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Писмо от Крис Колдуел 
 
Уважаеми колеги от Concentrix,  
 
Всеки ден нашите клиенти ни се доверяват да работим от тяхно име, защото те знаят 
колко дълбока е нашата принципност. Ние подкрепяме хората си с ресурсите, обучението 
и културата, които са им нужни, за да изпълняват добросъвестно задълженията си, и тази 
подкрепа е жизненоважна за нашия успех.  
 
Нашият Кодекс за етично бизнес поведение е един от най-важните инструменти, които 
използваме, за да утвърдим това поведение. Приложим за всички наши служители по 
целия свят, независимо от тяхното ниво на компетенции, нашият Кодекс за етично бизнес 
поведение задава стандартите за нашата работа и осигурява ясни очаквания към нашето 
поведение, за да прилагаме нашите принципи за етично поведение при всяко 
взаимодействие.  
 
Кодексът за етично бизнес поведение обаче не замества добрата преценка и не обхваща 
всяка ситуация, в която можете да попаднете, докато създавате невероятно преживяване 
за нашите клиенти. Но ако всеки от нас спазва основните принципи и стандарти, заложени 
в него, ако работи проактивно за тяхното прилагане при изпълнение на всекидневните си 
задължения и се посвети на сериозността на тази отговорност, тогава нашето колективно 
влияние ще доведе до създаване на по-здрава мрежа за защита за Concentrix, за нашите 
клиенти и за техните потребители.    
 
Кодексът за етично бизнес поведение въплъщава важното обещание, което всеки от нас 
поема всеки ден, да се защитаваме взаимно, да подобряваме нашия бизнес, да 
подкрепяме клиентите и да допринасяме за общностите, които наричаме свой дом, което 
има огромна важност за същността на това кои сме ние. Затова се надявам, че сте наясно 
колко много ценя вашата помощ в усилията ни да защитаваме нашите колеги и да 
подобряваме нашата репутация като партньора с най-високо доверие в нашия бранш. 
 
Благодаря ви, че допринасяте за създаването на една по-безопасна среда за всички чрез 
прилагането на Кодекса за етично бизнес поведение и ежедневната ви работа, ръководена 
от нашите принципи. Целият ни успех е възможен единствено благодарение на 
непрекъснатата ни отдаденост на нашите принципи. 
 
Ако имате въпроси, се свържете с вашия партньор от отдел „Човешки ресурси“ или с някой 
от хората, които могат да ви окажат съдействие, посочени в пълния списък в края на този 
документ.  
 
С уважение, 
 

 

Крис Колдуел 
CONCENTRIX Corporation 
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Етичното 
поведение е  

част от нашата 
култура 

 
 

 
Декларацията относно културата на Concentrix (представена на 
предишната страница) ръководи всички действия на компанията 
и нейните служители. 

 
Като част от нашата култура ние се стремим да постигнем възможно 
най-високите нива на изпълнение във всичко, което правим. 

 
Работим на основата на искреното убеждение, че хората добавят 
стойност и се стремим винаги да се отнасяме към другите с 
уважение и достойнство. 

 
Работим заедно като екип, за да създаваме нови идеи и 
удоволствие за нашите клиенти. 

 
Работим, за да вдъхваме доверие и уважение към всеки, с когото 
работим. 

 
Упражняваме честност и добро етично поведение във всички бизнес 
сделки и във всички взаимодействия с другите. 

 
Проявяваме устойчиво спазване на строги морални и етични ценности. 

Подкрепяме защитата на основни човешки права в нашите дейности 
в световен мащаб. 
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НАШАТА ДВИЖЕЩА ФИЛОСОФИЯ  СА НАШИТЕ ТРИ ЦЕННОСТИ  

  
 
 
 
 

 

  

 
   

 

В 

 

 

 

Видимостта 

(или прозрачността) позволява 

на Нашата компания да вижда 

напредъка и бариерите пред 

успеха. Видимостта в 

организацията предоставя точна 

и навременна информация за 

предизвикателствата и 

възможностите, като ни 

позволява да изпълняваме 

активни и решителни действия. 

 

 

Позволява да се адаптираме 

бързо и дори да очакваме 

промени на пазара и бизнес 

дейностите на нашите 

клиенти и търговци. Скоростта 

означава да сме гъвкави и да 

реагираме на промяната 

възможно най-бързо. Трябва да 

се движим бързо, за да 

вземаме решения, да 

изпълняваме и управляваме 

ресурсите си, за да увеличим 

максимално удовлетворението 

и резултатите на клиентите. 

 

 

К 

Към нашите служители, 

клиенти и акционери – във 

всичко, което правим, ние 

търсим и утвърждаваме 

Стойността. Ако нещо, което 

правим, не създава стойност, 

просто не трябва да го 

правим. Фокусът върху 

стойността насочва всички наши 

ресурси към дейностите, които 

са важни за нашите клиенти. 

ВИДИМОСТ        СКОРОСТ        СТОЙНОСТ 
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Използване  
на нашия Кодекс 

 

Нашият Кодекс служи за много цели. Той не само представя поведенчески очаквания 
и насоки за начина, по който трябва да провеждаме бизнес, но също така споменава 
политиките и приложимите закони, които трябва да спазваме, за да изпълняваме 
тези очаквания. Освен това нашият Кодекс ни ръководи, когато вземаме сигурни, 
етични решения и ни предоставя информацията за контакти, която трябва да 
използваме, когато имаме допълнителни въпроси или притеснения. Неспазването на 
духа и буквата на Кодекса може да навреди на Нашата компания и на нейните 
инвеститори. Поради това при неспазване на Кодекса служителят може да загуби 
работата си и, ако е приложимо, може да му бъде потърсена наказателна 
отговорност.. 

 
Въпреки че нашият Кодекс обсъжда много области на потенциално етично или 
правно нарушение, той не може да се справи с всяка предизвикателна ситуация, 
която би могла да възникне на нашето работно място. Нашите дейности и 
служители се подчиняват на законите на много страни и на други юрисдикции по 
света. Очакваме от служителите и представителите, действащи от името на 
Нашата компания, да спазват Кодекса и всички приложими закони, правила и 
разпоредби. Ако местният закон противоречи на нашия Кодекс, ние следваме 
закона. Ако местна бизнес практика противоречи на нашия Кодекс, ние следваме 
нашия Кодекс. Когато се съмнявате дали дадена дейност е правилна, трябва да 
потърсите насоки по един от начините, разгледани в „Търсене на насоки и 
съобщаване на притеснения“. 

 
Нашият Кодекс важи за всички служители, преки ръководители и директори на 
Concentrix Corporation и неговите поделения, дъщерни дружества и филиали. Тези 
лица ще бъдат посочени колективно в този Кодекс като „Нашата компания“. Кодексът 
се прилага за всичко, което правим, и отразява ангажиментите на Нашата компания 
към служителите, акционерите, глобалните общности, в които работим, и самата 
компания. Нашият Кодекс представлява нашата обща ангажираност да работим 
етично и почтено във всичко, което правим. 

 
Функцията за съответствие отговаря за администрацията на нашия Кодекс и 
докладва на главния юрисконсулт. Всяко твърдение за нарушение на нашия Кодекс 
трябва да бъде докладвано на вашия мениджър, на отдел „Човешки ресурси“ или 
на функцията за съответствие и то ще бъде разследвано, като ръководството ще 
предприеме действие въз основа на резултатите от разследването. 
За да демонстрираме нашата ангажираност за спазване на Кодекса, Компанията 
изисква от всички служители да удостоверят, че приемат да спазват Кодекса за 
етично бизнес поведение при наемането си на работа и ежегодно след това. 

 
Всеки служител, който желае освобождаване от дадено изискване на Кодекса, 
може да се обърне към ръководителя по съответствието с ясно обяснение и 
обосновка за такова освобождаване. Такива освобождавания могат да се 
предоставят от Борда на директорите на компанията в зависимост от фактите на 
всеки случай. 
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Запитайте се: 
• Действието отразява ли ангажимента 

на Нашата компания да действа с най-
висока етика и почтеност? 

• Действието вреди ли на Нашата компания, 

клиенти, доставчици, акционери или на 

нашите колеги? 

• Щях ли да извърша това действие, 

ако беше публикувано на първа 

страница на голям вестник? 

• Как би се чувствало вашето семейство, ако 

знаеха, че сте предприели действията? 

Ако отговорите на тези въпроси ви карат да се 
чувствате неудобно, е безопасно да сметнете, че 
не трябва да извършвате предложеното действие. 
Вместо това потърсете насоки от вашия пряк 
ръководител, от вашия старши вицепрезидент, от 
ръководителя за страната или от отдел „Правен“ 
или подайте въпрос на уебсайта за изпращане на 
жалби на Нашата компания на адрес 

www.integritycounts.ca/org/concentrix 
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Отговорности на 
ръководството 

 
 

 

 
 
 

От служителите на ръководни длъжности се очаква да бъдат добри 
модели за подражание на другите служители. Като такива, от 
мениджърите се очаква да бъдат достатъчно запознати с нашия Кодекс, 
за да могат ефективно да комуникират неговите насоки и да отговарят на 
въпроси на лицата, които им докладват. Освен това, мениджърите се 
насърчават да създават удобна работна среда, която окуражава 
служителите да идват при тях с въпроси или да споделят притеснения. 
Мениджърите носят отговорност да бъдат бдителни и чувствителни към 
ситуации, които може да доведат до действия, които биха могли да 
нарушат нашия Кодекс, фирмени правила и/или закони и разпоредби и да 
ги докладват незабавно на техните преки ръководители, за да може 
Нашата компания да бъде своевременно уведомена за възможни 
нарушения. 

