ЕТИЧЕН
КОДЕКС

Етичен кодекс
Етичният кодекс определя какво да бъде поведението на
всички служители от Дружеството.
Целта на Етичния кодекс е да се засегнат основните форми
на поведение и отговорност на служителите и по такъв начин
да се поставят еднозначни принципи.
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Увод
Компаниите от Групата Електрохолд са сред най-значимите
инвеститори в енергийния сектор и българската икономика и
обслужват повече от една трета от българското население
и територия, както и най-урбанизирания и икономически
развит регион на страната. От тази своя позиция
компаниите от Групата Електрохолд осъзнават своята роля
в обществото и отговорността си спрямо акционерите,
служителите и обществото.
Целта ни е и занапред да бъдем модерни, успешни и
конкурентоспособни. Затова е необходимо да обръщаме поголямо внимание на начина, по който действат членовете
на Групата Електрохолд и нейните служители в работното
си ежедневие. Коректните търговски и междуличностни
отношения са основата, върху която да градим доверие в
рамките на компанията и извън нея.
Нашите ценности не се променят, променя се обаче средата,
в която работим. За да бъдем успешни в дългосрочен план,
е необходимо да заявим своите ценности, формата на
поведение, която смятаме за подходяща, и да обръщаме
много повече внимание на начина, по който ги изпълняваме.
Не само ние от Групата Електрохолд, но и нашите
собственици на капитала, доставчици, клиенти и конкуренти
ще оценят нашите усилия и системни мерки, което ще доведе
до намаляване на риска от неетично и нерегламентирано
поведение.
Ето защо всички ние се ръководим от Етичния кодекс по
време на всекидневната си работа, основаваща се на
професионална експертиза и добро поведение и винаги
изпълнявана с уважение и достойнство. Чрез спазването на
тези правила ще допринесем за добрия имидж на Групата
Електрохолд.
Всички ние трябва да се придържаме към буквата и духа
на правилата на този Етичен кодекс. Само така можем да
продължим да бъдем успешна компания.
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Десетте норми на Етичния кодекс
1. Общи принципи
В работата си спазваме етичните принципи и правните
норми и се отнасяме с уважение към нашите партньори
•
Спазваме вътрешните правила, които произтичат
от действащото законодателство и съответните норми
на Европейския съюз и ООН, както и политиката за етично
поведение на Дружеството.
•
Уважаваме етичните правила и вътрешните правила
на останалите компании (ако същите са публично достъпни
и не са в противоречие с действащото законодателство
и политиката на етичното поведение на Дружеството),
като същото поведение очакваме и от нашите търговски
партньори, собственици на капитала и клиенти.
•
Не подкрепяме и не толерираме поведение, целящо
измама, корупция, нарушаване на правилата за конкуренция,
дискриминация или тормоз в каквато и да е форма.
•
Предотвратяваме и не допускаме възможен конфликт
на интереси между частната ни дейност и работната
позиция, която заемаме.
•
Своевременно представяме надеждна и точна
информация на нашите собственици на капитала,
държавните институции и обществеността.
•
В търговската ни дейност уважаваме правото и
защитата на конкуренцията с убеждението, че единствено
коректната конкуренция и прозрачният пазар могат да
водят до свободното развитие на компанията.
•
Не приемаме и не предоставяме никакви специални
облаги от какъвто и да било характер.
•
Държим се политически и партийно неутрално, не
подкрепяме никакви действия или инициативи с изключително
или предимно политически цели.

2. Собственици на капитала
Стремим се системно и по етичен начин да повишаваме
стойността на капитала на нашите собственици.
•
Стремим се да запазваме и увеличаваме стойността
на капитала на нашите собственици чрез постигане на
съответните приходи.
•
Подхождаме еднакво към всички собственици, не
облагодетелстваме неоснователно нито един от тях
за сметка на компанията или за сметка на останалите
акционери/съдружници.

•
На собствениците предоставяме цялата нужна
информация по прозрачен и недискриминационен начин.

3. Клиенти
Прозрачни и коректни сме спрямо своите клиенти
•
Предоставяме услугите си професионално и с
необходимото ниво на квалификация. Търсим решенията,
които максимално да отговорят на нуждите и желанията на
клиентите и изискванията за тяхната защита.
•
Предоставяме
разбираема,
безпристрастна,
цялостна, актуална и неподвеждаща информация.

4. Служители
Създаваме позитивна работна среда за своите служители,
в която могат да развият своя потенциал и кариера. Не
приемаме проявите на дискриминация и тормоз под никаква
форма
•
Стремим се към силни и стабилни отношения със
своите служители, основани на взаимно уважение и доверие.
Отстояваме справедливия подход към всички служители.
•
От всички служители, без значение на тяхната
работна позиция, изискваме поведение в съответствие с
етичните норми и ценности.
•
Спазваме
съответното
законодателство
на
Република България и на Европейския съюз в областта на
отношенията със служителите. Спазваме конвенцията на
Международната организация на труда и Организацията на
обединените нации.
•
Не допускаме пряка или непряка дискриминация,
тормоз в каквато и да е форма, както и детския и
принудителния труд.
•
Уважаваме свободата на сдружаване, защитата на
личния живот и колективното договаряне.
•
Предлагаме
на
служителите
съответните
възможности за професионално и личностно развитие и ги
мотивираме за използване на тези възможности за развиване
на техните способности и умения.
•
Подкрепяме служителите, които допринасят за
устойчивия успех на Дружеството със своите професионални
знания и умения.
•
Взаимно се уважаваме, предоставяме
своевременна, надеждна и точна информация.
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•
Не злоупотребяваме с получената информация за
лични облаги и за каквото е да е дейност, противоречаща
на действащото законодателство или на правилата и
ценностите на Дружеството.
•
Гражданската или политическата ангажираност
на служителите не трябва да накърнява доброто име на
Дружеството. Служителят не трябва да допуска евентуален
конфликт на интереси или дейности, които са в противоречие
с работата му в Дружеството.

5. Доставчици
Преговаряме честно и с уважение с нашите доставчици.
От тях изискваме да спазват нашите етични стандарти
и правила.
•
С доставчиците преговаряме честно и в дух на
взаимно уважение.
•
От своите търговски партньори очакваме да
спазват договорените ангажименти, както и всички законови
и етични правила, включително опазването на околната
среда и борбата с корупцията.
•
Търговски отношения установяваме единствено
с партньори с добро име и с такива, които упражняват
единствено законна дейност и чиито финансови средства
идват от законни източници.
•
Спазваме правилата за международна търговия.

•
Социалните мрежи използваме единствено за
подпомагане на нашия бизнес и на търговския ни модел.
•
Защитаваме
вътрешната
информация
и
не
позволяваме нейното изтичане или злоупотреба с цел
получаване на неправомерни облаги.

8. Дарителство и спонсорство
Подпомагаме безкористно благотворителни, научноизследователски, образователни, културни или други
проекти, но не и в случаи на конфликт на интереси или на
политическа дейност.
•
Не предоставяме никакви дарения на политически
партии и движения, нито на организации, фондации или други
юридически или физически лица, които са в близък контакт с
видни политически личности.
•
Спонсорираме
финансово
и
материално
науката,
образованието,
изкуството,
културата,
спорта, както и благотворителни, социални или хуманитарни
проекти. Никога не участваме в тези дейности с цел
получаване на несправедливо предимство.
•
Не предоставяме дарения на секторни асоциации или
организации, застъпващи секторни интереси, които могат
да доведат до конфликт на интереси.
•
Не
предоставяме
финансови
средства
на
организации или лица в случаи на конфликт на интереси.

