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ПОЛИТИКА  
СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА, ПОДКУПИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ 

 
Тази политика важи и се прилага за всички Служители на “НОВА ТРЕЙД” ЕООД. 

 
1. Определения и дефиниции 

- Подкуп: предложение, обещание или даване на финансови средства,  

                           облаги или предимства с цел да се извършват незаконни или     

                            неетични действия. 

- Корупция злоупотреба с позицията на власт, водеща до лични облаги.  

                           Корупция като определение в тази политика ще означава всяка  

                          форма на подкуп, рекетиране, изнудване, склоняване към  

                           неетични действия, управление на натиск от по-висш служител с  

                           цел облага, и т.н. 

 
2. Въведение и цел на политиката 

Независимо с кого работим, и на коя територия, ние се стремим да оперираме и 
извършваме дейността си в рамките на закона, с интегритет и етичност. Като част от тази ни 
философия, всякаква форма на корупция, подкупи и злоупотреби са неприемливи и няма да 
бъдат толерирани. Ние, както и всеки наш партньор, извършващ дейност от името на „НОВА 
ТРЕЙД” ЕООД, трябва да се стремим да бъдем максимално етични и откровени в бизнеса си.  

Тази политика описва действията и методите, предприети от Ръководството на “НОВА 
ТРЕЙД” ЕООД за предотвратяване на подкупите, корупционните действия и злоупотребите 
на територията на Дружеството. Тази политика е написана в съответствие със 
законодателството на Република България и Европейският Съюз, и обхваща цялата структура 
на “НОВА ТРЕЙД” ЕООД. 
 
 

3. Обхват на политиката 

Фундаменталните стандарти на интегритет, с които ние работим, не се променят в 
зависимост от това с кой или къде работим. Тази политика засяга всички служители (на 
постоянен и временен трудов договор), както и консултанти или подизпълнители, наричани 
за кратко Служители, независимо от това в кое производство се намират. Тази политика 
налага единен стандарт, към който всички ние се придържаме, съгласно местните и 
европейски закони.  
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Незачитане или пренебрегване на политиката срещу корупция, съзнателно или 
несъзнателно, може да доведе до дисциплинарни действия и/или действащото лице може 
да бъде подведено под наказателна отговорност, в зависимост от тежестта на провинението. 
Всички служители трябва да бъдат запознати с тази политика, да потвърдят, че разбират 
значението и приложението и, и да спазват правилата и нормите, описани в документа.  
 

4. Политика и процедури 

Всички форми на подкупи и корупция са напълно забранени. Ръководството на 
“НОВА ТРЕЙД” ЕООД няма да толерира корупционни или подкупни действия от страна на 
служителите и партньорите си. Такива действия могат да доведат до дисциплинарни 
действия, а в зависимост от тежестта, до подвеждане под наказателна отговорност. Всички 
форми на подкупи и корупция са напълно забранени. 
 

5. Подаръци, социални събития и фирмени разходи 

Подаряването на подаръци, билети за социални събития (концерти, спортни 
състезания, и т.н.) могат да допринесат за изграждането на по-добри колегиални и 
професионални отношения, било то със служители на Дружеството или наши настоящи или 
потенциални партньори. Всеки направен подарък трябва да е с предназначение и в 
съответствие с позволените от Дружеството фирмени разходи.  

Прекомерни или екстравагантни подаръци, дали подарени или приети, са 
недопустими за Служителите и Партньорите на “НОВА ТРЕЙД” ЕООД. Според настоящата 
политика, всеки пoдарък, надвишаващ приемливите граници, се счита за форма на подкуп и 
може да бъде приет като опит за склоняване към корупция.  

 
Примерни приемливи подаръци: 

- Не чести покани за хранене извън пределите на дружеството – обяд или вечеря 

- Посещение на социално събитие (театър, опера, концерт, спортен мач, 

екскурзия), заплатено от Дружеството 

- Подаръци с номинална стойност, който могат да включват и фирмени рекламни 

материали, с цел промотиране на Дружеството 

 
Примерни неприемливи подаръци: 

- Подарък „quid pro quo“ (подарен с очакването на нещо в замяна) 

- Подаръци под форма на пари в брой или еквивалент (карти за подарък, ваучери 

и подобни) 

- Подаръци, социално събитие непосредствено преди, по време на или 

непосредствено след кандидатура на Дружеството за търг или обществена 

поръчка 

- Социално събитие или забавление с обиден или вулгарен характер 
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- Подаръци, направени в пряко нарушение на настоящата политика 

 
 
 

6. Съмнителни плащания 

Под съмнителни плащания Дружеството има в предвид плащания, независимо в 
колко малки суми, направени към държавна институция и/или доставчик, с цел ускоряване 
на обслужването.  
 

7. Разкриване на нередности и докладването им 

“НОВА ТРЕЙД” ЕООД се ангажира да гарантира, че служителите на Дружеството могат 
да се чувстват спокойни и сигурни в докладването на забелязани нередности. Ако наш 
Служител се съмнява и/или е забелязал действия, които са в нарушение на настоящата 
политика, негово/нейно право и задължение е да го докладва на прекият си ръководител, 
според нашата Политика за разкриване на нередности и докладването им.  

“НОВА ТРЕЙД” ЕООД и Ръководството няма да толерират репресивни действия срещу 
служител, изразил опасенията си или докладвал съмненията си за корупция, неетично или 
неуместно поведение. 
 
 
 
 
 
 
 
12.02.2019г.                                                                             УПРАВИТЕЛ:................................... 
Съединение  
                                                                                             /.........................................................../ 
 

mailto:info@novatrade.bg
http://www.novatrade.bg/
http://www.waterbachkovo.com/