 
Мениджърите имат допълнителни задължения съгласно нашия 
Кодекс. Те включват ръководство чрез даване на личен пример, 
като гарантират, че лицата, работещи за тях, са запознати с 
политиките, отнасящи се за тяхната работа, и поддържат работна 
среда, в която служителите се чувстват комфортно да изразяват 
притеснения. В Нашата компания етичното лидерство е съществен 
елемент от ефективното лидерство. 
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Последствия за 
нарушаването на 
нашия Кодекс 

 

 
 

 
 
 

Всеки един от нас трябва да спазва 
този Кодекс и всички фирмени правила. 
Ако не успеем на направим това, може 
да се изправим пред дисциплинарни 
мерки, вероятно включващи 
прекратяване на трудовия договор. По 
същия начин всеки пряк ръководител, 
мениджър, длъжностно лице или 
директор, който е запознат с дадено 
нарушение и не го съобщава и коригира 
своевременно, може да понесе подобни 
последици. 
запознат с дадено нарушение и не го 
съобщава и коригира своевременно, може 
да понесе подобни последици. При 
подходящи обстоятелства Нашата 
компания ще обмисли предприемането на 
съдебни действия или препращането на 
въпросите към публичните правоприлагащи 
органи с цел евентуално наказателно 
преследване. 

Разбиране на  
нашия Кодекс 

• Прочетете, разберете и спазвайте 

изискванията на нашия Кодекс. 

• Приемете ангажимента 

за почтеност на Нашата 

компания. 

• Участвайте в налагането на 

спазването на нашия Кодекс. 

• Отидете при вашия мениджър, 

юридически съветник на 

компанията или анонимната 

гореща линия с всякакви въпроси 

или притеснения. 

• Насърчавайте култура, която не 

позволява отмъщение срещу 

лице, което съобщава за 

действителни или подозирани 

нарушения на нашия Кодекс. 
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Зачитане на  
многообразието 

 
 

 

Визията на Нашата компания е да бъдем най-голямата компания за 
ангажиране на клиенти в света, богата на многообразие и талант. Ние 
уважаваме и ценим многообразието, отразено в нашето различно минало, 
опит и идеи. Всеки от нас трябва да се посвети на осигуряването на 
приобщаваща работна среда, която насърчава уважението към всички наши 
колеги, клиенти и бизнес партньори. Ние се ангажираме да се отнасяме 
справедливо и с уважение един към друг. 

 
 

 

Осигуряване 
на равни  

възможности 
 

 

 

Нашата компания спазва законите, които забраняват дискриминацията при 
наемане на работа в страните, в които извършваме бизнес. Политиката на 
Нашата компания е да осигурява равни възможности за заетост и да се 
отнася към кандидатите и служителите без незаконно пристрастие. Нашата 
политика е в Нашата компания никой никога да не бъде подлаган на 
дискриминация въз основа на: раса, религия, цвят на кожата, национален 
произход, възраст, пол, полова идентичност, инвалидност, статут на 
ветеран, сексуална ориентация, семейно положение или на всякаква друга 
основа, защитена от закона. 

Ние справедливо компенсираме нашите служители за отработените часове, 
позволяваме достатъчно почивка и предоставяме щедри придобивки, които 
често надхвърлят законоустановените минимуми. Предлагаме на хората 
възможност да развият своите умения и способности. Нашите служители 
имат свободата да упражняват правото си на представителство, свобода на 
сдружаване и колективно договаряне, както е предвидено в приложимото 
законодателство. 
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Основни правила 
• Уверете се, че вашите собствени 

решения относно набирането, 
подбора, развитието и напредъка на 
служителите се основават на 
заслуги, като квалификации, 
демонстрирани умения и 
постижения. 

• Не допускайте фактори като раса, цвят на 

кожата, религия, пол, възраст, национален 

произход, сексуална ориентация, полова 

идентичност, семейно положение или 

увреждане да повлияват на преценката ви. 

• Документирайте случаите на незадоволително 

изпълнение, когато се случват, и информирайте 

лицето за неговите/нейните недостатъци. 

Оценявайте служителите под вашето пряко 

ръководство въз основа на тяхното изпълнение. 

Не позволявайте несвързани съображения да 

бъдат част от оценките на изпълнението. 

• Всеки служител, който има причина да 
почувства, че не е получил справедливо 
отношение в съответствие с политиката 
на Нашата компания за равни 
възможности за заетост, трябва 
незабавно да докладва за инцидента на 
своя пряк ръководител, мениджър или на 
отдел „Човешки ресурси“. 

 
 

9 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

 

 

 

Забрана на 
дискриминацията 
и тормоза 

 

Нашата компания има нулева толерантност 
към дискриминацията или тормоза на 
работното място на каквато и да е основа, 
защитена от приложимото законодателство, 
независимо дали поведението е от персонал, 
клиенти, изпълнители, консултанти или 
посетители и независимо от положението им 
в компанията. Ние сме ангажирани със 
създаването на сигурна, професионална и 
позитивна работна среда, която гарантира, 
че всеки получава отношение, 
характеризиращо се с достойнство, 
уважение и любезност. 

 
Вярваме, че трябва да се отнасяме един 
към друг с уважение, независимо дали 
става дума за колега, доставчик, клиент 
или за лице, което прави бизнес с нас. Като 
част от този ангажимент Нашата компания 
забранява тормоза на работното място. 
Тормоз е всяко поведение, което 
неподходящо или неоснователно се 
намесва в изпълнението на работата, 
намалява достойнството на дадено лице 
или създава заплашителна, враждебна или 
по друг начин обидна работна среда. 
Примерите включват: 

 
Сексуални намеци, искания за сексуални 

услуги, език с явно сексуален подтекст, 
вулгарни шеги или забележки за тялото 
на човек или за сексуалните му 
действия. 

 
Показване на изображения или предмети 

със сексуален подтекст, събуждащ 
сексуални представи външен вид или 
похотливо поведение или събуждаща 
сексуални представи комуникация под 
каквато и да е форма. 

 
Неподходящо докосване. 

В. Друг служител ме 
дразни/закача и аз го считам 
за тормоз от сексуално 
естество. Какво трябва да направя? 

О. Уведомете нарушителя, 
че поведението му/й не е добре 
дошло и че ако продължава, ще 
бъде докладвано. Трябва да 
подадете оплаквания до вашия пряк 
ръководител или до всяко длъжностно 
лице, мениджър или представител на 
отдел „Човешки ресурси“, с когото се 
чувствате комфортно. Ако това не е 
възможно, се обърнете към  
www.integritycounts.ca/org/concentrix.. 
Вашето обаждане може да бъде 
поверително и можете да останете 
анонимни, но трябва да разберете, че 
е трудно и в някои случаи невъзможно 
Нашата компания да разследва 
анонимна жалба. 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашата компания забранява всяка форма на 
дискриминация или тормоз, включително вербални 
или физически действия, шеги или обиди, свързани 
с който и да е от следните защитени класове: 

 

• Раса 
 

• Цвят на кожата 
 

• Религия 
 

• Пол 
 

• Полова 
идентичност 

 

• Сексуална 
ориентация 

 

• Бременност 
 

• Национален 
произход 

• Етническа 
принадлежност 

 

• Семейно 
положение 

 

• Възраст 
 

• Физическо или 

психическо 

увреждане 

• Статут на ветеран 
 

• Или на всяка 

друга основа, 

защитена от 
закона 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

 

 

 
 
 

 

Забрана за  
злоупотреба с 

вещества 
 
 

 

 
 
 

Злоупотребата с вещества ограничава способността ни да вършим работата 
си безопасно и поради това ни поставя в опасност. Никога не трябва да 
работим под влиянието на алкохол, незаконни наркотици, злоупотреба с 
лекарства с рецепта или без рецепта, които влошават способността ни да 
изпълняваме безопасно работата си. Освен това никога не трябва да 
използваме, притежаваме, прехвърляме или продаваме незаконни наркотици 
или алкохол или да злоупотребяваме с лекарства с рецепта през работно 
време или докато сме в офисите на компанията. Нашата компания прави 
изключение от това правило, когато алкохолът се пренася в запечатан 
контейнер за разрешени подаръци или се използва умерено при разрешено от 
компанията събитие. 

 
Ако приемате законно предписано лекарство, което може да повлияе на 

вашата преценка или време на реакция, обсъдете ситуацията с вашия 
пряк ръководител или с представител на отдел „Човешки ресурси“, за 
да определите дали трябва да докладвате в работата. 

 
Винаги следвайте местните закони и обичаи, когато те са по-ограничителни 

от политиката на компанията. 
 