6. Публична администрация и други
институции

9. Съответствие

В нашия бизнес се държим политически неутрално и към
органите на държавната администрация подхождаме в
духа на взаимно уважение.

Неделима част от Етичния кодекс са „Правилата за спазване
на Етичния кодекс“, изложени в настоящия документ, които
спомагат за правилното му разбиране, значение и спазване
на принципите в тези основни области:

•
Активно и цялостно си сътрудничим с държавните
органи, както и с органите на публичната администрация.
•
Отношенията си основаваме на принципите на
коректността, прозрачността и пълното зачитане на
ролята на двете страни.

•
•
•
•

7. Медии
Информацията, която предоставяме на обществеността,
трябва да бъде винаги обективна и вярна.
•
Предоставяме актуални, пълни и от гледна точка на
съдържание точни послания чрез оторизираните лица.
•
Рекламата, чието съдържание трябва винаги да е
коректно, използваме в съответствие с основните морални
ценности на гражданското общество..

Безопасност и околна среда
Отношения със служителите
Външни отношения и пазари
Охрана

Правилата, които Етичният кодекс съдържа, могат занапред
да бъдат доразвивани във вътрешните правилници на
отделните дружества и могат да вземат предвид както
секторни, така и национални специфики.
Всеки трябва да осъзнава, че представлява Дружеството,
поради което не само трябва да спазва Етичния кодекс, но и
да не подминава неговото нарушаване.
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Всеки трябва да осъзнава, че представлява Дружеството,
поради което не само трябва да спазва Етичния кодекс, но и
да не подминава неговото нарушаване.
На тези от нас, които явно нарушат действащи нормативни
разпоредби, ще им бъдат наложени санкциите, предвидени
в закона. Неспазването на етичните принципи и правила
на Етичния кодекс ще бъде основание за започване на
дисциплинарно производство съгласно Кодекса на труда, в
случай че представлява нарушение на трудовата дисциплина.

10. Защита на доброто име
Етичният кодекс на Дружеството е базиран на действащото
законодателство на Република България и на Европейския
съюз и изцяло зачита съответните норми, международните
споразумения в областта на правата на човека, в борбата с
корупцията и опазването на околната среда.
Етичният кодекс важи за всички нас, които сме част от
Дружеството. Неговото спазване се счита за естествено
в бизнес дейностите на Дружеството и в поведението на
всички заинтересовани лица, без оглед на заеманата работна
позиция или длъжност.
Доброто име на Дружеството до голяма степен зависи от
нашата работа и поведение.
Противозаконното или друго неподходящо поведение само
на един от нас може да навреди на Дружеството. Затова
всеки един от нас трябва да следи за поведението си с цел да
запази доброто име на Дружеството.
Принципите, посочени в Етичния кодекс, представляват
обобщение на нашите ценности. Те определят етичната
рамка и съдържат основните правила на етично поведение,
които се изискват вътре в компанията, както и по отношение
на външните партньори и обществеността.
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ПРЕДЛАГАМЕ на служителите и другите лица, които са
свързани с Дружеството, възможност да предоставят
разумни предложения и оплаквания по начин, който ще осигури
тяхната надлежна проверка, евентуално ефективна и бърза
корекция без никакви притеснения от последващи негативни
действия за тях.

Свържете се с нас
Винаги трябва да имаме предвид, че умишленото лъжливо
обвинение се счита най-малкото за нарушение на този
Етичен кодекс.
Като съобщаваме основателни опасения и оплаквания,
защитаваме не само Дружеството като цяло, но и своите
колеги, клиенти и други заинтересовани лица.
•
споделете своите бележки максимално бързо;
•
вашите съобщения са конфиденциални;
•
можете да останете анонимни, но с това ще
усложните разрешаването на проблема;
•
отрицателни последствия за вас от подадено
основателно предположение или оплакване са в разрив с
принципите на Дружеството.
В съответствие с принципите на Дружеството имате на
разположение няколко начина да съобщите обоснованите
предположения и оплаквания:
•
на своя ръководител или на друг служител на
ръководна позиция, на когото имате доверие;
•
на
имейл
compliance@electrohold.bg;
•
със съобщение по телефон 0800 19 129 – Гореща
линия по етични въпроси. Всеки приет сигнал чрез този
канал се документира чрез вписване в нарочен регистър,
съгласно изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г.
относно защитата на лицата, които подават сигнали за
нарушения на правото на Съюза и приложимото българско
законодателство.
При сигнализирането на основателни притеснения и
оплаквания, използвайте начина, който най-много ви
устройва.
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Правила за спазване на Етичния кодекс
Съобразителност
Безопасност и околна среда
Безопасност, опазване на здравето и
околната среда
Опазването на здравето на хората и на околната среда
са едни от основните приоритети в нашата дейност.
Те стоят над всички други интереси. Всеки от нас е
отговорен за безопасността и спазването на всички
нормативни разпоредби.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ

правила на Дружеството, които са в съответствие с тези
норми.
УВЕРЕТЕ СЕ В БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
технологични съоръжения на Дружеството.

на

всички

СЪЗДАВАЙТЕ И ПОДДЪРЖАЙТЕ безопасна работна среда и
предотвратявайте трудови злополуки на работното място.
НАПРАВЕТЕ ОЦЕНКА НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ,
ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД,
КАКТО И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,
преди реализирането на нови инвестиции, дялови участия,
бизнес намерения, продукти, процеси или услуги. Направете
оценка и на риска от накърняване на доброто име на
Дружеството.
По-подробни правила, принципи и политики са посочени в
Политиката за безопасност и защита на околната среда.

Опазването на живота и здравето на хората стоят над
всички наши интереси. Сигурността и опазването на
околната среда отстояваме като неразделна част от
управлението.
За да изпълним тези приоритети, спазваме действащото
законодателство, съответните норми на Европейския
съюз и вътрешните правила на Дружеството и действаме
така, че всичките ни дейности да бъдат в съответствие
с изискванията на регулаторните органи. Спазваме
международните спогодби в областта на околната среда.
На тези от нас, които явно нарушат действащи нормативни
разпоредби, ще им бъдат наложени съответните санкции,
произтичащи от закона или от подзаконов нормативен акт.
Неспазването на етичните принципи и правила на този кодекс
е основание за търсене на дисциплинарна отговорност по
реда на Кодекса на труда, когато представлява нарушение
на трудовата дисциплина.
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
СПАЗВАЙТЕ всички нормативни изисквания, свързани с
безопасната експлоатация, опазването на здравето и
безопасните условия на труд и грижата за околната среда.
Уверете се, че действате съгласно актуалните вътрешни
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Съпричастност
Отношения със служителите
Справедливи процедури
Съпричастността
представлява
разбиране
на
постъпките или решенията на другите. Винаги се
стремете да разберете колега, търговски партньор
или клиент и помнете, че всеки е уникален. Никога не
дискриминирайте и не осъждайте никого, без да го
познавате достатъчно добре.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Основната ценност, към която се придържа Дружеството,
е справедлив и равноправен подход спрямо всички
служители. Стараем се да работим като един екип и
подкрепяме откритата, директна и учтива комуникация и
взаимоотношения между служителите. Всички служители на
Дружеството трябва да се чувстват свободни да изразяват
мнението си, като знаят, че няма да бъдат санкционирани за
това по никакъв начин.
Като цяло следва да спазваме тези правила:
•
да развиваме културата на взаимно уважение;
•
да
уважаваме
човешкото
достойнство,
обществените норми и добрите обноски;
•
да спазваме всички нормативни разпоредби, свързани
с промяната на трудово-правните отношения, защитата
на личните данни и колективното договаряне, със свободата
на сдружаване и защитата на личния живот;
•
да спазваме нормативните разпоредби, които
забраняват дискриминацията на работното място.

