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Въведение 
Декларация и Приложение 
на Политиката 

През 2018 г. Bridgestone разработи и лансира Кодекса за Поведение. 

Вдъхновен от мисията на Bridgestone и нашия начин да служим, 

Кодексът за Поведение на Bridgestone предоставя практически 

насоки за справяне с много от етичните проблеми, с които може да 

се сблъскате като служител на Bridgestone. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА 

Глобалната политика за борба с подкупите на Bridgestone 

потвърждава позицията на Bridgestone по отношение на подкупите 

и корупцията, както е описана в Кодекса за поведение. Тази 

политика също така предоставя практически насоки и описва 

изискванията на Bridgestone по отношение на предотвратяването на 

подкуп и начините за справяне с рисковете от подкупи. 

Като глобална компания, Bridgestone трябва да спазва всички 

приложими закони за борба с подкупите. Тези закони обикновено 

включват забрани за подкупване на държавни служители и всяка 

друга трета страна, изисквания за книги и записи, както и 

наказателноправни и гражданскоправни санкции за нарушения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТАЗИ ПОЛИТИКА 

Тази Политика се прилага за служители на всички компании на 

Bridgestone по целия свят, включително предприятия, върху които 

упражняваме контрол, и всяка трета страна, действаща от името на 

Bridgestone. Когато участваме в предприятие, без да упражняваме 

контрол, ние ще насърчаваме нашите партньори да приемат подобни 

изисквания за предприятието и да спазват принципите на настоящата 

политика в своите собствени действия. 

Компаниите на Bridgestone може да имат местни политики със 

съдържание, което се припокрива с тази политика. Ако местната 

политика е по-малко рестриктивна от настоящата, прилага се последната. 

Тя, разбира се, не може да обхване всяка ситуация. Не е заместител на 

добрата преценка и здравия разум. Вие се насърчавате да се свържете с 

член на Юридическия отдел, ако се съмнявате в законността или 

етичността на определено действие или просто искате да разберете 

свързаните с това правни рискове. 

НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО СЛУЖИТЕЛИ 

Като служители на Bridgestone всички ние трябва: 

 Да демонстрираме почтеност във всичко, което правим.

 Да се запознаем с и да следваме Кодекса за Поведение, настоящата

Политика и други политики на дружеството, които могат да се

прилагат на нашите работни места, за да  гарантираме

спазването на всички приложими закони за борба с подкупите и да

защитим активите и репутацията на Bridgestone.

 Да се свържем с BridgeLine или да говорим с лице, посочено в

„Къде да се Обърнете за Помощ“ в Кодекса за Поведение относно

възможни нарушения на кодекса или политиката или други етични

проблеми.

НАШИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДОСТАВЧИЦИ 

Правилата и очакванията, изложени в настоящата Политика, също 

служат като набор от очаквания към нашите доставчици. Освен това 

Bridgestone има специфични политики за възлагане на обществени 

поръчки, включително Глобалната Политика за Устойчиви Обществени 

Поръчки, които определят изисквания за операциите на доставчиците. 

Не забравяйте, че репутацията и поведението на нашите доставчици 

могат пряко да повлияят на Bridgestone. Работете само с компании, които 

спазват закона и разбират и работят последователно с оглед нашия 

ангажимент за спазване на регулациите и етично поведение. 

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕСПАЗВАНЕ 

Нарушаването на законите за борба с подкупите може да доведе до 

сериозни последици за Bridgestone и участващите лица, 

включително наказателноправни и гражданскоправни санкции и 

дори лишаване от свобода. Bridgestone се ангажира със спазването 

и приема сериозно нарушенията на тази Политика. Неспазването на 

Политиката от който и да е служител може да доведе до 

дисциплинарни действия, включително до уволнение. Освен това, 

деловите отношения с всеки посредник, който не спазва тази 

политика, ще бъдат прекратени. 

Тази политика е жив документ и може периодично да се актуализира
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Bridgestone строго забранява всички форми на подкуп. При никакви 

обстоятелства служител на Bridgestone или която и да е трета страна, 

действаща от името на Bridgestone, не може да предлага, предоставя, 

получава или приема блага за или от когото и да е, включително 

държавен служител, за да получи или запази бизнес или за друго 

неправомерно предимство. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
Терминът „служители“ включва също директори и служители 

на компании от Bridgestone. 

