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Уважаеми колеги,
Повече от 20 години АЛТЕСТ ЕООД се бори за отговорност в действията и принос за създаване на
жизнеспособно общество. От 2004, АЛТЕСТ ЕООД има въведени етични насоки като помощ за
служителите за правилен избор. Изискванията към нас като фирма и отговорен член на обществото
непрекъснато нарастват.
Този Етичен кодекс е одобрен от Собственика на АЛТЕСТ ЕООД. Същият се гради на базата на
ценностите на АЛТЕСТ ЕООД, методите на компанията и е в сила за всички служители , както и за
всички ръководни и управителни постове на АЛТЕСТ ЕООД. Важно е да прочетете внимателно и да
разберете този документ, който описва нещата, които ние като служители на АЛТЕСТ ЕООД можем и
не можем да правим. В случай че ви е необходима помощ, можете да говорите с вашия пряк
ръководител.
По отношение на етичния кодекс на АЛТЕСТ ЕООД нашите ръководители, както и аз сме абсолютно
уверени в нашите очаквания : тези правила трябва да се спазват без изключения. И докато
неизпълнението може да бъде оправдано, ние в никакъв случай не можем да направим компромис с
единството.

Теодор Стоев /Собственик/

1- Увод
Настоящият етичен кодекс е изграден на базата на ценностите на АЛТЕСТ ЕООД и осигурява рамките на
отговорно поведение според нашите разбирания. Като служители на АЛТЕСТ ЕООД , вие сте задължени за
спазвате правилата на този етичен кодекс , както и винаги да се стремите към правилната преценка, грижа и
отчитане на условията, във всички свои действия по отношение на фирмата. Упоменаването на
“
АЛТЕСТ”,“фирмата”,“организацията“,“компанията“ или “дружеството“ в настоящия етичен кодекс следва да
се разбира като АЛТЕСТ ЕООД.
АЛТЕСТ не приема никаква форма на тормоз или дискриминация на базата на полови, религиозни, расови,
национални или етнически причини, културна наследственост, социални групи, инвалидност, сексуална
ориентация, гражданско състояние, възраст или политически пристрастия.

2 - Обхват и отговорности
Етичният кодекс на АЛТЕСТ е в сила за всички служители – включително и за временния персонал на
дружеството в рамките на България и извън тях.

Вие трябва да избягвате действия или насърчаване на други лица да извършват действия противоречащи на
този Етичен кодекс, дори когато тези отклонения при определените обстоятелства ви се струват в интерес на
фирмата. Ако не сте уверени дали конкретната дейност е законна или приемлива от етична гледна точка , вие
следва да се допитате – предварително, доколкото е възможно – с вашия пряк ръководител или правния
отдел на фирмата.
Нарушаването на настоящия Етичен кодекс няма да бъде толерирано и може да доведе до вътрешни
дисциплинарни мерки, освобождаване от длъжност и дори и наказателно преследване. Преките
ръководители носят отговорност за свеждане на този документ до знанието на своите организации, неговото
разпространение и контрол за спазване на същия.
В случай на неприемлива практика или нередност, АЛТЕСТ се задължават да реагират по съответния начин и
да проведат съответните коригиращи мерки , за отстраняване на съответната нередност.
Настоящият документ е одобрен от Управителя на АЛТЕСТ ЕООД . Всяко поискано отклонение от изискванията
на настоящия Етичен кодекс ще се разглежда от Собственика и упълномощените от него лица , освен ако
даденото отклонение не е направено лично от Собственика, дори след което той е длъжен да уведоми
отговорните звена под него.

