, приет на 07 юли 2005 г.  ПР специалистът трябва да се ръководи от 
професионалните ценности, които са от съществена важност за приемането на 
професията като цяло.  
 
 
Сред нашите ценности се открояват: 
 
Независимост  
Ние работим открито като отчитаме обществените интереси. Успехът на нашия 
клиент/работодател е важен, но не с цената на професионалния компромис. 
Предоставяме независими съвети и носим отговорност за действията си. 
 
Честност 
Нашите клиенти и работодатели очакват възложената работа да бъде изпълнена 
качествено и в срок. Не бива да бъдат подвеждани за цената, за ефективността и за 
ефикасността. Уважаваме различните мнения и свободата на изказването им. Ценим 
истината и точността спрямо медиите, публиките, клиентите, работодателите, 
конкурентите. 
 
Ангажираност 
Чрез подпомагане обмяната на идеи, факти и различни гледни точки създаваме 
условия за поддържане на обществените дебати. Осъзнаваме своята отговорност, 
както пред тези, за които работим, така и пред обществото и действаме като социално 
отговорни граждани. 
 
 



Едни от основните принципи на професионално поведение са: 
 
Свободен обмен на информация 
Стимулирането на свободен обмен на достоверна, точна и навременна информация е 
от съществено значение за обслужване на публичния интерес и за изграждане на 
компетентно мнение и вземане на решение в демократичното общество. 
 
Отговорност към утвърждаване на професията 
ПР специалистите работят целенасочено за изграждане, утвърждаване и повишаване 
на разбирането, доверието и уважението към професията. 
 
С безпокойство отбелязваме, че за по-малко от два дни конкретната ситуация не само 
придоби огромна публичност, но и се превърна в основна тема в професионалните 
общности на занимаващите се с публични комуникации. Диалогът в началото на 
ситуацията, както и този, който последва, до голяма степен излизат извън рамките на 
Етичния кодекс, който следваме и особено в изброените по-горе негови части.  
 
Препоръки 
 
Бихме искали да призовем всички страни и заинтересованите публики да се отнасят 
отговорно към честта на професията и нейния публичен образ и да преценяват 
действията си съгласно тях. 
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