„Посредник“ включва всеки агент, консултант, дистрибутор, 

лобист, доставчик на транспортни услуги или логистика, агент 

за митническо освобождаване, брокер и търговски партньор 

или всеки друг представител на трета страна, действащ от 

името на Bridgestone или който действа съвместно с 

Bridgestone. 

Използвана Терминология 

Bridgestone Глобална Антикорупционна Политика 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/code/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/
https://www.bridgestone.com/responsibilities/procurement/


Използвана Терминология 

 
 

 

 

 

 

 

Какво е Подкуп? 

 

Подкупът е форма на корупция, която нарушава доверието на 

обществеността и клиентите ни, застрашава икономическото и 

социалното развитие и противоречи на ценностите и културата на 

Bridgestone. Въпреки че никога не трябва да предлагате или 

получавате подкупи на никого или от никого, в много страни 

трябва да бъдете особено бдителни, за да не участвате в подкупи с 

държавни служители под каквато и да е форма. 

Не забравяйте, че ваша отговорност е да разберете дали някой, с 

когото имате работа, е държавен служител. Ако не сте сигурни, 

трябва да потърсите съдействие от Юридическия отдел. 

 

 

 

 
 

„Подкуп“ е даването или предлагането на определено благо, 

пряко или косвено, на което и да е лице, за да се подтикне 

получателят да злоупотреби със своето положение или за да се 

получи или запази неправомерно предимство. 

 
„Благото“ е дефинирано широко. То може да включва 

практически всяка форма на придобивка, като пари или парични 

еквиваленти (напр. карти за подаръци или подаръчни 

сертификати), дарове, комисионни, храна и забавления, пътни 

разходи, използване на ваканционни домове, образователни 

услуги или услуги по заетост за приятели и роднини , дарения за 

определени благотворителни организации, отстъпки, заеми, 

политически вноски, благоприятния резултат от действията на 

правителството и решение за възлагане или продължаване на 

бизнеса. 

Определението за „държавен служител“ е много широко. Тя 

включва служител на държавна длъжжност (включително 

служители на регулаторни агенции, ведомства и други публични 

органи като университети), кандидат на политическа партия или 

служител, служител на държавно или контролирано от държавата 

предприятие, служител на публична международна организация 

(напр. Организация на обединените нации, Световната банка или 

Световната търговска организация), всеки член на кралско 

семейство и всеки, който действа в официално качество от името 

на национална, държавна или местна администрация. 
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Подаръци, Ястия, 
Забавления и Пътувания 

Основни Изисквания за 
Подаръци, Ястия, Забавления 

Основни Изисквания за 
Пътувания 

Размяната на подаръци, хранене, забавления и пътувания с клиенти, 

доставчици и други бизнес партньори може да бъде важна част от 

изграждането на доверие и развитието на отношения. В много 

страни може също да е приет и подходящ бизнес обичай. Тази 

практика обаче понякога може да създаде рискове във връзка със 

спазването на закона и ако се проведе неправилно, може да наруши 

приложимите норми и фирмените политики. 

В Bridgestone не можем да допуснем обмяната на подаръци, ястия, 

забавления или пътуване да повлияе неправилно или изглежда да 

повлияе неправилно на нашата независима бизнес преценка или на 

независимата бизнес преценка на получателя. Ако се занимавате с 

някоя от тези дейности, трябва да знаете, че компанията има 

изисквания и процедури, които трябва да се спазват. 

Ако някога се съмнявате в целесъобразността на тези дейности или 

дали те съответстват на фирмената политика или приложимото 

законодателство, трябва да потърсите помощ от правния отдел. 

 КЛЮЧОВИ ИЗИСКВАНИЯ 

Поради специалните рискове, свързани с работата с държавните 

служители, трябва да получите писмено одобрение от правния 

отдел, преди да предложите или предоставите някакъв подарък, 

храна, забавление или друго благо на държавен служител. 