3 - Нашето работно място
Този раздел се отнася главно до работното място и отговорностите в АЛТЕСТ спрямо всички служители и
обществото от което ние сме част.
3.1 ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА
АЛТЕСТ се задължават да зачитат и подкрепят човешките права на всички лица, които са потенциално
засегнати от тяхната дейност. Тези човешки права са дефинирани в Универсалната декларация за човешки
права и съответните документи на Обединените нации. АЛТЕСТ се стараят да спазват принципите на
недискриминиране и грижи за уязвимите лица и групи.
Ние също признаваме, че бизнесът може да има важна роля в подкрепата за осъществяване на човешките
права. Посредством своята дейност ние сме ангажирани с икономическото и човешкото развитие на своите
служители и човешката среда, в която работим.
3.2 РАБОТНИ УСЛОВИЯ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
АЛТЕСТ се ангажира с интегрирана трудова култура и оценява и признава, че всички хора са уникални и
ценни и трябва да бъдат зачитани за техните индивидуални способности и възгледи. Фирмата не
приема никаква форма на тормоз или дискриминация, основана на пол, религия, раса, национален или
етнически произход, културно наследство, социална група, увреждане, сексуална ориентация, семейно
положение, възраст или политически възгледи.
Фирмата осигурява равни възможности за заетост и справедливо и с уважение третира всички служители.
Служителите и бизнес единиците на АЛТЕСТ ще използват като основа за своите решения, свързани със
служителите на АЛТЕСТ , достойнствата, квалификацията и други професионални критерии при набирането,
обучаването, заплащането и повишаването в длъжност. Ще трябва да покажем също и ангажираност към
разработване на програми и мерки за насърчаване на разнообразна организация, основана на принципа на
равните възможности.
3.3 ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, ОХРАНА И ОКОЛНА СРЕДА
АЛТЕСТ се ангажира със защитата и охраната на своите служители и изпълнители. Ние сме ангажирани с
подпомагане на нововъведенията и внедряването на дейности с цел непрекъснато усъвършенстване, така че
нашите дейности и продукти да не оказват неблагоприятно въздействие върху околната среда.
Здраве, безопасност, охрана и околна среда са неразделна част от ежедневната дейност на компанията и са
основен елемент от идентичността на АЛТЕСТ ЕООД. С тази си дейност АЛТЕСТ има своя принос към
жизнеспособното развитие на обществото -среда на тяхната дейност.
Вие следва да демонстрирате проактивно своята ангажираност със стремежа към подобряването на
здравето, безопасността, охраната и околната среда и да давате своя принос за успеха в дейността на
АЛТЕСТ като участвате активно в изграждането на жизненоважната култура по отношение на здравето,
безопасността, охраната и околната среда. Насърчаваме ви да мотивирате своите колеги да правят същото.
Вие трябва да покажете решителност и да чувствате отговорност за своето собствено здраве, сигурност и
безопасност като се запознаете с рисковете свързани с вашата работа и мерките за намаляване на тези
рискове. Освен това, вие следва да изпълнявате своите задачи по сигурен, безопасен,здравословен,
екологично осъзнат и ефективен метод, в съответствие с действащите изисквания. Вие трябва незабавно да

докладвате на своите ръководители всеки инцидент или трудова злополука, които могат да станат причина
за телесни вреди или материални щети.
Вие носите отговорност и трябва да сведете небезопасните ситуации или поведение , на които сте свидетел,
до вниманието на останалите лица, които са изложени на риск и да докладвате на ръководството. Вие
следователно трябва да бъдете подготвени и да получите съответната конструктивна обратна информация
за евентуалните нарушения на политиката за здраве, безопасност, охрана и околна среда на АЛТЕСТ .
3.4 ЖАЛБИ, ИЗРАЗЯВАНЕ НА ЗАГРИЖЕНОСТ И НЕНАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯ
Организацията има желание да стимулира откритите дискусии относно отговорното поведение спрямо
методите за ориентиране към усъвършенстване и отсъствие на бюрокрация.
Вие трябва да заживеете с ценностите на АЛТЕСТ във всяко отношение на своята работа, не само чрез
цялостни действия, а също и да изразявате своето мнение,ако мислите че нашата ценностна система е била
компрометирана.
Нормално вие трябва да обсъждате вашите проблеми и оплаквания с прекия си ръководител. Ако считате,
че това не е целесъобразно, вие можете да се обърнете към някой от останалите ръководители, местния
отдел по човешки ресурси или отдел по здраве, безопасност, охрана и околна среда, вашия представител по
безопасност, местния служител отговорен за спазване на законността (според случая) или Правния
представител на компанията.
Ако вие добронамерено изразите загриженост пред съответния орган на АЛТЕСТ във връзка с възможно
нарушение на закона или фирмената политика, вие ще получите защита от евентуални санкции от страна на
АЛТЕСТ поради докладваното от вас. Нарушение на етичния кодекс е атакуването на лице, което е
докладвало проблем. Всеки който съзнателно представи доклад с невярно съдържание
може да бъде
наказан дисциплинарно.