В ПРОЦЕСА НА РАБОТА НЕ ТОЛЕРИРАЙТЕ дискриминация,
тормоз, заплахи или враждебност.
НЕ ОТПРАВЯЙТЕ СЕКСУАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАБЕЛЕЖКИ
СЪС СЕКСУАЛЕН КОНТЕКСТ на други служители или на лица, с
които сте в служебни отношения.
НЕ
ТОЛЕРИРАЙТЕ
НАРУШАВАНЕТО
законодателство в Република България.

на

трудовото

УВАЖАВАЙТЕ ПРАВОТО НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ на
служителите, особено при обработката на личните им данни
в съответствие с нормативните изисквания, с вътрешните
правила на Дружеството за защита на личните данни на
служителите. Това не изключва правото на Дружеството
да извършва мониторинг върху използването на фирменото
имущество, включително счетоводната и комуникационна
техника, фирмената информация и други, в съответствие с
приложимото законодателство.
НЕ ОПОВЕСТЯВАЙТЕ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА
СЛУЖИТЕЛИТЕ на лице, което няма право да получава такава
информация.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВРАЖДЕБНИ ДЕЙСТВИЯ или каквито и да
било ответни действия спрямо служител, който съобщи
за евентуалното нарушение на вътрешните правила или
нормативните разпоредби.
По-подробни правила, принципи и политики са посочени в
Политиката за противодействие на насилието и тормоза,
основани на пола.

КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
ВЗЕМАЙТЕ РЕШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
СИ, като се базирате на тяхната квалификация (ниво на
образование, предходен опит) и на качествата (умения,
ефективност, способност за работа в екип и т.н.), необходими
за извършване на съответната работа.
ВИНАГИ СЕ ОТНАСЯЙТЕ РАВНОПОСТАВЕНО СЪС СЛУЖИТЕЛИТЕ
И КОЛЕГИТЕ СИ без оглед на тяхната раса, етнически
произход, националност, пол, полова принадлежност,
сексуална ориентация, възраст, здравословно състояние,
религия, вяра, мироглед или други критерии.
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Коректност
Външни отношения и пазари
Спазване на правилата на
конкуренцията
Подходящото бизнес поведение накратко се състои в
това, че към другите се отнасяме по начин, по който бихме
желали да се отнасят с нас. В случай че Вие самите открито
и естествено спазвате подходящо поведение и ако по
същия начин изразявате несъгласието си с невъзпитаното
поведение на друг, то можете да повлияете положително
върху колегите, търговските партньори, с една дума на
хората, от вашето непосредствено обкръжение.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Правилата на конкуренцията:
забраняват споразумения или договорки между
•
конкуренти, които нарушават правилата на конкуренцията
(картелни споразумения);
регулират поведението на доминиращо, монополно
•
дружество на пазара;
изискват предварително проучване и, в някои случаи,
•
одобрение на сливанията, придобиванията и останалите
трансакции по такъв начин, че да не нарушат съществено
конкурентната среда.
Справедливата конкуренция дава възможност за свободно
развитие на пазарите и свързаните с тях обществени ползи.
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
СПАЗВАЙТЕ всички нормативни разпоредби и вътрешни
правилници за защита на конкуренцията.
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ с правилата на Дружеството и ако имате
въпроси или бележки, изпратете ги на имейл: compliance@
electrohold.bg.
НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ и не сключвайте споразумения или договорки�
с конкурентно лице относно каквито и да било аспекти в
конкурентна битка между него и Дружеството. Не водете
дискусия с неговите представители по следните въпроси:
•
цени;
•
оферти;
•
условия на продажба;

•
•
•
•
•
•

производство, капацитет или обем на продажбите;
разходи, печалби или марж от печалбата;
пазарен дял;
оферта на продукти или услуги;
класификация на клиенти или доставчици;
методи на разпределение.

НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ и не сключвайте споразумения или договорки
с никой (включително конкурентите, продавачите и
клиентите) за изпращането на оферта или нейните условия,
ако изпратената оферта трябва да послужи за други цели, а
не за спечелването на поръчката.
ИЗБЯГВАЙТЕ КАКВИТО И ДА БИЛО КОНТАКТИ с конкурентите,
които биха могли да създадат причина за подозрение за
участието на Дружеството в забранени споразумения или
договорености.
НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ и не сключвайте споразумения2 или
договорености с доставчици, респективно с клиенти,
които биха ограничили цената или други условия, по
които Дружеството, респ. клиентът може да продължи
да предоставя продукта или услугата на други субекти и
занапред.
ИЗБЯГВАЙТЕ СПЕЧЕЛВАНЕТО на информация за конкурентите
чрез индустриален шпионаж, подкуп, кражба или подслушване
чрез електронни устройства.
ИЗБЯГВАЙТЕ
РАЗПРОСТРАНЯВАНЕТО
на
некоректна
информация за конкурентите, техните продукти или услуги.
ПОСЪВЕТВАЙТЕ СЕ СЪС служителя, отговарящ на имейл:
compliance@electrohold.bg, за това как да се предпазите от
възможно нарушение на правилата при оценката, на което
и да е предлагано сливане, придобиване или друга бизнес
договореност по отношение на риска от нарушаване на
защитата на конкуренцията.
НЕ ВСТЪПВАЙТЕ В ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА споразумения,
решения, както и съгласувани практики, които имат за цел или
резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване
на конкуренцията на съответния пазар.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ чрез приемане
на споразумение или обещани за работа или членство в
органите на управление на конкуренти.
� Изрични или условни, формални или неформални, писмени или устни.
2 Включително споразумения за лиценз на технологии, които биха ограничили
лицензодателя или лицензополучателя.
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Недопустими плащания и подаръци
Неподкупност означава честност. Никога не се
включвайте нито директно, нито индиректно в каквато и
да е дейност, която би могла да бъде тълкувана като искане
или приемане на подкуп или преференции с цел облага. Да
бъдеш неподкупен означава да останеш свободен – точно
от такива служители имаме нужда.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Под недопустимо плащане се разбира получаването на
подкуп, прикрити комисионни, плащане без правно основание
или плащане срещу неполучено изпълнение (фиктивни
фактури) . Ако действате с цел получаване на предимства
или лични облаги, плащането няма да е допустимо при
никакви обстоятелства и с приемането на такова плащане
вие излагате Вас и Дружеството на риск от наказателно
преследване и административни санкции.
Недопустимите плащания са изрично забранени:
•
във всички държави по света;
•
при всички търговски преговори както в частния,
така и в публичния сектор;
•
при извършването на трудови дейности или
изпълнението на задължения, произтичащи от служебната
позиция, които могат да доведат до поставяне на някоя от
страните в по-изгодна позиция.
Допустима са разумните и ограничени разходи за подаръци,
социални контакти, забавления и пътни разходи, свързани
с продукти, услуги или изпълнение на договори. Тези разходи
са допустими, когато отговарят на нормалните бизнес
практики и не могат да повлияват върху бизнес решения или
решенията на публични институции.
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ИЛИ НАПРАВИТЕ ПОДАРЪК, на стойност
до 50 лева независимо от вида му (материален3
или
нематериален4), убедете се, че познавате вътрешните
правила на Дружеството, разпоредбите на съответните
закони и изискванията на съответните вътрешни правила
на контрагентите (ако са публично достъпни). Подаръци на
стойност над 50 лева не се приемат от служителите.
УБЕДЕТЕ СЕ, ЧЕ РАЗБИРАТЕ РАЗЛИКАТА между подкуп
(противозаконно предоставяне на стойностна вещ на някой