Не забравяйте, че и други компании имат политики за подаръци, 

хранене и развлечения. Имайте предвид тези правила и попитайте, 

преди да предлагате такива подаръци и забавления, дали това би 

нарушило политиката на всеки получател. 

При някои обстоятелства може да е приемливо Bridgestone да 

предоставя пътувания и настаняване на клиенти, доставчици или 

други бизнес партньори. 

Bridgestone Глобална Антикорупционна Политика

Всеки път, когато обмисляте да предлагате, приемате или 

предоставяте някакъв подарък, храна или забавление, трябва 

да сте сигурни, че са спазени следните критерии: 

• Това е свързано със законна бизнес цел;

• Това е рядко и разумно по размер при дадените

обстоятелства;

• Не се очаква да бъде в замяна на услуга или неоправдано

бизнес преимущество;

• Съответства на нашия Кодекс на поведение, 

приложимото законодателство и всички други политики 

или процедури във вашето работно място; 

• Няма да смущава нито Bridgestone, нито получателя, ако

подробностите се оповестяват публично; и

• Правилно се отчита и документира в книгите и записите

на компанията.
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 КЛЮЧОВИ ИЗИСКВАНИЯ 

Ако обмисляте да предлагате или предоставяте плащане на 

разходи, свързани с пътуване за клиент, доставчик или бизнес 

партньор, трябва да сте сигурни, че са изпълнени следните 

критерии: 

• Това е свързано с легитимна бизнес цел като промоцията,

демонстрацията или обяснението на продуктите или

услугите на Bridgestone, обиколките на нашите съоръжения

или изпълнението на договор;

• Това е рядко и разумно по размер при обстоятелствата;

• Не се дава в замяна на услуга или неоправдано бизнес

предимство;

• Съответства на нашия Кодекс на поведение, приложимото

законодателство и всички местни политики или процедури;

• Няма да смути нито Bridgestone, нито получателя, ако

детайлите бъдат оповестени публично;

• Участието в бизнес дейности (напр. промоционални събития,

демонстрации на продукти и обиколки на съоръжения) е

задължително;

• Не се предоставят дневни парични средства;

• Не се предоставят странични пътувания, които не са

свързани с бизнеса; и

• Правилно се отчита и документира в книгите и записите на

компанията.
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 Сделки с Трети Страни 

Bridgestone може да носи отговорност не само за подкупи, 

предлагани, платени или получени от служителите, но и когато 

посредниците го правят. Подхождайте с голямо внимание при 

наемане и работа с посредници. Подобно на служителите на 

Bridgestone, на посредниците е забранено да предлагат, предоставят, 

получават или приемат блага на или от когото и да било, 

включително държавен служител, за получаване или запазване на 

бизнес или за друго неправомерно предимство. 

За да предотвратите подкуп, винаги трябва да сте наясно с 

дейностите, извършвани от Посредниците от името на Bridgestone и 

да бъдете нащрек за предупредителни знаци, които могат да 

показват потенциални нарушения. За да намалите риска от подкупи 

от посредник, трябва да действате внимателно, когато избирате и 

оценявате посредниците и предварително да идентифицирате 

всички потенциални опасения, свързани с подкупите, които могат 

да възникнат от предложената връзка. Тази „надлежна проверка 

срещу подкупите“ е основен компонент на нашата програма за 

спазване на мерки срещу подкупите. 

 НАДЛЕЖНА ПРОВЕРКА По време на процеса на надлежна проверка срещу подкупите, а също 

и по време на изпълнението на договора, е важно да се обърне 

внимание на проблеми, които могат да показват, че е необходимо 

по-нататъшно разследване при избора или работата с посредник. 

 ПРИМЕРИ ЗА ПРОБЛЕМИ 

Подходящите ангажименти и целевите договорни разпоредби 

трябва да се използват за намаляване на идентифицираните рискове, 

включително всякакви рискове или друга подходяща информация, 

открита при констатациите от надлежната проверка, а договорните 

разпоредби следва да бъдат редовно наблюдавани, за да се 

гарантира, че Посредникът действа в съответствие с договора. 