4- ДЕЛОВО ПОВЕДЕНИЕ
Нашата способност да създаваме ценности зависи от високите етични стандарти прилагани във всички наши
взаимоотношения със собственици, служители, партньори, доставчици и общности, в които провеждаме
своята дейност.
4.1 СЪБЛЮДАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ, РЕГЛАМЕНТИТЕ И ОСНОВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА АЛТЕСТ
Вие трябва да спазвате всички действащи закони и регламенти при провеждане на дейността от името на
фирмата, включително и законите на своята страна, които продължават да имат обвързваща сила за вас,
когато пътувате зад граница. Вие не трябва да подпомагате други лица в нарушение на законите,
независимо дали това съставлява незаконосъобразен акт от страна на фирмата или от ваша страна като
физическо лице.
Вие трябва да спазвате съответните основни документи на АЛТЕСТ, които са в сила към дадения момент.
4.2 Корупция и подкупност
Корупцията включва широка гама от дейности. Корупцията е често свързана с пари, но включва и други
форми на облаги, например – непотизъм (предоставяне на облаги на близки и роднини) или предпочитане
на приятелски кръгове.
АЛТЕСТ не толерира корупцията и подкупността, независимо дали са пряко или непряко изразени.

Вие нямате право, с цел да получите или задържите бизнес или други предимства в хода на дейността, да
обещавате или давате ценни предмети, както и незаслужени предимства на държавни служители или трети
страни за да повлияете на същите лица в действията им или въздържането им от действия във връзка с
изпълнението на техните задължения. Това е в сила независимо дали облагата се предлага директно или
чрез посредник.
Вие нямате право, при извършване на своята работа за АЛТЕСТ, да искате, приемате или получавате
неправомерни облаги, които могат да въздействат на вашите решения. Следователно, вие ще бъдете
защитени от всякакви санкции от АЛТЕСТ в случай че сте отказали да участвате в евентуални действия, които
на практика представляват или могат да бъдат възприети като корупция, подкуп или рушвети.
4.3 РУШВЕТИ
Рушветите също наричани плащания с цел ускоряване или мръсни пари, са плащания извършени с цел да се
осигури изпълнение на рутинни правителствени действия или публични услуги, на които плащащата страна
има законно право или др.подобни права. Тези плащания по правило са с малък размер.
Вие в никакъв случай не слагайте начало и не насърчавайте такива плащания от името на АЛТЕСТ. Рушветите
могат да се дават само при изключителни обстоятелства например – в случай на изнудване, където
исканията за подобни плащания са свързани с изрична или очаквана заплаха за живота, безопасността или
здравето. Ако от вас е поискано да платите или ако сте дали рушвет, вие сте задължени незабавно да
докладвате този факт на вашия ръководител (според реда за докладване във фирмата) и да представите
документация или съответни писмени доказателства за транзакцията.
4.4 ПОДАРЪЦИ И ГОСТОПРИЕМСТВО
Подаръците или други жестове към държавни служители или бизнес партньори трябва да отговарят на
местните приети добри бизнес практики. Подаръците и услугите могат да се дават или връчват при условие,
че същите са скромни, както по отношение на стойността и честота с която се срещат, така и ако дадени в
подходящото време и място. Приемливите представителни разходи (вечери/обеди, пътувания, настаняване
и развлекателни мероприятия), направени за държавни служители или бизнес партньори са приемливи като
цяло, ако са пряко свързани с промоции, демонстрации или разяснения на продуктите или услугите на
АЛТЕСТ. В никакъв случай целта на подаръците, гостоприемството или други разходи не трябва да стават
причина приемащата страна да изпълни неправомерно своите задължения.
Не ви е разрешено да приемате от бизнес партньори подаръци, които могат да повлияят или има вероятност
да изглеждат като влияние върху вашата почтеност или вашата независимост. Подаръци или услуги могат да
бъдат приемани доколкото същите са скромни, както по отношение на стойността и широкото им
разпространение, така и при условие че са дадени в подходящото време и на подходящото място.
Ако са ви предложили или сте получили подобни облаги извън границите на общоприетите подаръци в знак
на уважение, , вие трябва незабавно да уведомите своя пряк ръководител или правните представители на
фирмата, които ще решат дали може да се счита, че вашата почтеност или вашата независимост са
засегнати.
4.5 БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ДАРЕНИЯ , СПОНСОРСТВО И ПУБЛИЧНИ ИНВЕСТИЦИИ
Даренията с цел благотворителност представляват плащания извършени в полза на обществото в области
като образование, здравеопазване, култура, помощ към неправителствени организации и други каузи за
благото на обществото. Плащанията трябва да бъдат извършени без искания или очаквания за
възвръщаемост за бизнеса, но могат да допринесат за доброто име на определени заинтересувани страни.
Спонсорството представлява плащане в брой или в натура, което има за цел да свърже името на фирмата с
определена дейност или организация. В замяна на това АЛТЕСТ получава права и предимства, като
промотиране на името, продуктите и услугите. Спонсорствата трябва да отразяват ценностната система и
качествата на АЛТЕСТ, и в допълнение да създават положителен профил на фирмата, който допринася за
засилване на позициите на марката и да поражда гордост сред служителите.

