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Етичен кодекс за партньори  
 
Ние сме предприемаческа организация, изцяло отдадена на идеята да допринася за 

развитието на бизнеса на нашите клиенти. Това, което ценим най-много, са дългосрочните 

партньорства за създаването на устойчив бизнес, с висока степен на социална отговорност 

в областта на правата на човека, сигурност и безопасност, околната среда и борбата с 

корупцията. Нашето разбиране за устойчивост започва с определяне на нашите фирмени 

ценности и е описано в нашите основни политики, принципи и подход в работата. 

Основните принципи, които ръководят нашите операции и дейности с нашите партньори са 

описани в настоящия Етичен кодекс за партньори. 

 

"Партньори" са всички външни компании, които предоставят за нас всеки вид услуга и / 

или стоки. 

 

"Ние" сме всички фирми в Гопет Група: Гопет Транс ЕООД, Гопет Румъния, 

Гопет Полша, Гопет Транс Хелас, Гопет Транс Иберика. 

 

1. Зачитане правата на човека. 

Ние очакваме от нашите партньори да подкрепят и да зачитат общоприетите права 

на човека в рамките на областите на тяхната дейност. Това най-общо означава, че 

следва да се отнасят към служителите си с достойнство и уважение, да се 

противопоставят и да не позволяват какъвто и да е вид злоупотреба с човешките 

права. Нашите партньори не трябва да позволяват каквато и да е форма на 

дискриминация, каквато и да е форма на насилствен и принудителен труд, детски 

труд. 

 

2. Работна среда. Здраве и безопасност. 

Ние очакваме от нашите партньори да осигурят безопасна и здравословна работна 

среда, според съществуващите приложими закони. Нашите партньори трябва да 

предоставят на служителите си информация, предпазни средства и необходимото 

обучение, за да изпълняват своята работа безопасно. Ние очакваме от нашите 

партньори да подкрепят благосъстоянието на служителите в техните организации. 

Нашите партньори трябва да извършват дейността си в съответствие с приложимите 

закони и разпоредби, свързани с тяхната дейност в страните, където оперират, а по-

специално, но не само, правила на международната търговия, транспорт и 

логистика, местни търговски регулации, норми за безопасност и сигурност, 

митническите разпоредби. Нашите партньори се очаква да не допускат и да вземат 

превантивни мерки срещу всяка форма на незаконни действия, като например, но 

не само, контрабанда на стоки и / или хора. 

 

3. Опазване на околната среда. 

Нашите партньори трябва да спазват съществуващите екологични норми и да се 

ангажират с устойчивото управление на ресурси и опазването на околната среда. 

Ние очакваме от нашите партньори да подкрепят нашите усилия, насочени към 

подобряване на енергийната ефективност и постигане на по-ниски въглеродни 

емисии, в резултат на общата ни дейност. 

 

4. Бизнес етика и корупция. 

Нашите партньори трябва да действат честно, отговорно, с уважение и да 

демонстрират феърплей във всичките им отношения. Ние допускаме нулева 
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толерантност към корупцията и очакваме нашите партньори да се ангажират с този 

подход. Нашите партньори трябва да се въздържат от и да отхвърлят всяка форма 

на подкуп, корупция или пране на пари. Нашите партньори трябва да избягват 

конфликт на интереси, който може да доведе до риск от корупция. Във връзка с 

дейността си, нашите партньори могат да приемат и / или дават покани, подаръци 

или всяка друга форма на обезщетения, само ако те са подходящи и в рамките и 

размера на общоприетите бизнес практики. 

 

Нашите партньори не трябва да предлагат на нашите служители ползите изброени 

по-долу: 

- пари в брой; 

- директни или индиректни заеми и гаранции от всякакъв вид на материални и / или 

нематериални активи; 

- лични услуги; 

- гостоприемство под формата на свободни хотелски стаи или друг вид настаняване; 

- акции във всяка фирма или група от фирми, собственост на партньор; 

- подаръци или забавления от всякакъв вид, с изключение на рекламни предмети, 

които нямат или имат ограничено търговска стойност (като материални обекти и / 

или хранителни продукти в максималната стойност до 100 лева), бизнес обеди / 

вечери на стойности в рамките на общоприетите бизнес практики. 

 

Посочените по-горе описват най-често срещаните форми на корупция и този списък 

не трябва да се приема като изчерпателен. Ние запазваме правото си да 

интерпретираме в този контекст всички други неизброени тук форми на корупция. 

Ние очакваме от нашите партньори, да ни информират за всеки опит или заявка на 

нашите служители, за получаване на лични облаги и / или обезщетения, които са в 

противоречие с общоприетите етични стандарти. 

Неспазването на някой от принципите, описани по-горе, се счита за умишлено 

нарушение на настоящия кодекс за поведение и ни дава право да спрем по-

нататъшно сътрудничество с партньор. 

 

5. Защита на поверителна информация.  

Ние очакваме от нашите партньори да третират като поверителна цялата 

информация, посочена в нашите писмени бизнес споразумения и цялата 

допълнителна информация, устна или писмена, обменена по време на нашето 

сътрудничество, с изключение на тази, която може да бъде свободно достъпна от 

публични източници. Поверителността се очаква да бъде спазена в продължение на 

най-малко 1 година след прекратяване на сътрудничеството.  

Ние очакваме, че нашите партньори ще контролират и защитават тази информация 

като своя собствена и ще я използват само в рамките на подходящия обхват и в 

съответствие с действащите закони. 

 

6. Отворена комуникация. 

Ние имаме политика на "отворени врати" и приветстваме коментари и въпроси на 

партньорите по отношение на настоящия кодекс за поведение. Ние насърчаваме 

нашите партньори да ни съобщават всичко, което би могло  да се разглежда като 

нарушение на този кодекс. Съобщенията могат да се изпращат на следния имейл 

адрес - ethics@gopettrans.com . Всички комуникации ще бъдат третирани като 

поверителни, доколкото е възможно. 
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