Допълнителни мерки и предпазни средства, включително 

сертификати за съответствие и обучение, също могат да бъдат 

използвани. Вашите задължения за надлежна проверка не 

приключват, след като бъде избран и ангажиран Посредник. Трябва 

внимателно да обясните нашите очаквания за съответствие, 

непрекъснато да наблюдавате дейностите на посредника и да сте 

нащрек за проблемите, за да осигурите непрекъснато спазване през 

целия срок на обвързване. 

Надлежната проверка е от решаващо значение и в контекста на нови 

начинания на бизнеса, като например придобивания и партньорства 

с други компании. Преди да предприемете подобни начинания, 

консултирайте се с правния отдел за съвет относно подходяща 

проверка и предпазни мерки за намаляване на риска от подкупи. 

За да научите повече за процедурата за надлежна проверка срещу 

подкупи на Bridgestone, моля, посетете съответния интранет сайт за 

вашето работно място или се свържете с Юридическия отдел. Ако 

се съмнявате как настоящата Политика и нашата програма за 

надлежна проверка срещу подкупи се прилагат за конкретно бизнес 

начинание или ангажиране на която и да е трета страна или ако 

имате някакви притеснения относно бъдещ или съществуващ 

Посредник, свържете се с правния отдел за помощ. 

Бриджстоун използва подход, основан на риска, за провеждане 

на задълбочена проверка срещу подкупи. Докато времето и 

усилията, необходими за завършване на процеса, ще зависят от 

различни фактори, процесът на задълбочена проверка за 

подкупи обикновено включва следното: 

• Оценка на обосновката на бизнеса, услугите и структурата

на обезщетението за предложеното обвързване;

• Събиране и оценка на информация за Посредника и

неговите собственост и управление, включително бизнес

опит, репутация, квалификация и финансова информация;

• Оценка на всякакви взаимоотношения с държавни

служители;

• Проследяване на предупредителни знаци или нередности;

и

• Получаване на необходимите одобрения преди обвързване.
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Примерите за проблеми включват: 

• Посредникът е или има близки семейни или бизнес връзки

с държавен служител;

• Посредникът е препоръчан от държавен служител, по-

специално такъв с дискреционна власт върху бизнеса;

• Посредникът, препоръчан от нашия бизнес партньор, няма

съществени познания или предишен опит в областта на

работа, за която е препоръчителен;

• Посредникът иска такса / комисионна, която е прекомерна

или се плаща в брой;

• Посредникът изисква необичайни условия за плащане, като

например еднократно плащане на сума, плащане по сметка

на името на друга страна, плащане във валута, която няма

връзка с транзакцията, или плащане в трета държава,

особено ако е страна с малка прозрачност на банките;

• Посредникът заявява, че може да е необходима определена

сума пари за получаване на бизнес или „приключване на

сделката“;

• Посредникът иска възстановяване на извънредни, лошо

документирани или направени в последния момент

разходи; и

• Надлежната проверка отбелязва наличието на необясними

подизпълнители или доставчици, които Посредникът

предлага да запази, за да помогнат при взаимодействия с

правителството.



Улесняващи 

плащания Политически Приноси Благотворителност 

Забраната на Bridgestone за подкуп се прилага за всички неправилни 

плащания, включително улесняващите плащания. Тъй като подобни 

плащания са форма на корупция, Bridgestone забранява използването 

на улесняващи плащания, дори когато такива плащания са обичайни 

на местно ниво. 

Законите на много държави определят строги ограничения върху, а 

в някои случаи и забраняват, приноси на корпорациите към 

политическите партии. Bridgestone забранява фондовете, ресурсите 

или средствата на дружеството да се използват за пряка или косвена 

подкрепа на която и да било политическа партия или кандидат, 

освен ако не са предварително одобрени от Юридическия отдел и, 

когато е приложимо, Отдела за връзки с правителството, и при 

условие че са направени в строго съответствие с вашите регионални 

и местни политики. 

Като част от нашия ангажимент за корпоративна социална 

отговорност, Нашият Начин Да Служим, Bridgestone активно 

подкрепя благотворителни каузи в общностите, в които работим по 

целия свят.. 

