
 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА 

КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ 

ПРЕАМБЮЛА 

Придържане към високи етични принципи е изискване за всеки бизнес сектор 

днес.  

Като представителен орган за рекламния и комуникационен сектор в България, 

задача на Българска асоциацията на комуникационните агенции (БАКА) е да 

гарантира, че нейните членове имат ясни насоки за етичните стандарти, които 

определяме за себе си, и че нашите членове разбират напълно ангажиментите 

си към най-високите стандарти на работа и поведението. 

Общите етични принципи са валидни за всички агенции, членуващи в БAKA. 

Тяхното спазване е задължително. Агенция, чийто персонал нарушава тези 

принципи, ще бъде подведен под отговорност. Служителите на агенции-членки 

се задължават да спазват принципите както на тяхната Агенция, така и на БAKA. 

Агенциите-членки на БAKA са задължени да запознаят целия си персонал с 

принципите. Управителят на Агенцията отговаря за всяко неспазване. 

Всяко неетичното поведение на агенциите трябва да бъде докладвано на 

ръководството на БAKA възможно най-скоро. След получаване на жалба за 

нарушение на политиката, Председателят на Управителен съвет на БAKA е 

длъжен да поиска писмено обяснение на уличаващия член и след това да отнесе 

случая до Етичната комисия на БAKA. Етичната комисия разглежда случая и 

решава в съответствие с Устава на БAKA. 

 

 



ЕТИЧЕН КОДЕКС 

 1 Общество и граждани 

Приемаме задължението си да създаваме реклама, която съответства на 

социалните, икономическите и екологичните принципи на устойчивото развитие.  

 

2 Потребители 

Приемаме, че потребителите могат да разчитат на това, че нашата професия 

функционира не само в рамките на закона и в рамките на буквата, и духа на 

глобалните, националните и секторните кодекси и практики, но и в рамките на 

приетите етични норми.  

Приемаме, че разбирането ни за "средния потребител" може не винаги да е 

стандартът като приемаме, че има групи, които са уязвими, и че следва да 

възприемем чувствителен подход към преценката как рекламата ще бъде 

разбрана и въздейства на обществото като цяло.  

Приемаме Етичния кодекс на Националния съвет за саморегулация, чийто член 

е БАКА.  

3 Медиите 

Приемаме ролята на медиите за предоставянето на независима и балансирана 

информация на потребителите. Приемаме, че при поставянето на реклама в 

редакционни или други медии не бива умишлено да се стремим да влияем върху 

независимостта или баланса на редакционното съдържание. Изключение ще 

бъдат така наречените "рекламни лица", които ясно се представят пред 

потребителите като представители на съвместни действия на рекламодателя и 

собственика на медиите.  

4 Нашите клиенти 

i Консултантски стандарти 

Признаваме правото на нашите клиенти да получават безпристрастни съвети и 

обслужване по най-добрия възможен начин, съответно професионалната ни 

способност.  



Приемаме етичното изискване да не използваме подкупи или други стимули, 

които биха могли да влияят върху отношенията агенция/клиент.  

ii Поверителност  

Ангажираме се да запазим поверителността на патентованата информация на 

нашите клиенти, независимо дали е обхваната от споразумения за 

поверителност или не.  

Приемаме, че това изискване се прилага за информацията, получена по време 

на конкурси, в които агенцията е участвала, или при трансфера на агенция от 

един към друг клиент.    

iii Прозрачност  

Признаваме изискването да направим нашите условия за бизнес възможно най-

прозрачни и да работим изцяло в рамките на духа на сключените финансови 

споразумения.  

iv Участие в конкурси  

Агенции-членки имат право да изискват възнаграждение от възлагащия орган за 

участие в процедурата за подбор, по-специално, когато процедурата включва 

изготвянето на стратегически препоръки и/или творчески предложения. Този 

принцип има характера на препоръка, а не на обвързващ стандарт. 

v Конфликт на интереси  

Придържаме се към определенията за конфликти на интереси, съдържащи се в 

документа на EACA "EACA Guidelines on Account Conflicts". Там, където 

съществуват потенциални конфликти, приемаме изискването да ги доведем до 

знанието на всички страни.  

Когато са договорени мерки за избягване на подобни конфликти, ние поемаме 

отговорността да действаме вярно в рамките на тези ограничения.  

5 Нашите служители и колеги  

Приемаме, че хората са наш основен актив и разбират необходимостта от 

осигуряване на условия на труд, обучение и възнаграждение, съответстващо на 

техния принос към стойността за нашия бизнес.  



Приемаме задължението да гарантираме, че нашите служители получават 

пълната защита на местното и международното законодателство в областта на 

заетостта и работното място, включително равенството на възможностите и 

свободата от дискриминация по отношение на пола, възрастта, расата, 

религията или сексуалната ориентация.  

Като служители, признаваме задължението да обслужваме висшия интерес на 

нашите работодатели, съобразено с принципите, посочени в настоящия кодекс.  

6 Нашите конкуренти 

Ние се съгласяваме да се конкурираме с други агенции справедливо и почтено 

и да се отнасяме към нашите конкуренти и тяхната работа с професионално 

уважение.  

Членовете на БAKA не могат пряко или косвено да подценяват другите членове 

на БAKA или да посочват липса на професионализъм в работата им. Това важи 

преди всичко за творческата работа, която често е предмет на критични 

преценки от медиите или от персонала на конкурентните агенции. Коментарите 

за оценка може да са критични, но те не трябва да бъдат несправедливи и 

обидни. 

Агенциите-членки на БAKA няма да включват в прессъобщения или публични 

изявления относно новопридобити клиенти и договори имената на агенциите, 

които са се конкурирали с тях в офертата. Този принцип не им пречи да отчитат 

успехи в придобиването на нови поръчки и клиенти. 

Недопустимо е една агенция, член на БAKA, да се свърже с клиент на друга 

агенция, член на БAKA, с предложения за изпълнение на договор или 

установяване на сътрудничество по непочтен начин – например чрез 

спекулативно предлагане на предварително поръчано време или пространство 

за реклама, подаване на непоискани и спекулативно подготвени творчески 

предложения, пазарни проучвания и други подобни. 

При промяна на агенцията при определен клиент новата агенция е длъжна да 

подкрепи уреждането на всички задължения на клиента към предишната 

агенция. Убеждаването на служителите на бившата агенция да се присъединят 

към новата агенция е неприемлива конкурентна практика. 



7 Нашите доставчици 

Ние се съгласяваме да се отнасяме справедливо с нашите доставчици от 

всякакъв вид, особено по отношение на условията на плащане, интелектуалната 

и други права на собственост.  

8 Нашите инвеститори 

Признаваме, че нашите инвеститори имат право да получават точна 

информация в рамките на общоприетите счетоводни принципи и, че следва да 

им бъде оказана всяка помощ, за да разберат и оценят обстоятелствата, които 

водят до инвестиционни решения.  