Ако забележите, че работата на друг служител на работното място е 
нарушена поради употребата на алкохол, наркотици или други 
вещества или че друг служител използва незаконни вещества или 
злоупотребява с алкохол по време на работа, уведомете вашия 
ръководител, член на ръководството или отдел „Човешки ресурси“. 

 
Нашата компания приема, че злоупотребата с наркотици и проблемите, 

свързани с алкохола, както и други проблеми, могат да бъдат лекувани. 
Поверителна помощ е достъпна чрез Нашата компания на всички 
служители, които искат да научат повече. 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

 

 

 
 
 

 

Предотвратяване 
на насилието 

 
 

 

 
 
 

Нашата компания забранява 
действителното насилие или 
заплахата за насилие срещу колеги, 
посетители или всеки, който е в 
нашите офиси или има контакт с 
работниците и служителите в 
изпълнение на техните задължения. 
Всяка заплаха за насилие е 
сериозна. Трябва да докладваме 
такова събитие незабавно. 

 
Всяко действително насилие или 
заплахата за насилие трябва 
незабавно да бъде докладвано на 
службите за охрана, ръководството 
или отдел „Човешки ресурси“, които 
ще определят подходящите 
действия, включително възможното 
ангажиране на местната полицейска 
служба или други органи. 

Всеки служител, който пренебрегва 
или нарушава който и да е от 
етичните стандарти на Нашата 
компания, и всеки мениджър, който 
наказва подчинен за това, че се 
опитва да следва тези етични 
стандарти, ще бъде обект на 
коригиращи действия, включително 
незабавно уволнение. Обаче вашите 
действия не трябва да се ръководят 
от заплахата за дисциплинарни 
наказания. Нашата компания очаква 
от вас да споделяте нейното 
убеждение, че поетият ангажимент за 
етично поведение е правилното 
отношение и е добър бизнес, както и 
че е най-сигурният начин за Нашата 
компания да остане организация на 
световно ниво. 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

 

 

 
 
 

 

Защита на  
поверите
лността 

 

 
 

 
 
 

Съществуват множество международни, федерални и държавни закони, 
предназначени да предпазят обществеността от неоснователно 
разпространение на лична информация. Нашата компания спазва 
поверителността на личната информация на нашите служители. Това 
означава, че само служители, които имат разрешение и ясна бизнес нужда, 
трябва да имат достъп до лични данни. 

 
Защитата на личните данни е важна. Ние управляваме вашата лична 
информация в съответствие с тези ръководни принципи: 

 
 
 

Поддържаме досиетата на служителите точни и 
актуални. 

 
Позволяваме достъп и употреба само за законни бизнес цели, като 

напр. управление на ведомости за заплати и възнаграждения. 
 

Предотвратяваме разкриването на информация на трети страни, освен в 
обстоятелства, разрешени от нашите правила. 

 
Следваме установените правила и процедури за задържане и унищожаване. 

 
Бързо отговаряме на всички въпроси или притеснения, повдигнати 

от служителите относно техните досиета. 
 
 
 

Ако имате въпроси, свързани с вашата информация, говорете с вашия пряк 
ръководител или с отдел „Човешки ресурси“. 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

 

 

 
 
 

 

Поддържане на 
качеството и 

безопасността 
на продуктите 

 
 

 

 
 
 

Ние поддържаме ценната репутация на 
Нашата компания като предоставяме 
безопасни и качествени продукти и услуги. 
Това означава, че нашите продукти и услуги 
трябва да отговарят на важни нужди на 
клиентите, да представляват превъзходна 
стойност за потребителя и да бъдат 
надеждни. Ние гарантираме това, като 
следваме всички процеси по качеството и 
изискванията за безопасност в местата, 
където работим. Също така спазваме всички 
приложими стандарти и правила за развитие 
на нашите продукти и услуги. 

 
С дисциплиниран подход 
служителите на компанията 
работят с голяма почтеност, за 
да постигнат: 

• На първо място 
удовлетворение на клиентите 

 
• Ангажимент за 

постигане на най-
високо качество 

• Непрекъснато 
подобряване на 
процесите 

• Конструктивна нагласа 
 

• Стегната комуникация 
 

В Нашата компания се 
гордеем, че предлагаме най-
високото ниво на качествени 
продукти и услуги. Ние се 
стремим към отлични 
постижения и оптимизиране на 
бизнес резултатите, които 
отразяват общия ангажимент 
за качество на нашите клиенти 
и търговци. 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

Нашият ангажимент към Нашата компания 

 

 

Използване на 
технологиите по 
подходящ начин 
 

 

 
Ние трябва да използваме технологията на 
компанията по подходящ начин и носим 
отговорност да използваме компютри, 
данни и телекомуникационни ресурси по 
безопасен, етичен, законосъобразен, 
ефикасен и продуктивен начин. 
Използването на технологията на 
компанията не трябва да пречи на 
работните ви задължения. 
Неупълномощено, неподходящо или 
незаконно използване, преместване или 
прехвърляне на компютър, данни или 
телекомуникационни ресурси може да 
доведе до дисциплинарни и правни 
действия. 
 
При никакви обстоятелства не трябва да 
използвате компютърните и мрежовите 
системи на Нашата компания, за да 
комуникирате, съхранявате или 
преглеждате неподходящи, явно 
сексуални или обидни изявления или 
материали. В допълнение към това, не 
трябва да използвате тези системи за 
достъп до незаконни материали, да 
изпращате неупълномощени заявки или 
да извършвате бизнес дейност за себе си 
или за друга организация. 
 
Не би трябвало да предполагате, че 
комуникациите или документите, които 
създавате, изпращате или получавате чрез 
компютър, данни или телекомуникационни 
ресурси на компанията, са лични. До 
степента, позволена от приложимото право, 
Нашата компания има право да проверява 
и контролира използването на активите и 
комуникационните системи на компанията, 
за да осигури спазването на правилата на 
компанията. 

В. Не е ли незаконно 
Нашата компания да чете имейла 

О. Не, това не е незаконно. 
Всъщност компютърната 
система, предоставена от 
работодател, е собственост на 
работодателя и в повечето 
случаи Нашата компания има 
право да следи целия трафик 
на електронна поща и 
сърфиране в интернет, които 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

Нашият ангажимент към Нашата компания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Какво се случва, ако колега ми 

изпрати неприлично или 

обидно имейл съобщение? Ще 

загубя ли работата си поради 

действията на някой друг? 

 
 

 
 

Електронните данни могат да 
бъдат и „записи“, които трябва да 
бъдат поддържани от закона. 

A. О. Не можете да контролирате 
действията на други служители, 

но можете да контролирате 

собствените си действия. Ако 

получите обидно имейл 

съобщение от друг служител, 

направете следните стъпки: 

• Не препращайте, изтривайте 
или отговаряйте на 
съобщението. Оставете го в 
електронната си пощенска 
кутия за преглед. 

• Подайте сигнал за инцидента 
на вашия пряк ръководител, 
мениджър или на отдел 
„Човешки ресурси“. 
Ръководството ще се справи с 
ситуацията оттам. 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

Нашият ангажимент към Нашата компания 

 

 

 
 
 

 

Защита на 
интелектуал

ната 
собственост 

 

 
 

 
 
 

Нашата компания е изградена върху години 
на упорита работа и иновации на нашите 
служители и създадената от тях 
интелектуална собственост, включително 
патенти, търговски марки, авторски права и 
търговски тайни. Защитата на 
интелектуалната ни собственост е от 
решаващо значение и ние всички трябва да 
действаме колективно, за да не бъде тя 
обект на злоупотреба или на незаконно 
присвояване. Никога не бива да 
разрешавате нашата интелектуална 
собственост да бъде използвана или 
споделяна с хора извън Нашата компания 
без да разполагате с подходящи правни 
документи. Вие не трябва да нарушавате 
правата на интелектуална собственост на 
каквито и да е други компании. 

Помнете: 
Всички изобретения, технически 
проекти, открития, идеи, 
концепции, авторски 
произведения и търговски тайни, 
създадени по време на трудовото 
правоотношение или които 
произтичат от работа на 
служител, или са създадени с 
помощта на времето, 
материалите или имуществото на 
Нашата компания, са собственост 
на Нашата компания. От всеки 
служител се очаква да си 
сътрудничи с Нашата компания 
при документиране на 
собствеността върху цялата 
интелектуална собственост, 
разработена от служителите по 
време на наемането им в Нашата 
компания. 
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CONCENTRIX Corporation 
Кодекс за етично бизнес поведение 

Нашият ангажимент към Нашата компания 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В. Току-що ми предложиха работа от друга 

компания, която не само работи в същата област 
на дейност като Нашата компания, а всъщност е и 
неин пряк конкурент. Мога ли да използвам 
информацията за ценообразуване на компанията 
и контактите с клиенти, които научих по време на 
извършването на работа за Нашата компания, за 
да помогна на моя потенциален нов работодател? 

 
 
 
 

О. Не. Когато сте станали служител на Нашата 

компания, вие сте подписали споразумение за 

собствена информация и изобретения, в което 

сте признали, че вашата работа с Нашата 

компания е създала отношения на увереност и 

доверие между Нашата компания и вас, като 

спазвате частната информация на компанията. 