друг в замяна на услуга във ваша полза) и малък подарък като
възможен начин за израз на благодарност.
НИКОГА НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ, НЕ ОБЕЩАВАЙТЕ, НЕ ПЛАЩАЙТЕ И
НЕ ОДОБРЯВАЙТЕ подарък за служебно лице или за служител
на клиент с цел получаване или запазване на неполагаща ви се
облага или подарък, който в дадения случай би изглеждал не на
място.
ВРЪЧВАЙТЕ ПОДАРЪЦИТЕ ПРОЗРАЧНО, т.е. с ясна идентичност
на получателя, предмета, причината и целта на подаръка.
УБЕДЕТЕ СЕ, ЧЕ ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА РАЗХОДИТЕ за подарък
(напр. касов бон, договор за дарение и т.н.) отразява точно
истинския характер на плащането.
НИКОГА НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ КАТО ИЗРАЗ НА ВНИМАНИЕ В
ТЪРГОВСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ напр. подарък, парична помощ
или забавление, ако в дадения случай те биха изглеждали не на
място.
ОСИГУРЕТЕ
СИ
ИНФОРМАЦИЯ
за
актуалните
или
потенциалните представители на други страни, ако има
признаци:
•
за използване на нелегални или нелоялни търговски
практики;
•
за репутация на лицето, предлагащо подкупи;
•
за семейни или други връзки, които биха могли по
неподходящ начин да повлияят върху решението на клиента
или официалното лице.
НЕ ПРИЕМАЙТЕ И ОТКАЗВАЙТЕ
•
искания за плащания (комисионни) преди оповестяване
на решението за победител в търг;
•
предложение за посредничество в поръчка чрез
конкретен представител или партньор предвид „специални
отношения“,
•
искане за извършване на плащане в полза на
държавата или на лице, което няма връзка с трансакцията,
•
плащания или комисионни, чийто размер не отговаря
на предоставените услуги.
ИЗИСКВАЙТЕ ОТ ВСИЧКИ ЛИЦА (юридически или физически),
КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДРУЖЕСТВОТО (напр. консултанти,
търговски представители, дистрибутори или договорни
партньори), да спазват разпоредбите на тази глава.

3 Например дребна вещ.
4 Например заплащане на обяд, храни и напитки, забавления или пътни разходи.
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Отношения с доставчици и клиенти
Професионализмът е това, което ни прави истински силни.
Затова уважаваме тези служители, които извършват
възложената работа с пълна отдаденост, съумяват да
предвидят последствията от своето поведение, както
и евентуалното развитие на ситуацията, но най-вече
влагат в работата своята душа и сърце.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Отношенията на Дружеството с доставчици и клиенти
се основават на законно, ефективно, коректно и честно
поведение. По отношение на доставчиците и клиентите си
Дружеството се придържа към спазването на правилата на
Етичния кодекс.
В рамките на сферата на своето влияние Дружеството
се старае да гарантира спазването на общите правила,
определени от Етичния кодекс, от страна на доставчиците,
съгласно които следва:
•
да осигурят безопасна и здравословна работна
среда;
•
да спазват нормативните разпоредби относно
опазването на околната среда;
•
да се държат коректно със своите служители;
•
да осигуряват коректни отношения в рамките на
търговските отношения.
Спазването на следните инструкции ще спомогне нашите
отношения с доставчиците и клиентите да не навредят на
доброто име на Дружеството.
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
СПАЗВАЙТЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА СЪОТВЕТНИТЕ нормативни
разпоредби, касаещи отношенията с доставчици и клиенти.
Убедете се, че действате съгласно актуалния вътрешен
правилник, който е в съответствие с тези разпоредби.
СТРЕМЕТЕ СЕ да осигурите коректен подход към всички
търговски партньори на Дружеството.
СЛЕДВАЙТЕ съответните инструкции, които уреждат
доставката на материали и/или
услуги, които са от
обществен интерес.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК по начин, различен от
справедливия процес на подбор.

ПРИ ИЗБОР НА ЛИЦА ИЛИ КОМПАНИИ, КОИТО ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ
ДРУЖЕСТВОТО,
спазвайте
съответната
правилна
административна процедура.
РАБОТЕТЕ единствено с доставчици, които спазват
нормативните разпоредби и вътрешните правила на
Дружеството, уреждащи въпросите за безопасността и
здравето, околната среда и трудовите отношения.
ОБРЪЩАЙТЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗБОРА
НА ДОСТАВЧИК и евентуално ОГРАНИЧЕТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА
за поръчка, която би позволила на доставчика (и в неговите
работни помещения):
•
толериране на опасни условия за труд;
•
наемане на работници, по-млади от минималната
позволена възраст, които работят по принуда или без
разрешително за работа;
•
видимо нарушаване на екологичните стандарти.
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА НА ДОСТАВЧИК,
който е собственост на или е управляван от Ваш роднина или
близко лице.
ПАЗЕТЕ ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА на Дружеството въз основа на
клаузите от сключения договор/допълнително споразумение
към него за спазване на конфиденциалност и пазете
каквато и да е информация за доставчиците и клиентите
в съответствие с договорните условия и приложимите
нормативни разпоредби.
СПАЗВАЙТЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,
получени от доставчици и клиенти (вж. Неприкосновеност
на личния живот и защита на данните на стр. 28 от този
Етичен кодекс).
ПРЕДИ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ или поверителна
информация на доставчици се уверете, че същите спазват
законовите изисквания и са предприели необходимите
технически,
физически
и
организационни
мерки
за
предотвратяване на неоторизиран достъп до тях или
злоупотреба с тях.
ПРИ ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ НА КЛИЕНТИ ПРЕДОСТАВЯЙТЕ
единствено достоверна информация и всички договорни
условия в разбираема форма.
ПРИ РЕКЛАМИРАНЕ НА УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ПОСОЧВАЙТЕ
коректна информация без елементи на неподходяща или
лъжлива реклама. Не премълчавайте важни факти и не
предлагайте ползи, които не може да гарантирате.
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Регулация на международната търговия
Доверието на нашите клиенти до голяма степен зависи
от това, по какъв начин извършваме и развиваме нашия
бизнес. Държим на открито и прозрачно поведение.
Доверието се губи много лесно, затова бъдете много
внимателни в работата си и по-добре проверявайте
всичко по два пъти, отколкото да подцените нещо, което
впоследствие да се окаже много важно.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Международните конвенции уреждат международната
търговия, свързана с трансфера или износа на:
•
стоки и услуги;
•
хардуер или софтуер;
•
технологии, преминаващи през държавната граница,
включително тяхното
предоставяне по електронен път.
Използват се във връзка с директен или индиректен износ
или внос от или в определени държави, с които търговията
е ограничена, или с тези страни, които могат да бъдат
идентифицирани по отношение на националната сигурност.
Нарушаването на международните конвенции може да доведе
до сериозни санкции, включително глоби и прекъсване на
опростените процедури за внос или износ (непрекъсваемост
на доставките).
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
СПАЗВАЙТЕ СЪОТВЕТНИТЕ нормативни разпоредби на
Република България и на другите държави, в които оперираме,
и свързаните с тях процедури в областта на вноса и износа
на стоки, технологии, софтуер, хардуер, услуги, както и в
сферата на финансовите трансакции.
СЪОБЩАВАЙТЕ ЦЯЛАТА НЕОБХОДИМА ИНФОРМАЦИЯ на
лицето, отговорно за износа и вноса, за да може да осигури
точни и пълни декларации за внос.
УВЕРЕТЕ СЕ,
че Дружеството и неговите търговски
представители предоставят на държавните органи точна и
пълна информация.
ПРОВЕРЯВАЙТЕ КОРЕКТНОСТТА НА КЛАСИФИКАЦИЯТА ЗА
ИЗНОС на продуктите, софтуера или технологиите преди
износа и така се уверете дали не се изисква специално
разрешение за тях.

ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ ТРАНСАКЦИЯТА е в съответствие с всичките
необходими регламенти и правила, които ограничават
трансакции с определени (санкционирани) страни и лица и
дали не спада към трансакциите, извършвани с непозволени
средства.
ПРОВЕРЕТЕ ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ, доставчици
и страни, участващи в международните трансакции, в
съответствие с вътрешните правила за проучване на
доставчиците и клиентите на Дружеството.
НЕ ПОДКРЕПЯЙТЕ НИКАКВИ ЗАБРАНЕНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ,
които се наказват съгласно съответното законодателство.
ПРОВЕРЯВАЙТЕ ВСИЧКИ ФАКТИ ИЛИ СИГНАЛИ, които показват,
че търговският партньор се опитва да заобиколи правилата
на международната търговия (напр. уклончиви, неохотни или
неудовлетворителни отговори на търговския партньор,
свързани с въпроси за доставки за крайна употреба, крайния
потребител, сроковете и мястото за доставка).
НЕ ВСТЪПВАЙТЕ В СДЕЛКИ, в които участват страни с
наложено ембарго, техни граждани или представители,
както и физически или юридически лица, на които са наложени
санкции от определени правителства.
ОТКАЖЕТЕ ФАКТУРИ ЗА ВНОСНИ СТОКИ, в които цената не
отразява тяхната пълна стойност, списъкът на стоките
е непълен или съдържа неточно описание на страната или
произхода.
ОТКАЖЕТЕ ВСЯКАКВИ ПЛАЩАНИЯ НА ВНОСИТЕЛ, които не са
включени в цената на фактурата или съобщени по подходящ
начин.
БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ С ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ между свързани
лица, ако техните цени не покриват съответните разходи и
печалба.
ПРИ ДЕКЛАРИРАНЕ НА СТОКИ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМИ С
БЛАГОПРИЯТЕН МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ ПРОВЕРЯВАЙТЕ дали
съществуват процеси, които насърчават спазването на
изискванията на съответните програми.
ПОСЪВЕТВАЙТЕ СЕ със своя ръководител, ако не сте сигурни
дали сделката не е в разрез с приложимите нормативни
разпоредби.
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Предотвратяване на изпирането на
пари
Репутацията е изключително важна за всеки един от
нас. За нашия успех или неуспех решаващо е доброто име.
Клиентите, търговските партньори и колегите търсят
положителни отзиви за нас, като предприятие, и за вас,
като наши представители! Така че бъдете внимателни,
за да не накърните с нищо нито своята репутация, нито
тази на компанията, която представлявате.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Лица, които се занимават с криминална дейност – напр.
тероризъм, продажба на наркотици, корупция и измами –
могат да се опитат да „изперат“ приходите от своята
криминална дейност, за да прикрият печалбите си или да ги
легализират по някакъв начин. При изпирането на мръсни пари
се прикрива техният произход и следователно не е възможно
да се определи техният източник или собственик.
Целта на Дружеството е да търгува само с клиенти,
консултанти и търговски партньори с добро име, които
в бизнеса си използват само легални действия и техните
средства идват от легитимни източници.
В рамките на Дружеството трябва да се прилага
подходът „ПОЗНАВАЙ СВОЯ КЛИЕНТ“, с помощта на който
се идентифицират СЪОТВЕТНИТЕ РИСКОВЕ и се приемат
необходимите действия за тяхното предотвратяване и за
откриване на неприемливи или съмнителни плащания.
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ

да избегне предоставянето на необходимите сведения или
справки.
СПАЗВАЙТЕ СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ по
отношение на приетите начини на плащане. Разберете какви
видове плащания се свързват с изпирането на „мръсни“ пари.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОРЪЧКИ, ПОКУПКИ ИЛИ ПЛАЩАНИЯ, които
са необичайни или не отговарят на бизнеса или на дейността
на клиента.
НЕ ВСТЪПВАЙТЕ В ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ С НЕОБИЧАЙНО
СЛОЖНА СТРУКТУРА, с начини на плащане, които са лишени от
търговски смисъл или позволяват необичайно благоприятни
условия за плащане.
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ПРЕВОДИ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА към
или от държави, които не са свързани със сделката или не са
логични по отношение на съответния клиент.
НЕ ВСТЪПВАЙТЕ В СДЕЛКИ С ВИРТУАЛНИ ИЛИ ОФШОРНИ
БАНКИ или с валутни прехвърлители, обменители, или други
небанкови финансови посредници, които не са надлежно
лицензирани/регистрирани или не отговарят по друг начин
на приложимото законодателство.
НЕ ВСТЪПВАЙТЕ В СДЕЛКИ, ЧИИТО УГОВОРКИ ЦЕЛЯТ ДА
ЗАОБИКОЛЯТ ТЯХНОТО ДЕКЛАРИРАНЕ ПРЕД ОПРЕДЕЛЕНИ
ИНСТИТУЦИИ (напр. няколко свързани сделки под лимита,
подлежащ на деклариране).
В СЛУЧАЙ ЧЕ ЗАБЕЛЕЖИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОДОЗРИТЕЛНА
ДЕЙНОСТ, пишете на имейл: compliance@electrohold.bg и
продължете сделката чак след изясняването на проблема.
Обърнете внимание дали нейното решаване е надлежно
регистрирано.

СПАЗВАЙТЕ
СЪОТВЕТНОТО
законодателство,
което
забранява изпирането на „мръсни“ пари, подпомагането и
финансирането на тероризъм и задължава да се докладват
парични сделки в брой или съмнителни сделки.
СПАЗВАЙТЕ ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТИТЕ.
Събирайте и се запознавайте с документацията свързана с
потенциалните клиенти и търговски партньори и се уверете,
че техният бизнес е легален и че произходът на техните
финансови средства е от позволени от закона източници.
НЕ ВСТЪПВАЙТЕ В ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОР, който
не е склонен да предостави пълна информация, предоставя
непълна, невярна или съмнителна информация или се опитва
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Сътрудничество с обществени и други
институции
Коректността е неделима част от правилата за добро
поведение. Възпитаното или коректно поведение е ключът
към добри междуличностни отношения в семейството
и в работата. Животът ни поднася безброй различни
ситуации, в които трябва да решим как да реагираме.
Основните правила за поздрав, представяне, съвместно с
облеклото ни, е това, което формира мнението не само за
нас, но и за нашата компания.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
В нашата работа много често общуваме с обществени
или други институции. Във всяка ситуация служителите на
Дружеството трябва да спазват:
•
етичните стандарти,
•
съответните нормативни разпоредби.
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
СПАЗВАЙТЕ СЪОТВЕТНИТЕ НОРМАТИВНИ ПРЕДПИСАНИЯ,
валидни за работа с обществени органи и останалите
институции.
ГОВОРЕТЕ ЧЕСТНО И ТОЧНО, СЪТРУДНИЧЕТЕ при срещите
си със служители на обществени органи и институции,
избягвайте подаването на неточни или непълни данни.
С ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ И ОСТАНАЛИТЕ ИНСТИТУЦИИ
сътрудничете коректно и прозрачно, зачитайки ролята,
която и двете страни представляват.
НЕ
ОКАЗВАЙТЕ
НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО
ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ
СЛУЖЕБНО ЛИЦЕ, например с подарък или с обещание да
назначите това лице или членовете на неговото семейство
на работа, в случай че същото има възможност да повлияе
върху решението на обществения орган.
ВЪВЕДЕТЕ ПРОЦЕСИ, които ще осигурят актуалност,
точност и пълнота на информацията и нейното предаване
на съответните субекти.