Публичните инвестиции се правят с цел изграждане на възможности, като образование, култура и
инфраструктура, налагане на човешките права, прозрачност и антикорупционни действия, както и подкрепа
за икономическото развитие на местната общност.
Даренията с цел благотворителност, спонсорство и публични инвестиции трябва да се основават на делови
принципи и следва да имат за цел полза едновременно за обществото и за АЛТЕСТ .

Юридическите и физически лица, участващи в благотворителни дарения, спонсорство и публични
инвестиции трябва да въведат критерии и да пазят архив от данни за тези цели и да се отчитат ежегодно в
съответствие с инструкциите от фирмата.
4.6 ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМИРОВАНИЯ /АКТИВНОСТ
Финансови и други участия в политически партии, служители на същите или кандидати за публични постове
не трябва да се предоставят в никакъв случай от името на АЛТЕСТ. Това не представлява пречка за
компанията да предоставя подкрепа за политически възгледи в интерес на фирмата или да пречи на
служителите си да участват в политическа дейност като частни лица –граждани.
4.7 КОНКУРЕНЦИЯ
Политиката на АЛТЕСТ е да участва в конкуренцията активно и честно в пълно съответствие със
законодателството и бизнес етиката. Следователно, вие трябва да съблюдавате всички действащи
антимонополни закони и закони на конкуренцията.

4.8 ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
АЛТЕСТ ЕООД осигурява защита на информацията и данните във връзка с текущи, бивши или потенциални
служители, клиенти, доставчици или други бизнес партньори и съответните им служители и други трети
страни, в съответствие с действащото законодателство и регламенти.
Всяко лице, което обработва лични данни, трябва да извършва тази дейност по начин съответен на
действащото законодателство за защита на информацията. Това означава да се осигури използване на
личните данни, като получавани плащания, регистрация, сравнителни данни, съхранение и изтриване на
данните или всяка комбинация от тези действия, при което тези действия да се извършват в съответствие с
приложимите закони и законови разпоредби.
4.9 ТОЧНИ И ПЪЛНИ ДАННИ, АРХИВИ, ДОКЛАДВАНЕ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ
АЛТЕСТ са ангажирани с прозрачност и точност на всички фирмени дейности, като същевременно зачитат
поверителността и други валидни задължения. По отношение на приложимите закони на държажните
финансови и икономически институции, АЛТЕСТ са задължени да предоставят пълно, справедливо, точно и
разбираемо оповестяване в своите периодични финансови отчети,както и други документи, подадени до
съответните регулаторни органи и агенции, както и в останалите си взаимоотношения. Вие следва да
прилагате най-високите стандарти за грижа при изготвянето на подобни материали, с особено внимание по
отношение на следното:
• Съответствие с общоприетите счетоводни принципи и системата за вътрешен счетоводен контрол на
АЛТЕСТ са изисквани във всеки случай.
• Никаква сделка не може да бъде умишлено погрешно класифицирана по отношение на сметки, отдели
или счетоводни периоди, а нерегистрираните или "извън книгите" активи и пасиви не трябва да се
поддържат, освен ако това не е разрешено от приложимото законодателство или правилник.