Следователно ви е забранено да споделяте с 

която и да е друга компания каквито и да било 

собствена информация на Нашата компания, 

придобита от вас по време на наемането на 

работа в Нашата компания. Освен това, когато 

отидете на работа за друг работодател, Нашата 

компания има право да уведоми вашия нов 

работодател за вашите права и задължения към 

Нашата компания. 
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Concentrix Corporation 
Кодекс за етично бизнес 
поведение 

 

 

 
 
 

 

Защита на 
информацията и 

данните:  
поверителност 

 

 
 

 
 
 

Един от начините, по които защитаваме нашата интелектуална и собствена 
информация, е запазването на поверителността на тази информация. По този 
начин всеки служител е длъжен да подпише споразумение за собствена 
информация и изобретения. С подписването на това споразумение всеки 
служител се съгласява да защитава поверителната информация както на 
Нашата компания, така и на другите лица, с които Нашата компания работи. 
Нашата компания има добре развити взаимоотношения със своите клиенти и 
търговци, за чието придобиване и поддръжка Нашата компания изразходва 
значително време и ресурси. Данните за тези взаимоотношения са 
поверителна информация на компанията и представляват значим и ценен 
актив за Нашата компания. Служителите не могат, по време или след наемане 
на работа в Нашата компания, да използват знанията си за тези 
взаимоотношения за което и да е друго лице, различно от Нашата компания. 

 
Нашата компания признава, че в резултат на предишната си заетост, нашите 
служители може да са сключили споразумение за поверителност с този 
работодател, което изисква от тях да запазят като поверителна собствената 
информация на тази компания. Служителите трябва да гарантират, че не 
нарушават задълженията за поверителност на предишен работодател във 
връзка със заетостта им в компанията. Това включва неправомерно разкриване 
или използване, във връзка със заетостта им в дружеството, на информация, 
която е предмет на задължения за поверителност на предишния работодател. 

 
Също така, независимо от останалите ограничения по отношение на 
поверителната информация, нашите служители могат да имат право на 
имунитет, включително защита от отмъщение, съгласно Закона за защита на 
търговските тайни от 2016 г. за разкриване на търговска тайна или поверителна 
информация при определени обстоятелства, като участие или разкриване в 
хода на правителствено разследване на предполагаемо нарушение. 
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В. Току-що се присъединих към Нашата компания 

като нов служител. Предишният ми работодател 

е един от най-големите конкуренти на Нашата 

компания. Мога ли да споделя важна 

поверителна маркетингова информация, която 

разработих, докато работя за този конкурент? 

 
 
 

О. Не. Това би нарушило Кодекса, вашите 

задължения към предишния ви работодател и 

може да наруши закона. Вие сте задължени да 

защитите поверителната информация на вашия 

бивш работодател, точно както служителите на 

компанията са задължени да защитават 

поверителната информация на Нашата компания. 

Общите знания и умения, които сте научили от 

предишен работодател със сигурност могат да 

бъдат използвани в новата ви работа в Нашата 

компания, но не трябва да въвеждате в Нашата 

компания поверителни (или по друг начин 

защитени материали), които вие или други лица 

сте произвели за вашия предишен работодател. 

Ако имате някакви въпроси относно състоянието 

на каквато и да е конкретна информация, с 

която може да разполагате, консултирайте се с 

отдел „Правен“ на компанията преди да я 

използвате или разкриете. 
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Защита на 
информацията и 

данните:  
поверителност и трети 

страни 
 

 
В хода на нашите бизнес дейности може да 
имаме изискване да получаваме 
информация, която другите считат за 
поверителна. Не бива да получаваме или 
разкриваме такава информация, ако не 
разполагаме с писмено споразумение за 
поверителност, което е одобрено от отдел 
„Правен“. Ние трябва да гарантираме, че 
обработваме информацията в съответствие 
с условията на споразумението, 
включително избягване на оповестяване 
или използване, забранено от условията на 
споразумението. 

 
По принцип информацията за клиентите 
ни или за клиенти на нашите клиенти, с 
които се свързваме във връзка с 
предоставянето на услугите, ще бъде 
обект на ограничения за поверителност в 
нашето споразумение с клиента. Такава 
информация не трябва да се разкрива или 
използва, освен когато се изисква във 
връзка с предоставянето на услуги на 
клиента. 

 
На служителите се препоръчва също така да 
се въздържат от използването на имена 
и/или лога на нашите клиенти където и да е 
извън компанията (включително снимки или 
устни или писмени изявления, които могат 
да доведат до идентифициране на нашите 
клиенти или техните продукти), особено в 
социалните медии. 

Основни правила: 
Винаги защитавайте и никога не 
разкривайте поверителна 
интелектуална собственост на 
компанията или друга поверителна 
информация на трети страни. 

Понякога може да се наложи да 
споделяме интелектуална 
собственост на компанията с хора 
извън Нашата компания. Въпреки 
това, никога не трябва да разкривате 
такава информация без 
предварителното одобрение на 
ръководството и след това само в 
съответствие с писмено 
споразумение за поверителност, 
одобрено от отдел „Правен“. 

Не можете да разкривате или да 
принуждавате Нашата компания да 
използва каквато и да е 
поверителна или собствена 

информация, принадлежаща на 

който и да е предишен работодател 

или други лица. 
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Социални  
мрежи 

 
 

 

 
 
 

Като част от нашия ангажимент за защита на поверителната информация, 
трябва да внимаваме при използването на социални медии, включително 
помещения за чат, форуми за съобщения и сайтове за социални контакти. 
Докато Нашата компания не се стреми да ограничава личните ни или 
професионални взаимоотношения на такива сайтове, от нас се очаква да се 
държим по подходящ начин в съответствие със стандартите на компанията. 
Това означава, че никога не трябва да разкриваме поверителна информация 
на компанията или на някой от нашите клиенти или други бизнес партньори 
чрез използването на тези сайтове. Такава информация включва и имена или 
лога на нашите клиенти или всяко изявление, което може да идентифицира 
клиента или неговия(те) продукт(и) или услуга(и), включително просто 
заявяване, че предоставяме услуги на такива клиенти. Трябва също така да 
гарантираме, че не приписваме личните си мнения на Нашата компания. 
Никога не публикувайте неподходящи или обидни материали или материали, 
които нарушават фирмените ни правила, докато представлявате Нашата 
компания. 
Компанията може да изиска служител да свали обиден или неподходящ материал 
или публикации и от служителите също така се изисква да ни съобщят всякакви 
такива публикации, които може да срещнат в социалните медии. 

 
Нашата компания разбира как използването на интернет сайтове на социални 
мрежи и блогове могат да оформят начина, по който обществеността гледа на 
нашите продукти, услуги, служители, доставчици и клиенти. Нашата компания 
зачита правото ви да поддържате собствен блог или да публикувате лични 
коментари на сайтове за социални контакти. Въпреки това, Нашата компания 
се ангажира да гарантира, че използването на такива съобщения обслужва 
нуждите на нашия бизнес, като запазва идентичността, почтеността и 
репутацията на компанията по начин, съответстващ на нашите ценности и 
политики. 

 
В случай на публикации, които биха могли да бъдат свързани с компанията 
(като например ваша снимка с името или логото на компанията, направена по 
време на фирмено събитие, или споделяне на новини или видеоклипове на 
компанията), моля, уверете се, че коментарите, публикувани от вас, са вашите 
лични мнения, а не на компанията. В случай, че компанията открие, че подобна 
публикация е неподходяща, може да бъдете задължени да я свалите. 
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В. Наскоро приключих голям договор с клиент, 

който се опитвах да осигуря от няколко месеца. 

Снощи бях толкова развълнуван/а от новия 

договор, че публикувах информацията, 

включително името на новия клиент, във 

Facebook. Това нарушение ли е на правилата 

на Нашата компания? 

 
 
 
 
 

О. Да. Разбираме правото ви да се ангажирате със 

социални мрежи, като например публикуване на 

информация във Facebook. Въпреки това, нашата 

политика изрично забранява публикуването на 

поверителна информация за компанията на тези 

сайтове за социални контакти. Чрез вашето 

идентифициране като служител на Нашата компания 

и разкриване на договор, който може да не е бил 

оповестен все още, вие сте изложили себе си и 

Нашата компания на риск. Трябва незабавно да 

изтриете публикацията си и да подадете сигнал за 

нарушението на вашия пряк ръководител или на 

отдел „Правен“. 
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Избягване на конфликт на 
интереси 

 
 
 

От нас се очаква да действаме в най-добрия 
интерес на Нашата компания по всяко време. 
Това означава, че бизнес решенията трябва да 
бъдат освободени от всеки действителен или 
явен конфликт на интереси. Трябва да вземаме 
решенията си въз основа на разумни бизнес 
аргументи. 
В резултат на това трябва да следим за 
потенциални конфликти на интереси. 