22

Медии и социални мрежи
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Дружеството
цени
отношенията
си
с
медиите,
собствениците на капитала и обществеността. Целта
на Дружеството е да комуникира открито и активно,
със съзнание за отговорност за своевременна, точна и
обективна информация.

ДА КАЗВАМЕ ИСТИНАТА е основна предпоставка за
достоверност и убедителност. Бъдете винаги искрени към
своите колеги и клиенти и никога не си приписвайте знания
или умения, които нямате. Никога не разговаряйте с медии,
ако не сте упълномощен. Не се страхувайте, с това няма да
загубите от своя авторитет. Напротив, ще покажете, че не
лъжете и че разбирате и уважавате интересите на другите.
5 Социалните мрежи включват напр. Facebook, LinkedIn, Myspace, YouTube, Twitter и др.

С поверителна информация Дружеството работи в
съответствие с изискванията на закона и вътрешните
правилници, които гарантират, че тази информация
ще стигне само до оторизираните лица или тяхното
разпространяване ще бъде само за целите на Дружеството.
Предвид факта, че социалните мрежи5 станаха всекидневно
и напълно прието средство за комуникация и споделяне на
събитията в нашия живот, е необходимо да им се обърне
нужното внимание.
С тяхното бързо растящо значение за стопанската дейност,
социалните медии се явяват като важен комуникационен
инструмент в Дружеството и извън него.
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩА СЕ за Дружеството, може да бъде
представяна на обществеността и медиите (включително
чрез социални мрежи) само от оторизираните за това
лица – членовете на Управителния или Надзорния съвет,
мениджмънта на компанията или направление „Връзки с
обществеността“.
СЪЗДАВАНЕТО НА СЛУЖЕБЕН ПРОФИЛ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
ПОДЛЕЖИ НА ОДОБРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА РАБОТОДАТЕЛЯ, а
личните профили на оторизираните служители трябва да
бъдат отделени от служебните.
СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО ПУБЛИКУВАТ СЛУЖИТЕЛИТЕ в
личните си профили не трябва да бъде уронващо доброто
име и престижа на Дружеството, не трябва да съдържа
конфиденциална, вътрешна, финансова, бизнес информация,
търговска тайна или друга тайна, защитена от закона.
НЕПОДХОДЯЩ
КОМЕНТАР,
БЛОГ
ИЛИ
ИНФОРМАЦИЯ,
публикувани от името на Дружеството или от негов
служител, които са некоректни, накърняват доброто име
на Дружеството или оставят у вас подобно ПРИТЕСНЕНИЕ,
докладвайте на имейл compliance@electrohold.bg.
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Лоялност
Защита
Защита на хората, имуществото и
информацията

на
сигурността
на
служителите,
оборудването,
информацията, изчислителната техника и функционирането
на предприятието.
ОСИГУРЕТЕ АДЕКВАТНИ планове за работа на елементите на
стратегическата инфраструктура.
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ в обученията за кризисни и аварийни ситуации,
които могат да настъпят в Дружеството.

Сигурност означава безопасност и предвидимост на
работните процеси и поведението на служителите.
Човек или екип, който работи в предвидима и безопасна
среда, прави всичко с удоволствие и добре, остава с
позитивно чувство от нещата, които прави, радва се на
резултатите, които постига и със своите действия не
вреди на никого и нищо.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Ключовите елементи за защитата на Дружеството са:
•
опазване на живота и здравето по време на всички
дейности;
•
опазване на имуществото от кражби, щети или
злоупотреби;
•
опазване на елементите на стратегическата
инфраструктура на държавата, които са собственост на
Дружеството;
•
гарантиране на поверителността, достъпността
и интегритета на данни и информация, включително на тези,
предоставени от служители, клиенти, търговски партньори
или трети страни, в съответствие с всички нормативни
разпоредби, които ги регулират;
•
опазване на категоризирана информация, най-вече
класифицирана информация, лични данни;
•
опазване на вътрешна информация, търговска тайна
и друга поверителна информация;
•
защита на интелектуална собственост, авторски
права и личен живот.
Целта на превантивните мерки за защита е гарантирането
на сигурността на лицата, имуществото, информационните
дейности (хардуер, софтуер, приложения, изчислителна
техника и нейната инфраструктура и т.н.) и създаването на
условия за сигурно функциониране на Групата Електрохолд.

КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ

РЕГИСТРИРАЙТЕ ПРАВИЛНО И КОРЕКТНО присъствието на
служителите на работните им места.
СПАЗВАЙТЕ правилата на всеки офис и работно място на
Дружеството за влизане и напускане на сгради и носете
идентификационната си карта на видимо място.
СПРЕТЕ ДОСТЪПА до обектите на Дружеството на
неоторизираните лица. Сигнализирайте, ако лица без
идентификационни карти на видимо място се движат в
обектите на Дружеството.
ПАЗЕТЕ СОБСТВЕНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО от кражби или
злоупотреби.
ГРИЖЕТЕ СЕ С НЕОБХОДИМОТО ВНИМАНИЕ ЗА ЗАЩИТАТА на
опасни материали.
НЕ ОСТАВЯЙТЕ БЕЗ НАДЗОР НЕЗАЩИТЕНА ИЗЧИСЛИТЕЛНА
ТЕХНИКА като преносими компютри, сървъри и др.
НЕ ОСТАВЯЙТЕ НЕЗАЩИТЕНО ОБОРУДВАНЕ ИЛИ РАБОТНО
МЯСТО в обектите на Дружеството, до които достъп има
само оторизираният персонал. Сигнализирайте за всяка
поява на така незащитено оборудване или работно място.
СЪЗДАВАЙТЕ И ПОДДЪРЖАЙТЕ безопасна работна среда и
идентифицирайте признаците за насилие на работното
място.
ПРОВЕРЯВАЙТЕ нужната информация за новите служители и
търговски партньори в обема, разрешен от закона.
СИГНАЛИЗИРАЙТЕ ЗА ВСИЧКИ недостатъци в мерките за
сигурността на прекия си ръководител или имейл: compliance@electrohold.bg.
ПРОВЕРЯВАЙТЕ ОПЛАКВАНИЯТА, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА,
от страна на служителите, клиентите, доставчиците или
хора, живеещи в близост до обектите на Дружеството.

ОПРЕДЕЛЕТЕ ТОЧНИТЕ ПРОЦЕДУРИ за решаване и гарантиране
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Неприкосновеност на личния живот и
защита на данните
Сигурност означава безопасност и предвидимост на
работните процеси и поведението на служителите.
Човек или екип, който работи в предвидима и безопасна
среда, прави всичко с удоволствие и добре, остава с
позитивно чувство от нещата, които прави, радва се на
резултатите, които постига и със своите действия не
вреди на никого и нищо.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
В днешно време, с увеличаването на изискванията за
защита на личния живот и данни, все повече се набляга върху
регулирането на събирането и използването на „лични данни“,
т.е на такива данни, по които може да бъде идентифицирано
конкретно физическо лице (напр. име, ЕГН, информация за
адрес, снимки и т.н.).
Дружеството се грижи за отговорното управление на
личните данни и процедира в съответствие с приложимото
законодателство за неприкосновеност на личния живот.

КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС И СЛЕДВАЙТЕ регламентираните
правила за работа с лични данни:
•
вътрешни правилници, свързани със защита на
личните данни в Дружеството, които прилагат изискванията
на нормативните актове за защита на личните данни вътре
в Дружеството;
•
всички свързани договорни задължения.

СЛЕДЕТЕ за недопускането на неоторизиран достъп при
обработката на лични данни и за тяхната случайна загуба
или унищожаване.
ПРОВЕРЯВАЙТЕ СВОИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПРИ РАБОТА с лични
данни, напр. тяхното изпращане по имейл (на повече хора от
необходимото), не забравяйте документи, които съдържат
лични данни, в копирната или факс-машината (така че да
станат достъпни и за други лица).
ИЗПОЛЗВАЙТЕ „АНОНИМНИ“ ДАННИ (след отстраняването
на имена и лични данни) или „обобщена“ информация (за
няколко души, когато не е възможно конкретното лице да
бъде идентифицирано) в подходящи случаи или там, където е
наложително.
ИЗБЯГВАЙТЕ СПОДЕЛЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ с трети
страни като доставчици, които нямат въведени мерки
за необходимите процедури за сигурност и ограничения,
свързани с осигуряването на защитата на личните данни.
ИЗБЯГВАЙТЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ между
различни държави, без да сте се информирали за съответните
законови изисквания.
АКО НАУЧИТЕ, ЧЕ ЛИЧНИ ДАННИ СА БИЛИ ИЗПОЛЗВАНИ В
ПРОТИВОРЕЧИЕ с тези принципи или с вътрешните правила на
Дружеството или ако е налице нарушение на безопасността
на системите или оборудването, съдържащо лични данни,
веднага информирайте прекия си ръководител или пишете на
имейл: compliance@electrohold.bg.

ОБРАБОТВАЙТЕ
ЛИЧНИ
ДАННИ
само
за
законови
цели, произтичащи от съответните закони или от
трудовоправните и договорните отношения.
ПРЕДОСТАВЯЙТЕ лични данни само на лица, на които същите
са необходими за законови цели, спазвайки съответните
вътрешни правила на Дружеството за техническа защита
на данните с цел предотвратяване на неоторизиран достъп
(например криптиране на документите, съдържащи лични
данни, и предоставяне на данните за достъп до тях на
определени лица).
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Интелектуална собственост
Конфиденциалността или дискретността е ценното
качество да говорим или действаме така, че да
защитаваме другите, да не разкриваме резултатите от
повече или по-малко оригинални идеи, теми-предложения,
инструкции и решения. С това защитавате нашето
ноу-хау, опазвате нашата уникалност и ни помагате във
всекидневното съревнование с конкуренцията.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Интелектуална собственост на Дружеството са:
•
патенти и иновации;
•
търговски
марки
и
други
предмети
на
интелектуалната собственост;
•
търговски тайни и друга поверителна информация.
Това са едни от най-големите ценности, които всички
служители трябва да пазят.
Същевременно е необходимо да се уважават действащите
права върху интелектуалната собственост на останалите.
Неправомерното им използване може да изправи компанията
и/или нейните служители пред риск от:
•
искове за обезщетение;
•
значителни финансови санкции;
•
наказателно преследване.
Ключът към защитата на нашата интелектуална
собственост от една страна е своевременната и
адекватна оценка на новите продукти, услуги, процеси,
софтуер и прочие потенциални обекти на интелектуална
собственост на Дружеството, от гледна точка на това
дали те представляват евентуални изобретения и/или
притежават определена отличителност/оригиналност,
и/или представляват търговска тайна за Дружеството.
От друга страна следва да не се допуска и нарушаването
на правата на интелектуалната собственост на други
субекти.
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
ИДЕНТИФИЦИРАЙТЕ И ЗАЩИТАВАЙТЕ
СОБСТВЕНОСТ на Дружеството.

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА

НЕ
НАРУШАВАЙТЕ
ПАТЕНТИТЕ,
ТЪРГОВСКИТЕ
МАРКИ,
материалите, защитени с авторски права, и друга защитена
интелектуална собственост на други лица.

НЕ РАЗПРОСТРАНЯВАЙТЕ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА предложения за
нови продукти, услуги или търговски марки и т.н.
КОНСУЛТИРАЙТЕ се със служителите на правната дирекция на
Дружеството по въпроси, свързани с лицензии или съгласие за
използване на защитената интелектуална собственост на
други лица като патенти, търговски марки или поверителна
информация (т.е. информация, която е поверителна и не е
публично известна или достъпна).
ПОСЪВЕТВАЙТЕ СЕ със своя ръководител или със служител на
правната дирекция преди:
•
да поискате, приемете или използвате поверителна
информация за външни субекти (напр. преди да изискате от
клиента поверителна информация за конкуренцията);
•
да съобщите на някого поверителна информация за
Дружеството;
•
да предоставяте на външни субекти използването
на интелектуалната собственост на Дружеството.
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРУГА КОМПАНИЯ за
развитие на нови продукти, услуги или софтуер без писмен
договор,
уреждащ
собствеността
върху
бъдещото
произведение, обект на интелектуалната собственост,
както
и
другите
права,
касаещи
разработената
интелектуална собственост.
ПРЕДИ ДА ПРЕДСТАВИТЕ НОВ ПРОДУКТ или услуга или тяхното
наименование, уверете се, че не нарушавате авторските
права, патентите или търговските марки на други субекти.
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ДЕМОНСТРАЦИЯ на нови продукти или
услуги или предоставянето на информация за тях преди
подаването на заявление за патент (или решението да не се
подава).
ПРЕДИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ СЪС
СЛУЖИТЕЛ, особено в случаите, в които знаете, че ще работи
за конкуренцията, убедете се в съществуването на мерки,
недопускащи злоупотреба или непреднамерено разкриване
на поверителна информация, свързана с интелектуалната
собственост.
НЕ ПОДКРЕПЯЙТЕ И НЕ ТОЛЕРИРАЙТЕ СИТУАЦИЯ, в която
служител, особено такъв, който по-рано е работил за
конкуренти, да злоупотреби с поверителна информация на
конкурента в полза на Дружеството.
СКЛЮЧВАЙТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ с
трети страни, ако характерът на споделяната информация
го налага.
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Злоупотреба с вътрешна информация
и търгуване с акции
ВЕРНОСТТА, често наричана лоялност, означава честност,
толерантност, уважение и солидарност с компанията. Лоялен
е онзи служител, който вярва в поставените цели, никога няма
да навреди на интересите на Дружеството, може да прави
жертви и е в състояние да предприеме и непопулярни мерки.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
В рамките на трудовата си дейност можете да научите
важна информация за дейностите, резултатите или
решенията на отделните дружества на Групата Електрохолд
или Групата Еврохолд България, или на други дружества, преди
те да са станали публично достъпни.
Вътрешната
информация
(вътрешната
фирмена
информация) представлява конкретна информация за
компания от Групата на Електрохолд или Групата Еврохолд
България, или на друг емитент на публично търгувани ценни
книжа (напр. акции), която не е публично известна и нейното
оповестяване най-вероятно би оказало съществено влияние
върху цената на самите акции.