АЛТЕСТ ЕООД трябва да поддържат принципа на откритост и да бъдат честни и отговорни при сделките със

заинтересуваните страни извън АЛТЕСТ и цялото общество.
• Не трябва да се крие информация от вътрешните контролни органи (КАЦ) или от независимите одитори.
Гореизложеното се отнася и за изискванията за нефинансова отчетност, независимо дали са вътрешни или
правни изисквания във вашата юрисдикция, включително информация, свързана със здраве, безопасност,
околна среда/, корпоративна социална отговорност, човешки ресурси или корпоративно управление.
4.10 ПРАНЕ НА ПАРИ, КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗНОСА/ВНОСА
АЛТЕСТ ЕООД се ангажират да спазват законодателството за борба с прането на пари и за борбата с
тероризма.
Законодателството, свързано с контрола върху износа / вноса и борбата с тероризма, налага ограничения
върху страните, лицата и организации, с които АЛТЕСТ може да има търговски взаимоотношения.
Търговските санкции ограничават или някои видове дейности, или забраняват търговията или сделките,
включващи определени страни, държави или региони. По-специално, някои закони могат да забранят на
АЛТЕСТ да прави бизнес с определени лица и организации, свързани с наркотици, трафик, тероризъм или
друга престъпна дейност, заедно с онези, които участват в разпространението на оръжия за масово
унищожение.

4.11 ВЪНШНИ КОМУНИКАЦИИ
Профилът на АЛТЕСТ на вътрешния и международния пазар е силно повлиян от способността ни да
комуникираме последователно и професионално с външни лица, включително медиите.
Следователно АЛТЕСТ трябва да поддържат принципа на откритост и да бъдат честни и отзивчиви в
отношенията си със заинтересованите страни извън организацията и обществото като цяло.
За да се съобразят със задълженията и за да осигурят последователен фирмен профил, само следните лица
имат право да предоставят снимков или видео материал на външни лица, да говорят с медиите и/или с
всякакъв вид публични организации от името на АЛТЕСТ ЕООД:
•Собственик
• Управител
• Посочен/и от гореизброените лица служител/и , които са подписали, че ще спазват стриктно етичния
кодекс на АЛТЕСТ ЕООД
Запитванията от финансови анализатори или инвеститори трябва да се предават на Собственика и
Управителя. Запитванията от външни адвокати трябва да бъдат предадени на правните консултанти на
дружеството

5 – Лично поведение
От вас се очаква да осъществявате бизнес и по принцип да се държите безупречно с бизнес партньори,
колеги и други. Това включва чувствителност и уважение към чужди култури и обичаи.
5.1 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Вие не трябва да се стремите да получавате неправомерни облаги - пряко или косвено - за себе си или някой
тясно свързан с вас, или по някакъв друг начин да нанесете вреда на интересите на АЛТЕСТ, независимо
дали това представлява наказуема измама.
Не трябва да участвате или да се стремите да повлиявате на каквото и да било решение при обстоятелства,
които могат да доведат до действителен или предполагаем конфликт на интереси. Такива обстоятелства