 
Например има вероятност от конфликт на интереси, ако вие: 

 
карате Нашата компания да се ангажира с 

бизнес отношения с роднини или приятели; 
 

използвате непублична информация за 
компанията, клиент или търговец за 
спечелване на лична изгода от вас, ваши 
роднини или приятели (включително сделки 
с ценни книжа, базирани на такава 
информация); 

 
имате повече от скромен финансов 

интерес от нашите търговци, клиенти 
или конкуренти; 

 
получавате заем или гаранция за ваше 

задължение от Нашата компания или от 
трето лице в резултат на вашата позиция в 
Нашата компания; или 

 
конкурирате се или се подготвяте да се 

конкурирате с Нашата компания, докато сте 
все още наети от Нашата компания; 

 
получавате заем или гаранция за ваше 

задължение от трета страна в резултат на 
вашата позиция в Нашата компания. 

 
Като служител, директор или длъжностно лице в Нашата компания е абсолютно необходимо да 
избягвате каквито и да е интереси или асоциации, които възпрепятстват или изглежда, че 
възпрепятстват вашето независимо упражняване на преценка в най-добрия интерес на Нашата 
компания. Не трябва да се възползвате от позицията си или от отношенията си с Нашата компания 
за лична изгода. 

 
Наша отговорност е да съобщим за 

действителни или очевидни 

конфликти между нашата работа с 

Нашата компания и нашите семейни, 

бизнес, лични или финансови 

интереси, когато се развиват. 

В повечето случаи потенциалните 
конфликти могат лесно да бъдат 
решени, след като бъдат разкрити и 
обсъдени. Ранното разкриване и 

обсъждане улесняват разрешаването 

на потенциални конфликти, преди 

да засегнат нашата работа или 

нашата репутация. Нашата компания 
може да ви помоли да извините себе 
си от някои релевантни решения или 
да добавите стъпка на одобрение в 
процеса, ако е възможно да 
възникне конфликт на интереси 
между вас и въпроса, който се 
обсъжда или одобрява. 
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Запазване на  
нашите активи 

 
 

Всеки служител трябва да пази имуществото 
на Нашата компания от загуба или кражба и 
не може да взема такова имущество за лична 
употреба. Собствеността на компанията 
включва поверителна информация и друга 
интелектуална собственост, софтуер, 
компютри, офис оборудване и консумативи. 
Трябва по подходящ начин да осигурите 
цялото имущество на компанията под свой 
контрол, за да предотвратите неговото 
неразрешено използване. Служителите могат 
да извършват ограничено некомерсиално 
използване на системите за електронна 
комуникация на Нашата компания, при 
условие че такова използване:1) е случайно; 
2) не пречи на професионалните ви 
задължения; 3) не намалява 
производителността; и 4) не нарушава този 
Кодекс или приложимата политика на 
компанията за електронни съобщителни 
системи. 

 
По искане на компанията или при 
прекратяване на трудовото 
правоотношение, всички служители се 
задължават да предоставят на Нашата 
компания всички елементи, които 
принадлежат на Нашата компания, 
включително каквито и да е данни и 
интелектуална собственост. 

 
В Нашата компания редовно 
произвеждаме ценни, не-публични 
идеи, стратегии и други видове бизнес 
информация – интелектуална 
собственост, която притежаваме и 
трябва да защитаваме, както и други 
видове собственост. Тъй като е продукт 
на собствената, упорита работа на 
Нашата компания, различни закони ни 
позволяват да защитаваме тази 
информация от употреба от външни 
лица. 

Съвети 
• Всички служители трябва 

да защитават 
собствеността на Нашата 
компания и да осигуряват 
ефикасното й използване. 

• Цялата собственост трябва 
да се използва за законни 
бизнес цели на компанията. 

• Внимавайте да 
предотвратите изхабяване, 
загуба, повреда, 
злоупотреба, кражба, 
присвояване или 
нарушение на 
собствеността на 
компанията. 
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Получаване на 
подаръци и 

развлечения 
 

Ангажиментът на Нашата компания за почтеност изисква от нас да се придържаме към най-
високите етични стандарти, включително да избягваме ситуации, които дори изглеждат 
неправомерни. 
Бизнес подаръци и развлечения могат да създадат добра репутация в нашите бизнес 
отношения, но също така могат да затруднят обективността относно лицето, което ги 
предоставя. Нашият избор на доставчици, търговци и партньори трябва да се основава на 
обективни фактори, като цена, качество, стойност, услуга и способност за доставка. Трябва 
да избегнем вида на вземане на бизнес решения въз основа на подаръци, получени чрез 
тези взаимоотношения. 

 
Подаръци, гостоприемство и бизнес удобства могат да бъдат приети, но само ако не са 
предоставени с очакване на преференциално отношение в замяна и са с номинална стойност 
и не са забранени от закона или от известни практики на даряващия. Това включва 
промоционални отстъпки и програми, предлагани от различни фирми, като занимаващите се с 
пътувания, хотелиерство, ресторантьорство, търговия на дребно и други подобни индустрии в 
обичайния ход на бизнеса им за отделни клиенти, които може да бъдат приети. 

 

Всеки подарък, бизнес удобство или 
гостоприемство, които не са приемливи като 
изброените по-горе, дори ако е получен от 
член на семейството на служителя, 
независимо дали е поискан или по друг 
начин, се връща незабавно или се получава 
от името на компанията или по друг начин 
се обработва разумно от мениджъра. Рядко 
случващо се бизнес забавление е 
подходящо, при условие че не е прекомерно 
и не създава вид на неправомерност. 

 
 
 

 
Всички подаръци, дадени на физически 
лица или малки групи от отделни лица 
(т.е. не подаръци за цял екип или бизнес 
единица), трябва да се съобщават на 
мениджъра на най-висшия служител, 
който получава подаръка/подаръците.
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Забрана на 
търговията  
с вътрешна 
информация 

 
 

 
 

Възможно е да се запознаете със съществена информация за Нашата 
компания, нейната компания-майка или други компании, с които работим (напр. 
клиенти или търговци), която не е публично достъпна за всички инвеститори. 
Незаконно е да купувате или продавате ценни книжа в дружество (включително 
акции, дългове или собствен капитал, опции и акции, притежавани в пенсионни 
планове) въз основа на „съществена непублична информация“ – това 
обикновено се нарича „търговия с вътрешна информация“. Ако се занимавате с 
търговия с вътрешна информация, бихте могли да загубите работата си и да 
бъдете обект на значителни граждански и наказателни санкции. 

 
Ние никога не трябва да използваме съществена непублична информация за 
Нашата компания, компанията-майка или други компании, с които се работим, за 
лична изгода. Освен това никога не трябва да предаваме съществена 
непублична информация на други лица, които могат да търгуват с нея. Ако 
предоставите „съвет“ на човек, който след това купува или продава ценни книжа, 
и двамата може да бъдете осъдени за търговия с вътрешна информация. 

 
„Непублична информация“ е информация, която е известна в Нашата 
компания и не е публично оповестена. „Съществена информация“ е 
информация, която разумен инвеститор би сметнал за важна при вземането 
на решение да купува или продава ценни книжа. 
Служителите, които притежават съществена, непублична информация, не могат 
да изпълнят транзакция с ценни книжа до първия работен ден, който е най-
малко 24 часа след времето, когато информацията е публично оповестена. 
Трябва да се свържете с отдел „Правен“, ако имате въпроси относно това, какво 
представлява „съществена непублична информация“ и свързаните с нея 
ограничения по отношение на търговията с вътрешна информация. 
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Следните видове (положителна или отрицателна) 
информация, ако не са публични, са примери за 
това какво представлява „съществена“ и в кой 
случай използването и разкриването им може да 
доведе до нарушения на търговията с вътрешна 
информация: 

• печалбите или загубите на значими клиенти 
или доставчици или значителни ценови 
промени; 

• съобщения за нови продукти или резултати от 
научни изследвания от съществено значение; 

• значителни дефекти на продукт, изземвания 
или модификации; 

• основни промени във висшето 
ръководство; 

 
• значително излагане на съдебни спорове 

поради действителни съдебни процеси или 
поради опасност от такива; 

• финансови резултати или прогнози за 
бъдещи приходи или загуби; 

• новини за предстоящи или предложени 
сливания, придобивания и 
разпореждания с дъщерни дружества, 
разделяне на акции, нови акции или 
предложения на дългове; 

• предстоящи фалити или финансови 
проблеми с ликвидността. 

 
Както Комисията за ценните книжа 
и фондовите борси на САЩ, така 
и Конгресът са много загрижени за 
поддържането на 
справедливостта на 
американските пазари на ценни 
книжа. Тези закони изискват 
публично търгуваните компании 
да имат ясни политики относно 
търгуването с вътрешна 
информация. 
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CONCENTRIX Corporation  
Кодекс за етично бизнес 

 

 

 

 

Поддържане 
на точни записи 

 

 
Пълните, справедливи, точни, своевременни и разбираеми оповестявания в 
периодичните отчети на компанията, оповестяванията и регулаторните регистрации 
са от съществено значение за успеха на бизнеса на Нашата компания. Всеки от нас 
е длъжен да гарантира, че всички вписвания във финансовата документация на 
Нашата компания дават честна представа за резултатите от нашите операции и 
нашето финансово състояние. Правим това, като спазваме не само политиките на 
компанията, но и законите, правилата и подзаконовите актове, които управляват 
финансовото ни счетоводство и отчитане. 