От време на време предоставянето на средства за благотворителност 

може да създаде рискове за корупция за Bridgestone. Рисковете 

могат да възникнат по различни начини, включително когато дадена 

благотворителна организация в действителност не съществува, 

използва се за фасада или е изпразнена,или е свързана с държавен 

служител. В резултат на това е важно да се осъществи надлежна 

проверка и да се внимава при избора на благотворителни 

организации, като се гарантира, че средствата за благотворителност 

ще бъдат използвани по предназначение и няма да бъдат 

пренасочени към неподходящ бенефициент. 

Всяка благотворителна вноска, поискана от държавен служител, 

направена в полза на организация, свързана с държавен служител, 

или направена в полза на правителствено образувание, трябва да 

бъде предварително одобрена от Юридическия отдел. 
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 КЛЮЧОВИ ИЗИСКВАНИЯ 

Ако обмисляте да предлагате или предоставяте 

благотворителна вноска, трябва да сте сигурни, че са изпълнени 

следните критерии: 

• Не се предлага, обещава или предоставя за получаване или

запазване на бизнес или за друго неправомерно предимство;

• Съответства на политиките на Bridgestone, приложимото

законодателство и всички местни политики или процедури;

• Не се прави в полза на държавен служител и няма индикации,

че приносът ще бъде пренасочен за лична употреба на

отделен държавен служител; и

• Правилно се отчита и документира в книгите и записите на

компанията.

„Улесняващо плащане“ е дребно плащане, направено в полза 

на държавен служител за ускоряване или улесняване на 

рутинни, недискреционни действия или услуги, като обработка 

на визи, заявления за разрешителни или лицензиране, 

предоставяне на комунални услуги или товарене или 

разтоварване на товари. Bridgestone забранява използването на 

улесняващи плащания. 

Използвана Терминология 



 
 

 

 

 

 

 
Счетоводни Книги и 

Записи 

Подаване на Сигнал за 
Притеснения или 
Потенциални Нарушения 

 
  

 
За да се предотвратят опити за скриване на неправомерни плащания чрез 

непълна или невярна документация, законите за борба с подкупите определят 

изисквания за водене на книги, записи и подходящ вътрешен контрол. В 

съответствие с тези закони, Bridgestone изисква неговите книги и записи 

справедливо и точно да отразяват транзакциите и разпореждането с активите 

на компанията. 

 

Всички служители на Bridgestone са отговорни за спазването на изискванията 

на книгите, записите и вътрешния контрол, приложими към техните роли и 

отговорности. Това включва поддържане на записи за цялата надлежна 

проверка и съответните одобрения, изисквани съгласно настоящата 

Политика, и гарантиране, че всички плащания и разходи са справедливо и 

точно записани в счетоводните книги и регистри на компанията. 

Ако знаете или подозирате, че могат да настъпят или предстои да 

настъпят нарушения на настоящата Политика, трябва незабавно да 

докладвате въпроса в Юридическия отдел. Като алтернатива можете 

да докладвате за проблема на BridgeLine. Когато това е позволено 

от закона, докладите до BridgeLine могат да се правят анонимно. 

 
  | The BridgeLine 

Bridgestone забранява отмъщение, когато добросъвестно се докладва 

за бизнес поведение или етични проблеми. Използвайте следната 

връзка за достъп до BridgeLine за вашия регион: 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/

 

Одити 

 

Bridgestone редовно провежда одити на съответните операции на 

Bridgestone, за да осигури непрекъснато спазване на настоящата 

политика и приложимите закони за борба с подкупите. Длъжни сте 

да сътрудничите и никога да не се намесвате или възпрепятствате 

такива одиторски дейности. 
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Въпроси и Отговори 

Често Задавани Въпроси 

В: Разбирам, че „улесняващите плащания“ (дребни плащания, 

направени към държавните служители за ускоряване на рутинните 

транзакции) са забранени от фирмената политика. Официално 

разрешените такси, като ускоряване на таксите за подновяване на 

паспорти или заявления за виза,  считат ли се за „улесняващи 

плащания“? 

О: Ускорените плащания, направени към правителствена агенция (не към 

физическо лице), които са официално разрешени (като експресна такса, 

посочена в графика на държавната агенция за ускоряване на обработката на 

подновяването на паспорти или заявления за виза) и са подкрепени с 

официална разписка, не са „улесняващи плащания“ и съответно обикновено 

са разрешени. Свържете се с Юридическия отдел, ако не сте сигурни дали 

експресното плащане е подходящо и законно. 