могат да бъдат, но не се ограничават само до личен интерес - икономически или прочие - пряко или чрез
лице, тясно свързано с вас.
Преди да се ангажирате с някаква дейност, която може да се възприеме като подпомагане на интересите на
конкурент, клиент или доставчик, (или други бизнес партньори), за сметка на интересите на АЛТЕСТ,
включително и пост в УС на такава фирма, вие трябва да се консултирате и да получите одобрението на
прекия си ръководител. В никакъв случай не трябва да извършвате действия, които са конкурентни на
дейността на АЛТЕСТ ЕООД и прочие в противовес на интересите на АЛТЕСТ.
Вие нямате право да използвате поверителна информация, която е сведена до вашето знание в процеса на
работа за АЛТЕСТ, с цел лични облаги или облаги в интерес на други лица.
Ако до вас достигне информация за потенциален или предполагаем конфликт на интереси, вие сте длъжни
незабавно да уведомите своя пряк ръководител. Конфликтите на интереси не винаги са ясно изразени,
затова ако не сте сигурни, вие трябва да се консултирате с един от своите ръководители или правен
консултант на фирмата.
5.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФИРМЕНО ИМУЩЕСТВО И АКТИВИ
Всички служители на АЛТЕСТ и представители на фирмата носят отговорност за опазването на активите и
архивите на АЛТЕСТ и техните клиенти, доставчици и други бизнес партньори. Всички такива активи следва
да се използват и поддържат с грижа и зачитане и да бъдат опазени от унищожение и неправомерна
употреба. Използването на материали, финансови и други активи или съоръжения за цели непряко свързани
с дейността на фирмата са забранени, без разрешението на съответния представител на фирмата. Същото
важи и за освобождаването или наемането на фирмени активи без позволение.
5.3 ЗЛОУПОТРЕБА С ВЕЩЕСТВА/УПОЙВАЩИ СРЕДСТВА
АЛТЕСТ ЕООД е работно място, където упойващи средства не се толерират. Съответно , на вас не ви е
позволено да бъдете под влиянието на упойващи вещества , включително и алкохол, по време на работа в
АЛТЕСТ.
Все пак ограничени количества алкохол могат да бъдат сервирани, когато местните обичаи и поводи правят
това целесъобразно и при условие, че консумацията няма да бъде съчетана с работа с машини , шофиране
или други дейности, които са несъвместими с употребата на алкохол.
Трябва да се въздържате от употреба или да насърчавате останалите са използват упойващи средства по
начин, който може да представи АЛТЕСТ или съответните им бизнес партньори в неблагоприятна светлина.
5.4 ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Нематериалните активи като интелектуална собственост, иновативни идеи и бизнес и финансова
информация представляват ценни активи за АЛТЕСТ ЕООД и следва да се управляват и защитят по
съответния начин. Генералната политика на АЛТЕСТ с принципите си на откритост и прозрачност не трябва
да бъде пречка за правилната защита на информацията, която е ценна за деловите интереси на
организацията.
Информация различна от общи познания за бизнеса и работния опит, която стане ваше достояние по време
на изпълнение на служебните ви задължения в АЛТЕСТ , трябва да се счита за поверителна и съответно да
бъде третирана като такава.

5.5 ТЪРГОВИЯ С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Вътрешната информация е непублична информация , получена или разкрита в процеса на работата ви в
АЛТЕСТ ЕООД или по принцип, ако е публично известна, може да повлияе на авторитета и социалния статус
на фирмата. Вие трябва да се въздържате от търговия или даване на съвети относно търговията с ценни
книжа на АЛТЕСТ на базата на вътрешната информация, независимо дали сте официално регистриран като
вътрешно лице.

Вие се задължавате да боравите с вътрешната информация като с поверителна и с дължимата грижа, за да
предотвратите достъпа до тази информация от страна на неупълномощен персонал.
Няма създадени права
Този eтичен кодекс е изложение на някои основни принципи, политики и процедури на АЛТЕСТ, които
уреждат взаимоотношенията на служителите на АЛТЕСТ ЕООД. Същият създава права за клиенти,
доставчици, конкуренти, бизнес сътрудници или други лица, които не са служители или членове на
управителния съвет.
АЛТЕСТ е производител и международен доставчик на алуминиеви и PVC профили. Основана в
България,Бургас, компанията наброява 600 души. Вече с опит от четвърт век, технологично развитие и
прогресивни партньорства, АЛТЕСТ се ангажира да укрепва жизнеспособността на клиентите и общностите,
на които служи.
Алтест ЕООД
ЮПЗ
Бургас
България
Тел..: +359 56 880440
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www.altest-kmg.com