 
 
 

Всеки от нас трябва да се възползва от най-високия стандарт на грижи за приноса 
или изготвянето на такива доклади в съответствие със следните насоки: 

 
цялата счетоводна документация на компанията, както и отчетите, изготвени от 

тези документи, трябва да бъдат в съответствие със законите на всяка 
приложима юрисдикция; 

 
всички записи трябва справедливо и точно да отразяват транзакциите или 

събитията, за които се отнасят; 
 

всички отчети трябва справедливо и точно да отразяват с разумни детайли 
активите, пасивите, приходите и разходите на Нашата компания; 

 
счетоводните записи на Нашата компания не трябва да съдържат фалшиви или 

умишлено заблуждаващи записи; 
 

никакви сделки не трябва да бъдат преднамерено погрешно класифицирани по 
отношение на сметки, отдели или счетоводни периоди; 

 
всички транзакции трябва да бъдат подкрепени от точна документация с 

разумни подробности и да са записани в правилната сметка и в подходящия 
отчетен период; 

 
трябва да си сътрудничите напълно с вътрешни и външни одитори, за да 

събирате информация при поискване, да обясните процесите и да 
предложите възможни подобрения; и 

 
трябва да спазвате системата за вътрешен счетоводен контрол на Нашата 
компания.
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Кодекс за етично бизнес 

 

 

Управление на 
нашите записи 

 

 
Различните закони и добри бизнес 
практики изискват Нашата компания да 
поддържа определени бизнес регистри, 
включително електронни записи, за 
определени периоди от време. Освен това 
не трябва да унищожаваме някои 
съответни записи, когато предстоящите 
или очакваните съдебни процеси, 
призовки, одити или разследвания. 
Съхраняването на фирмените досиета, 
което е по-дълго от необходимото обаче 
води до ненужни разходи за Нашата 
компания и пречи на ефективното 
извличане и достъпността на съответните 
записи. Всички ние трябва стриктно да се 
съобразяваме с политиката на компанията 
относно ръководството на фирмените 
записи. За конкретна информация относно 
продължителността и начина на 
разпореждане с търговските записи, 
направете справка с правилата ни за 
запазване на записи или попитайте отдел 
„Правен“. 

 
Отдел „Правен“ може да издаде правно 
основание за определени документи, при 
определени обстоятелства, като например 
съдебни спорове, и документи, подлежащи 
на правно задържане, не могат да бъдат 
подправяни или унищожавани, освен с 
предварителното писмено разрешение на 
отдел „Правен“. При тези обстоятелства 
трябва да се спазват всички указания на 
отдел „Правен“. 

 
Политиката за запазване на записи 
обхваща материали както на електронен 
(електронно копие), така и на хартиен 
(твърдо копие) носител. Те се прилагат за 
ВСИЧКИ видове записи, независимо от 
носителя, на който съществуват, 
включително: хартия, електронна поща, 
видео, твърд диск, флаш памет и компакт 
диск или друго електронно устройство за 
съхранение. 

 
Трябва да отделите специално внимание, 
за да сте сигурни, че записите, съдържащи 
поверителна информация, ще бъдат 
запазени и унищожени в съответствие както 
с политиката за запазване на записите, така 
и с политиките и практиките на компанията 
за защита на информацията.

 

В. Счетоводният отдел получава 

писмо от адвокат на клиент, който 

изисква от Нашата компания да 

изпълни определени устни обещания, 

които твърде, че Нашата компания е 

направила. Мениджърът ви отправя 

искане да прегледате електронната си 

поща, за да определите дали имате 

имейл съобщения, които биха 

подкрепили такова обещание. Вие 

идентифицирате един имейл, който 

може да бъде тълкуван като обещание 

на лице, което не е запознато с 

О. Не. Политиката за задържане на 
документацията на Нашата компания изисква 
служителите да запазят всички записи, които 
може да са от значение за въпрос, по който 
Нашата компания с основание очаква съдебни 
процеси. Трябва незабавно да се свържете с 
отдел „Правен“, за да определите дали при 
дадените обстоятелства има основателно 
очакване за съдебен процес. 
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Поддържане 
на лоялна 

конкуренция 
 
 

 

 
 
 

Нашата компания е убеден поддръжник на 
свободната и лоялна конкуренция. 
Действията ни на пазара определят кои сме 
ние като компания. Чрез конкуриране, 
основаващо се стриктно на качеството на 
нашите услуги и продукти и никога по 
неетичен начин, ние поддържаме 
репутацията на Нашата компания на етичен 
лидер в нашата индустрия. Никой служител, 
директор или длъжностно лице на 
компанията не трябва да се ползва с 
нечестно предимство от никого чрез 
манипулиране, прикриване или злоупотреба 
с привилегирована информация, невярно 
представяне на съществени факти или 
всяка друга нечестна практика. Ние се 
концентрираме върху доставянето на 
удовлетворение на нашите клиенти и няма 
да се стремим да ограничаваме 
конкурентните възможности на нашите 
конкуренти по измамни или мошенически 
начини. 
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Спазване на  
човешките права 

 
 

Нашата компания подкрепя защитата на основните човешки права по време на 
глобалните си операции. Нашите служители работят с клиенти, доставчици и 
партньори във всеки регион на планетата. Ние сме едно наистина глобално 
предприятие и с това идва отговорността да се държим отговорно като 
корпоративен гражданин във всеки град, във всяка страна, с всеки ангажимент на 
служителите, всяка партньорска връзка и всеки клиент. Правим това, като 
ръководим глобалния си бизнес с голямо уважение към правата на човека. В 
подкрепа на този ангажимент се придържаме към приложимите закони, свързани 
с работното време, заплатите, трафика на хора, съвременното робство, детския 
труд и условията на труд, които представляват заплаха за живота или здравето. 
Нашата подкрепа за тези принципи е залегнала в този Кодекс, в нашата позиция 
по отношение на трудовите отношения, в практиките ни по заетостта и в 
отношенията ни с доставчиците. 

 

Политическо 
участие 

 
 

Concentrix е аполитична компания и няма практика да прави политически 
приноси по отношение на която и да е партия, кандидат или въпрос. 
Служителите са свободни да участват в политически процеси, включително да 
правят вноски в лично качество. Те обаче не трябва да правят нищо, за да 
създадат представа, че тяхната дейност е от името на компанията, нито всички 
други политики на компанията във връзка с провеждането на лични дейности 
при използване на активите на компанията или във времето на компанията да 
кандидатстват за провеждането на политическа дейност. Компанията няма да 
възстановява разходите на служителите си за каквото и да е време, прекарано 
в политическа дейност, освен в степента, изисквана от закона. 
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Околна среда и 

устойчивост 
 

 

 
 
 

Ние уважаваме средата, в която живеем и работим. Това отчасти 
означава, че ние съблюдаваме всички приложими законови 
разпоредби за опазване на околната среда във всички държави, в 
които осъществяваме нашата дейност. Нашата компания също 
така се стреми да опазва околната среда, като минимизира 
влиянието от нашата дейност. 

 
Чувстваме се отговорни да подобряваме живота на хората и здравето 
на планетата. Това е отговорност, която приемаме много сериозно. 
Според нас имаме невероятната възможност да се възползваме от 
нашия мащаб и да го използваме с добра цел. Силата на отделния 
човек, умножена по числеността на нашето голямо семейство с над 270 
000 служители, нашите клиенти, нашите доставчици и нашите 
партньори, има способността да оказва глобално въздействие. 
 
 
Ние сме се посветили на три основни области на въздействие: 
 
Околна среда: Да се грижим за околната среда и да я оставим по-
добра, отколкото сме я заварили. 

Социална отговорност: Да създадем по-добро място за работа и за 
живот на хората в общностите, в които осъществяваме дейност. 

Управление: Да се ръководим от нашите принципи и да постъпваме 
правилно. Винаги. 

 
Приканваме ви да се запознаете с последния ни Отчет за устойчивостта, където ще 
намерите по-подробна информация: https://www.concentrix.com/esg/
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Ние признаваме и приемаме нашата 
отговорност да бъдем добър стопанин на 
околната среда и да помогнем за постигането 
на състояние на устойчиво развитие. В 
подкрепа на тези отговорности Нашата 
компания е установила следните ангажименти: 

• Предотвратяване на замърсяването във 
всичките му форми 

 
• Запазване на природните ресурси, 

включително енергия, чрез намаляване на 
източника, повторна употреба и 
рециклиране, когато това е практично 

• Постоянно подобряване на екологичните 
показатели чрез участието на всички 
служители, подизпълнители, доставчици и 
чрез партньорства с местните общности 

 
• Интегриране на съображенията за 

околната среда в нашите бизнес дейности 
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Спазване на 
антикорупционните 
закони (подкупи и 

рушвети) 
 

Нашата компания има политика на нулева 
толерантност спрямо подкупите. Поради това 
никога не можем да правим, приемаме или 
предлагаме каквато и да е форма на 
неправомерно заплащане при извършване на 
бизнес от името на Нашата компания. 
Съблюдаваме всички международни закони, 
договори и разпоредби, които забраняват 
подкупването на държавни служители, 
включително американския Закон за 
корупционни практики в чужбина (FCPA). 