В: Знам, че подкупът е забранен, но какво става, ако държавен служител 

(като полицейски служител или имиграционен служител) заплаши да ме 

задържи или да ми навреди, освен ако не му дам парично плащане? 

О: Bridgestone признава, че в изключително редки ситуации здравето или 

безопасността на служителя могат да бъдат изложени на риск, ако той или 

тя не изпълни такова искане. Ако смятате, че здравето или безопасността ви 

са в непосредствена опасност и по ваша преценка най-добрият начин да се 

защитите е да извършите плащането, фирмената политика няма да ви 

забранява да извършвате такова плащане. Тези видове плащания не са 

подкупи. Веднага щом стигнете до място за безопасност, незабавно 

докладвайте плащането на своя мениджър, Юридическия отдел и, където е 

приложимо, Отдела за сигурност. Плащането също трябва да бъде правилно 

отчетено и документирано в книгите и записите на компанията. 

В: Знам, че е против закона да се правят плащания на държавни 

служители, но всички ми казват, че това е единственият начин да се 

направят нещата в тази страна. Мога ли да заобиколя това, като 

наема трето лице, което да плати на длъжностните лица 

комисионна? 

О: Не. Противоречи на закона да се плащат подкупи на държавни служители, 

независимо дали плащането се извършва директно или косвено чрез трета 

страна. Последиците от извършването на такива плащания могат да бъдат 

тежки както за вас, така и за компанията. Не можете да заобиколите вашите 

законни отговорности или тези на компанията, като наемете трети лица да 

правят това, което не ви е позволено. Следователно, когато се обмисля 

наемането на такова лице, трябва да се извърши подходяща надлежна 

проверка, за да се прецени внимателно обосновката за наемането, дали 

предложените услуги са подходящи за таксите, които трябва да бъдат 

платени, и произхода, репутацията и квалификацията на лицето. 

Консултирайте се с юридическия отдел, за да научите повече за процеса на 

надлежна проверка на Bridgestone. 

В: Правителствен служител планира да посети наш офис, за да извърши 

рутинен одит на контрола на качеството. Допустимо ли е да осигуря на 

длъжностното лице храна по време на посещението? 

О: Предоставянето на храна на държавен служител, посещаващ предприятие, 

обикновено е допустимо, докато е рядко, цената на яденето е разумна и не се 

предоставя с очакването за някаква обратна услуга. В съответствие с нашия 

Кодекс на поведение, никакви подаръци, забавления или други блага не 

трябва да се предлагат или да се дават на правителствено длъжностно лице 

без предварително писмено одобрение на Юридическия отдел. Трябва също 

така да гарантирате, че се спазват всички други политики и процедури на 

компанията, включително тези във вашето работно място. 

В: Клиент иска плащане, което изглежда е подкуп, но не е ясно дали 

плащането би било забранено съгласно местните закони. Мога ли да 

извърша плащането? 

О: Преди да извършите такова плащане, трябва да се свържете с 

юридическия отдел, за да определите дали това плащане е подходящо или не 

и дали такива плащания могат да нарушават фирмената политика, местните 

закони или други закони, приложими за компанията. 

В: Политиката на Бриджстоун за борба с подкупите разглежда ли само 

подкупите на държавни служители или забраната обхваща и подкупите 

на други страни? 

О: Политиката на Bridgestone за борба с подкупите предвижда, че всякакъв 

подкуп е абсолютно забранен. Това включва търговски подкуп, в който 

държавни служители не участват. В никакъв случай служител на Bridgestone 

или трета страна, действаща от името на Bridgestone, не може да предлага 

блага на която и да е трета страна, включително правителствени и 

неправителствени клиенти, или техни представители, за да получи или 

запази бизнес или за каквото и да било друго търговско предимство. 

Свържете се с юридическия отдел, ако имате нужда от повече информация 

или насоки. 

| The BridgeLine За да намерите информация на BridgeLine за вашето местоположение, посетете https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/.
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