В СЛУЧАЙ ЧЕ ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
на компанията, запознайте се с нормативните изисквания
и ограничения по отношение сключването на сделки от
лица с ръководни функции и тясно свързани с тях лица с
акции, дългови финансови инструменти, деривативи и други
финансови инструменти, издадени от публичните дружества
от Групата Електрохолд или Групата Еврохолд.
НА НИКОГО НЕ ПРЕПОРЪЧВАЙТЕ ИЛИ НЕ ПРЕДЛАГАЙТЕ покупка
или продажба на ценни книжа на нито една компания от
Групата Електрохолд или Групата Еврохолд България, в случай
че разполагате с поверителна вътрешна информация (това
също се счита за злоупотреба с вътрешна информация).
СПАЗВАЙТЕ ЗАБРАНАТА ЗА ТЪРГОВИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ДЕЙСТВИЯ в периода преди важни съобщения по отношение
на Групата Електрохолд или Групата Еврохолд България (напр.
оповестяване на печалби или потенциално придобиване).
НЕ УЧАСТВАЙТЕ В ДИСКУСИИ ОТНОСНО БИЗНЕС ДЕЙНОСТИТЕ на
Групата Електрохолд или Групата Еврохолд със семейството
си и приятели. Това се отнася и за информация, свързана с
вашата работа в Дружеството или за посетителите във
Вашия офис, ако с тази информация може да се злоупотреби.

Използването на вътрешна информация за Ваша финансова
или друга лична изгода или разкриването на вътрешната
информация на други лица е нарушение на това правило
и може да се смята дори за нарушаване на закона. Това
включва покупка или продажба на ценни книжа на което и
да е дружество, за което разполагате с важна непублична
информация и предаването на тази „вътрешна информация“
на друг, който може да се възползва финансово от нея.
КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ
ЗАПАЗЕТЕ В ТАЙНА вътрешната информация за Групата
Електрохолд или Групата Еврохолд България, и не я предавайте
на никого извън тези групи, освен ако това не се налага за
целите на търговската дейност (в този случай се уверете, че
те ще бъдат третирани по подходящ начин и при адресата
на тази информация).
ЕВЕНТУАЛНИ ВЪПРОСИ консултирайте със служител
от направление „Правно“ на Групата Електрохолд преди
извършването на трансакцията или разкриването на
информация за Групата Електрохолд или Групата Еврохолд
България.
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Конфликт на интереси
Осведомеността е умението за оценка на актуална
ситуация, за да се избегнат навреме всички действия и
обстоятелства, въз основа на които би могъл да настъпи
личен конфликт на интереси. Конфликтът на интереси
не означава автоматично некоректно поведение –
това е състояние на повишен риск, когато служител или
търговски партньор може да бъде подложен на изкушение
да действа в полза на други, да назначава на работните
позиции свои роднини или да злоупотреби със служебното
си положение.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ
Всички решения са приемат в най-добрия интерес на
Дружеството, без оглед на личните интереси на участниците.
Конфликтът на интереси настъпва при отстояването на
лични интереси или с участие в дейностите, които вредят на
интересите на Дружеството.
Какво е забранено:
•
застрашаване на добро име на Дружеството;
•
злоупотреба
с
ресурси
или
влиянието
на
Дружеството – даже когато не действате с лоши намерения,
дори самият намек за конфликт на интереси може да има
негативен ефект.

ОСИГУРЕТЕ в съответствие с нормативните изисквания
необходимото одобрение преди да приемете място на член
в управленски орган на търговското дружество (Надзорен
съвет, Управителен съвет и т.н) или да започнете да
извършвате дейност, носеща приходи, която е сходна с
предмета на дейността на Дружеството.
ИНФОРМИРАЙТЕ ПРЕКИЯ СИ РЪКОВОДИТЕЛ, ако желаете
да приемете място или ако вече сте член на органите
на сдружение с нестопанска цел, което има отношения с
Дружеството или което би могло да получи финансова или
друга подкрепа от Дружеството.
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ в своя полза информация и имущество, към
които имате достъп поради позицията, която заемате в
Дружеството.
ИЗБЯГВАЙТЕ ФИНАНСОВИ ИНТЕРЕСИ в компания, в която лично
може да повлияете на нейното търговско сътрудничество с
Дружеството (напр. ако компанията е клиент, доставчик или
акционер на Дружеството).
ИЗБЯГВАЙТЕ КАКВАТО И ДА Е ДОХОДОНОСНА ДЕЙНОСТ, която
бихте извършвали през работно време или с използването
на оборудване или материали на Дружеството по време на
дейностите през работното Ви време.
НЕ ПРИЕМАЙТЕ ПОДАРЪЦИ от търговските партньори или
конкуренцията, ако приемате от името на Дружеството
решения, отнасящи се за тях.

Преценете добре как вашите действия могат да изглеждат
пред другите и избягвайте признаците за конфликт на
интереси.

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙТЕ С АКТИВИТЕ на Дружеството, със
своята работна позиция или с влиянието си към подпомагане
на допълнителна доходоносна дейност.

КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ, КАКВО ДА ПРАВИМ И НА КАКВО ДА
ОБЪРНЕМ ВНИМАНИЕ

НЕ ПРИЕМАЙТЕ ПЕРСОНАЛНИ ОТСТЪПКИ или други привилегии
от търговските партньори или конкуренцията, недостъпни
за широката общественост.

ИНФОРМИРАЙТЕ своя пряк ръководител за всички действия,
финансови интереси и отношения, които биха могли да
доведат до конфликт на интереси или намек за такъв.
ИЗБЯГВАЙТЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ОТНОШЕНИЯ, които могат да
доведат до потенциален конфликт на интереси с работата
ви или с интересите на Дружеството..
НЕ ЗЛОУПОТРЕБЯВАЙТЕ и не използвайте за лична облага
източници, собствените си знания, времето си (или това
на вашите колеги) или имуществото на Дружеството (напр.
оборудването на работното място, изчислителна техника и
компютърни програми).

ИЗБЯГВАЙТЕ УЧАСТИЕТО ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ПОРЪЧКА
на конкретeн доставчик, за когото ви е известно, че е
собственост на член на вашето семейство или на близки
приятели.
ПОМНЕТЕ, ЧЕ НАЗНАЧАВАНЕТО НА РАБОТА на член на
семейството или приятел НА ДЛЪЖНОСТ НА ВАШЕ ПРЯКО
ИЛИ НЕПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ ИЛИ ПОВИШЕНИЕТО на член на
семейството или приятел до ДЛЪЖНОСТ НА ПРЯКО ИЛИ
НЕПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ представлява конфликт на интереси.
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Заключение
Спазването на правилата означава да действаме
честно и открито, както и да помагаме на останалите.
Взаимоотношенията на работното място и добре
функциониращият екип са двигателят на всяко дружество.
Това важи и за нас. На всеки се е случвало да се надцени. Да,
това може да се случи, важно е обаче да успеем да се изправим
очи в очи с проблема, да признаем грешката си и да не си
търсим извинения. Решение винаги ще се намери.
Победата носи истинско чувство на удовлетвореност,
когато е постигната с честна игра. Ето защо е важно да
спазваме определените правила. Така, както и в спорта,
успехът в бизнеса, когато се дължи на честен подход,
предизвиква признание, уважение и вдъхновява останалите
да ни последват.
Задължение на всеки един от нас е да предотвратим и в
рамките на своите възможности да не допускаме ситуации,
които биха могли да изложат на риск доброто име на
Дружеството.
Не
толерираме
нарушаването
на
нормативните
разпоредби, вътрешните предписания или действия, които
са в разрез с етичните норми.
Ако се натъкнете на ситуация, която намеква за
противозаконно действие, не се колебайте да се свържете
с нас и да го споделите чрез канала за вътрешно подаване
на сигнали (Гореща линия по етични въпроси). Често чрез
навременна информация се намира подходящо решение и се
предотвратяват сериозни последствия.
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