
 

 

Основни принципи на правилно бизнес поведение (Кодекс за поведение) 

 

В света на бизнеса, който е подложен на все по-строги регулации, нашите бизнес партньори, 

служители и институции често ни призовават да изготвим писмено потвърждение на това, което 

ние приемаме за даденост: основните принципи за правилно бизнес поведение, от които се 

ръководи КОСТАЛ. 

Основните принципи, изложени тук, идват както в отговор на тези призиви, така и като 

продължение на описаното през 2013 г. в документ на нашата фирма със заглавие Ценностите на 

КОСТАЛ. Един от принципите в този документ, който най-добре представя нашите ценности, е: 

„Ние сме почтени.“ 

Следните ключови стандарти на правилно бизнес поведение също изразяват тази основна 

ценност на фирма КОСТАЛ. 

Ние подкрепяме и поощряваме бизнес партньорите си да приемат и въвеждат подобни принципи 

на правилно бизнес поведение във фирмите си. 

Човешки права 

В своята зона на влияние ние се ангажираме да зачитаме човешките права така, както е описано 

във Всеобщата декларация за правата на човека на ООН. Поради тази причина ние отхвърляме 

всяка форма на принудителен и детски труд или каквато и да било дискриминация. 

Почтеност 

Ние се съобразяваме с приложимите закони и разпоредби във всички страни, в които развиваме 

дейност. Това включва законовите разпоредби за лоялна конкуренция и предотвратяване на 

корупцията, правилата относно защитата на личните данни, поверителността на бизнес и 

фирмените тайни, както и правилата за контрола върху износа и вноса. Ако в работата ни 

възникне конфликт на интереси, го докладваме на прекия си ръководител. 

Защита на служителите 

Ние следваме законите за опазване на здравето и безопасността на работното място. Това 

включва спазването на максимално допустимото работно време и колективните или законови 

правила за заплащане на нашите служители, които са свободни да упражняват правото си на 

сдружаване и събиране, както и на колективно договаряне. Една от ценностите на КОСТАЛ: 

„Насърчаваме хората да постигат това, което очакваме от тях“, е в центъра на всички наши 

усилия. 

Опазване на околната среда 



Ние се отнасяме отговорно към околната среда и нашите производствени бази отговарят на 

изискванията на екологичното законодателство. Ние боравим с природните ресурси отговорно и в 

съответствие с принципите на устойчивото развитие. 

Отговорност 

В ежедневната си работа служителите ни, ръководните екипи на отделните компании, на 

производствените бази и търговските отдели, заедно с управлението на групата, гарантираме 

спазването на основните правила за правилно бизнес поведение, а също така и поемаме 

отговорността за него. Наясно сме с това, че нарушаването на тези стандарти може да има 

определени последици. 

 

 

 

Люденшайд, декември 2016 г. 
Управителен съвет на групата 

 

 

 