 
Почти всяка държава забранява подкупването на 
своите държавни служители. Освен това някои 
държави имат закони, които правят незаконно 
подкупването на преки ръководители от други 
държави. За да бъдем отговорни членове на 
нашите бизнес общности, трябва да следваме 
тези закони навсякъде, където вършим бизнес, 
независимо от местните закони или обичаи. Това 
означава, че никога не можем да предложим, да 
се опитаме да предложим, да упълномощим или 
да обещаем какъвто и да било подкуп, рушвет 
или стимулиращи заплащания на държавен 
служител с цел получаване или запазване на 
бизнес, несправедливо търговско предимство 
или повлияване на техните официални действия. 
Освен това никога не можем да изискваме или 
да приемаме подкуп или рушвет. Законите за 
борба с корупцията са  
сложни и последствията от нарушаването на тези закони са тежки. По тази причина трябва да 
избягвате всяка дейност, която може да бъде тълкувана като подкуп. 

 
Също така е важно да отбележим, че не можем да наемем трета страна да направи нещо, което 
не можем да направим сами по етичен или законен начин. 
Участието на трета страна, за да извърши косвено неправомерно плащане, нарушава този Кодекс 
и законите за борба с корупцията. Трябва внимателно да проверим всички трети страни, преди да 
ги задържим. 

 
 

• „Подкупът“ е нещо ценно, 
включително парични плащания, 
подаръци, забавления или други 
бизнес учтивости, дадени в опит 
да засегнат бизнес действията или 
решенията на дадено лице, за да 
получи бизнес предимство. 

• „Коригиране“ е връщането на 
сумата, която вече е платена или 
трябва да бъде платена като 
възнаграждение за възлагане или 
насърчаване на бизнес. 

• „Държавен служител“ може да 
бъде длъжностно лице или 
служител на национално или 
местно правителство, политически 
кандидат, представител на 
организация, като Световната 
банка, или длъжностно лице или 
служител на държавни или 
контролирани от държавата 
субекти, като например държавни 
петролни компании. 
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Служителите, 
които имат 
задължения, 
свързани със 
сделки или 
пътувания извън 
САЩ, трябва да 
са запознати с 
FCPA (Закон 
срещу 
корупционните 
практики в 
чужбина), 
Закона за борба 
с подкупите в 
Обединеното 
кралство и с 
подобни местни 
закони. 
Необходимо е 
одобрение от 
ръководството, 
преди да може 
да бъде даден 
подарък или 
плащане на 
правителство 
или държавен 
служител. 
Всички 
служители 
трябва 
незабавно да 
докладват на 
отдел „Правен“ 
за всяко искане 
за подкуп или 
рушвет. 

 
 

В. Наскоро срещнах представител, който може 

да помогне на Нашата компания да се 

сдобие с бизнес в страна, в която е особено 

трудно да се установим. Мога ли да 

ангажирам този представител от името на 

Нашата компания? 

 

О. Говорете с вашия пряк ръководител или с отдел 

„Правен“, за да сте сигурни, че контактите и 
методите на представителя са съобразени както с 
местните, така и с американските закони. 
Надлежната проверка на този представител е от 
решаващо значение, тъй като Нашата компания 
може да поеме юридическа отговорност, ако 
съзнателно избегнем изучаването на свързани 
факти. Ако представителят премине надлежната 
проверка, трябва да последват вътрешните 
процедури за получаване на одобрение за бизнес, 

поръчки за покупка и правно одобрение. 

 

В. Сюзън трябва да получи одобрение за проект 

възможно най-бързо. Държавният служител 
Сюзън е договорила такси за ускоряване на 
процеса на одобрение срещу „малка такса“. 
Може ли Сюзън да направи малко плащане 
на държавен служител, за да ускори процеса 
на одобрение? 

 

 
О. Не. Това е известно като „плащане за 

улесняване“ и е забранено от Нашата 

компания. Сюзън не може да предлага или да 

заплаща никаква сума, за да улесни 

одобренията на правителството, дори и ако 

това ще ускори проекта. Сюзън трябва да 

уведоми своя мениджър и отдел „Правен“ за 

това искане за плащане за улесняване.
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Подаряване на 
подаръци и развлечения 

Понякога забавляваме нашите клиенти и доставчици, за да изграждаме или укрепваме добри 
работни отношения с тях. Добрата преценка, дискретността и умереността винаги трябва да 
служат като ръководство за нас в тези ситуации. Предоставянето на развлечения не е уместно, 
ако това би ни направило да изглеждаме пристрастни или сякаш се опитваме да повлияем на 
бизнес решение. Можете да предложите развлечения, когато те отговарят на всички 
долупосочени указания: 
 

Те са странични за обсъждането на бизнеса 
 

Те са в условия, подходящи за обсъждане на бизнеса 
 

Цената им е разумна 
 

Развлеченията не са заявени от клиент или доставчик 
 
Нашата компания дефинира „подаръци“ като ценности, стоки и услуги и храна или 
развлечения, които вие, както предлагате, не посещавате. Дарения с пари или парични 
еквиваленти, като сертификати за подаръци, никога не са разрешени. Можете да давате 
подаръци, които отговарят на всички изброени по-долу критерии: 
 

Имат скромна стойност 
 

> няма да се разглеждат като подкуп, отплата или стимулиращо заплащане;  
 

> съвместими са с общоприетите бизнес практики и етичните стандарти;  
 

> няма да повлияят негативно на Компанията, ако бъдат публично оповестени; и 
 

Не са пари или парични еквиваленти (включително сертификати за подаръци и ваучери) 
 
Предоставянето на подаръци и развлечения на държавни служители, включително на 
служители на притежавани от правителството или контролирани от правителството дружества, 
също така е предмет на изискванията на този Кодекс. Когато подарявате подаръци или 
предлагате да се забавлявате с бизнес партньор, уверете се, че предложението ви не 
нарушава собствените правила на получателя. Ако работите с държавни служители, имайте 
предвид, че дори прости предложения, като закупуване на храна или безалкохолни напитки, 
може да са неприемливи или дори да не са в съответствие със закона. 
На някои места е обичайно да се подаряват неща с номинална стойност (напр. бонбони, чаши с 
логото на Concentrix и подобни неща) на държавни служители.  Подаряването на подаръци на 
държавен служител, дори да са с номинална стойност, изисква специално внимание, за да се 
гарантира спазването на приложимите закони.  Трябва да се консултирате с отдела за 
съответствие, преди да подарите нещо със стойност на държавен служител. 
 
Имайте предвид, че правителствени служители и служители на контролирани от 
правителството компании, както в САЩ, така и в чужбина, са обект на строги правителствени 
стандарти. Нарушаването на тези стандарти може да доведе до граждански и наказателни 
санкции за физическите лица, Нашата компания и въпросните служители. Моля, направете 
справка в Закона за противодействие на корупцията в раздел „Нашият ангажимент към 
глобалните общности“ в настоящия Кодекс.



39 

CONCENTRIX Corporation  
Кодекс за етично бизнес 

Нашият ангажимент към глобалните общности 

 

 

 

Търговски 
контрол и 
ограничения 

 
Като глобална компания можем да 
доставяме стоки, услуги, софтуер и 
технологии по целия свят, които 
преминават през националните граници. 
Ето защо е от решаващо значение да 
спазваме внимателно всички национални и 
международни правила и разпоредби, 
които се прилагат към нашата 
трансгранична търговска дейност, която 
включва нашия внос, износ и реекспорт. 
Много страни имат закони, които 
ограничават или по друг начин изискват 
лицензиране за износ и/или внос на 
определени стоки и услуги за други страни 
и за определени лица. Страните могат 
също така да налагат различни видове 
търговски санкции или ембарго срещу 
други страни или хора. Тези санкции или 
ембарго обикновено се съсредоточават 
върху националната сигурност, външната 
политика или хуманитарните проблеми. 

 
За да поддържаме спазването на тези 
изисквания, когато е приложимо за 
Нашата компания, трябва да проверим 
нашите международни транзакции, за да 
гарантираме, че няма доказателства за 
крайна цел, крайния потребител или 
крайната употреба и да следим за 
„червени флагове“, които предполагат, че 
контрагентът може да се опитва да 
избегне приложимите закони. 

 
Поради сложността на правните 
изисквания в много от тези 
международни търговски закони ние 
трябва да потърсим насоки от отдел 
„Правен“ преди да изнасяме или внасяме 
стоки или услуги или да извършваме 
сделки, които биха могли да бъдат 
засегнати от търговски санкции.

 
 

„Износ“ възниква, когато дадена 
стока, друга услуга, софтуер или 
технология се превозват или се 
доставят по друг начин в 
материална или нематериална 
форма на лице в друга държава. 
Износ се осъществява и когато 
предоставяме технология или 
софтуер на човек, който не е 
гражданин на страната, в която се 
намират (напр. лице вСАЩ, което 
не е гражданин на САЩ или 
постоянно пребиваващ в САЩ). 
Реекспортът е движението на 

стоките, софтуера или технологиите 

от една страна в друга чужда 

страна. 
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Граждани на света 
 

 

Благотворителната дейност, спомоществователството и даренията са 
част от усилията и политиката „Граждани на света“ на нашата компания. 
Ние даряваме, без да имаме някакви изисквания или очаквания за 
собствено облагодетелстване. Нито едно благотворително плащане 
не се извършва към лице или организация, чиито цели и ценности са 
несъвместими с тези на нашата компания. Бенефициентите на всяко 
подобно дарение не трябва да са свързани с представители на 
ръководството или с компанията. 

 
Служителите се насърчават да участват в благотворителни дейности 
в личното си време или за собствена сметка, за да могат да 
допринасят  за техните собствени общности. Подобни дейности не 
се предприемат или извършват от името на компанията, а 
компанията няма да компенсира служителите за вложеното време 
или средства, които са направени за подобни благотворителни 
дейности, освен ако служителят не е действал от името на 
компанията с предварително писмено разрешение за това. 

 

Комуникация с  
външни аудитории 

 
 

 

Важно е Нашата компания да предоставя справедливи, точни, навременни и 
разбираеми оповестявания на обществеността и на държавните органи, както устно, 
така и писмено. Поради тази причина само назначените говорители са одобрени да 
отговарят или да комуникират с външни страни - а именно членовете на медиите, 
анализаторите в областта на индустрията, финансовите анализатори и инвеститорите. 
Като разполагаме с тези говорители, избягваме изваждането на думи от контекста от 
репортери, от други членове на медиите или от други външни организации. Ако 
получите искане от медиите за информация, за интервю или за писане на техническа 
статия или за представяне на доклад, трябва да изпратите искането до член на нашия 
маркетингов екип, който ще се занимае с искането или да предостави подкрепа и 
насоки. По същия начин исканията на финансовите анализатори и акционерите трябва 
да бъдат препращани към отдела за връзки с инвеститорите. Ако имате съмнения 
относно дадено искане, можете също така да се свържете с отдела за съответствие, 
преди да отговорите на искането. 

 
Моля, консултирайте се с маркетинговия екип за приложимите указания и 
правила относно използването на марката и корпоративните комуникации. 



Търсене на насоки и съобщаване на 
притеснения 

Concentrix Corporation 
Кодекс за етично бизнес 
поведение

 

 

 
 
 

 

Докладване на  
неправомерно 

поведение 
 

 
 

 
Всеки от нас е длъжен да докладва за 
всяко неправомерно поведение, 
включително нарушения на този Кодекс, 
за които сме наясно, като съществуват 
многобройни канали за тази цел. 

 
Насърчаваме служителите да помагат за 
поддържането на интегритета на Нашата 
компания, като съобщават за каквото и 
да е неправомерно поведение. За да 
подпомогне тези усилия, всеки служител 
на Нашата компания може да подаде 
жалба относно съмнителни счетоводни 
или одиторски въпроси, случаи на 
корпоративна измама или нарушение на 
приложимите закони на ръководството 
на Нашата компания. 

 
Ако предпочитате да подадете въпрос или 
притеснение анонимно, анонимна гореща 
линия е на разположение 24 часа в 
денонощието, 365 дни в годината, за да 
отговори на въпроси или притеснения по 
етични или правни въпроси, включително 
потенциални нарушения на Кодекса на 
компанията и други правила. Всички 
въпроси и/или доклади ще бъдат 
разследвани своевременно и щателно, в 
съответствие с приложимото 
законодателство. Подходящи отговори 
и/или корективни или дисциплинарни 
действия за нарушения на нашия Кодекс 
ще бъдат приложени, когато е 
необходимо. 
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Ако установите ситуация, която може да доведе до нарушение на 
нашия Кодекс, фирмените правила или приложимите закони или 
разпоредби, ви насърчаваме да го съобщите, като се свържете с 
вашия мениджър или с отдел „Човешки ресурси“. Ако 
предпочитате, можете също така да отидете директно при вашия 
старши вицепрезидент, ръководител за страната или отдел 
„Правен“. Друга възможност е да следвате правилата на 
компанията за подаване на сигнали и да съобщите за всяко 
нарушение на един от следните: 

 
Teh-Chien Chou Allison M. Leopold  Tilley 

Chairperson of the Audit   

Committee Pillsbury Winthrop LLP  

Concentrix Corporation 2475 Hanover Street 44201  

audit@concentrix.com Palo Alto, California  

 Fremont,    

 +1 94304-1114 

 телефон: 650.233.4518 

  
   allison@pillsburylaw.com Уебсайт за изпращане на жалби на Нашата компания 

на: 

  www.integritycounts.ca/org/concentrix / 



Търсене на насоки и съобщаване на 
притеснения 

Concentrix Corporation 
Кодекс за етично бизнес 
поведение

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как да разбера дали 
има проблем? 
Нашият Кодекс се опитва да отговори на най-често срещаните 
правни и етични въпроси, които може да срещнем. Не може 
обаче да се занимава с всеки възникнал въпрос. Когато се 
сблъскате с етична дилема, помислете върху проблема и 
направете справка в налични ресурси, като фирмени политики 
и процедури. 
Можете да оцените ситуацията, като си зададете 
следните въпроси: 

 
• Мисля ли, че моето действие е в съответствие 

със закона? 

• Чувствам ли, че това е правилното нещо, 
което трябва да направя? 

• Дали това спазва нашия Кодекс и всички други фирмени правила? 

• Ще се чувствам ли добре, ако другите знаят за това? 

Ако не можете да отговорите с „да“ на всички тези въпроси, 
не предприемайте действие. Потърсете насоки, ако имате 
допълнителни въпроси относно ситуацията. 

 
Може да срещнете ситуации, които поставят етични 
дилеми, докато извършвате бизнес в международен 
мащаб. Ако местните закони, обичаи или практики на друга 
държава са в конфликт със законите на САЩ, фирмените 
правила или този Кодекс, потърсете указания от отдел 
„Правен“. При такива обстоятелства винаги трябва да се 
придържаме към най-строгия закон, обичай или практика. 

 
 
 

42



Търсене на насоки и съобщаване на 
притеснения 

43 
 

Concentrix Corporation 
Кодекс за етично бизнес 
поведение

 

 

 
 
 

 

Защита  
срещу 

отмъщение 
 

 
 

 
 
 

Дори фирмите с най-високи етични 
стандарти понякога имат проблеми, които 
могат да възникнат. Когато възникнат 
такива проблеми, искаме те да ни бъдат 
докладвани, за да могат да бъдат 
разгледани. Не винаги е лесно да съобщите 
за проблем или притеснение, който е или 
дори изглежда, че противоречи на 
изискванията, изложени в нашия Кодекс, 
фирмената политика на компанията или 
приложимото законодателство или правило. 
Нашето обещание към вас е, че Нашата 
компания няма да отмъсти срещу служител 
за добросъвестно докладване на етични 
притеснения или за сътрудничество при 
разследване на компанията. Може да има 
дисциплинарни действия срещу всеки, 
който отмъщава срещу такива служители. 

  

В. Притеснен(а) съм по отношение на 

докладване на съмнение за измама. Какво ще 

стане, ако греша, а това ми доведе 

неприятности или ако навредя на репутацията 

на някого? 

О. Ние не държим служителите под 

отговорност за добросъвестно изготвяне на 

доклади, дори ако те се окажат неточни или 

не могат да бъдат доказани. Ние сме 

внимателни, когато разглеждаме 

предполагаеми нарушения, за да 

гарантираме, че репутацията на 

служителите е защитена. Проучванията се 

извършват по обективен, справедлив и 

поверителен начин. 
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Получих копие от Кодекса за етично бизнес поведение на 
компанията и го прочетох внимателно. Разбирам всички 
насоки, практики и политики и се съгласявам да ги спазвам. 

 
Разбирам и се съгласявам, че ако наруша насоките, 
практиките и правилата в Кодекса за етично бизнес 
поведение, може да получа дисциплинирано наказание за 
поведението си и дори да ми бъде прекратен договорът. 

 
Разбирам, че Нашата компания си запазва правото да променя, 
изменя или изтрива някой или всички данни, съдържащи се в 
този Кодекс за етично бизнес поведение, по всяко време, както 
се налага от обстоятелствата на бизнеса. 

 

Освен това разбирам, че подписването на този формуляр за 
получаване и потвърждение не предоставя и не възнамерява 
да предоставя права или облаги, или трудова заетост, или да 
представлява гаранция за продължаващо наемане на работа 
или за работа, различна от предвидената в условията на моя 
трудов договор. 

 
 

Подпис:   
 
 

Дата:   
 
 

Име с печатни букви:   
 
 

Номер на служителя:   
 
 

Локация:   
 
 
 

Отказът от която и да е разпоредба на Кодекса обикновено не е 

разрешен и във всеки случай може да бъде предоставен само от 

Борда на директорите в писмена форма и трябва да бъде 

оповестен в съответствие с приложимото право. Този Кодекс за 

етично бизнес поведение може периодично да се изменя по 

усмотрение на Нашата компания. Текущата версия на Кодекса ще 

бъде публикувана и поддържана на интранет сайтовете на 

Нашата компания и може да бъде получен от отдел „Човешки 

ресурси“ или от отдел „Правен“. 



Pat. и търговски марки на САЩ. Други имена и марки са собственост на съответните им 
притежатели
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