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Предговор

Уважаеми колеги,
Самият Роберт Бош пише през 1921 г.: „В дългосрочен
план почтеността в бизнеса се оказва най-печеливша, а в
деловия свят този подход се цени далеч по-високо, отколкото се смята в обществото.“ Тези думи отразяват едно
убеждение, към което се придържаме неотклонно и днес –
убеждението, че надеждността, достоверността, отговорността, честността и особено законосъобразността са
основните крайъгълни камъни на нашия успех в бизнеса.
Това твърдо убеждение обединява нас като ръководители
на компанията, както и всички служители и дъщерни дружества на Група Бош по целия свят, независимо от границите и културните различия между страните. Това е от
първостепенно значение за нас. За да подчертаем значението на този принцип, ние изложихме позициите си по
отношение на законовите изисквания и етичните въпроси
в настоящия „Етичен бизнес кодекс“. Предоставяме този
кодекс на разположение на нашите служители като ръководство за бизнес поведение. Заедно с ценностите на
Бош, той е солидна основа за утвърждаване на доверието,
което е от изключително значение за успеха на нашия
бизнес.

Стефан Хартунг
Председател на
Управителния съвет на
Robert Bosch GmbH

Филиз Албрехт
Член на Управителния
съвет на
Robert Bosch GmbH
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Етичен бизнес кодекс

Въведение
Безусловното спазване на законовите разпоредби винаги
е било най-висше задължение на нашата компания и неотменна съставна част от ценностите на Бош. Спазването на
горепосочените разпоредби е регламентирано в многобройни наредби и указания. Съществените моменти,
съдържащи се в тях, са обобщени в настоящия „Етичен
бизнес кодекс“, за да се улеснят служителите в спазването
на разпоредбите. Обхванатите в този кодекс правила са
предназначени за уреждане на отношенията на съответните компании от Група Бош и техните служители. При
противоречие между тези наредби и указания и „Етичния
бизнес кодекс“, както и при възникване на други
въпроси, може да бъде сигнализирано на Организацията
по въпросите на законосъобразността или към съответния правен отдел (C/LS).

Ако по дадени теми от настоящия „Етичен бизнес
кодекс“ съществуват специални наредби или
централни указания, те трябва да се спазват. Тези
специални правила не трябва да противоречат на
принципите на „Етичния бизнес кодекс“.

При някои дейности могат да се прилагат закони или разпоредби на други или дори на няколко правни системи.
Ние винаги спазваме приложимото право. Това включва
и законите на държавата, за която е предназначен съответният продукт или съответната услуга. В случай на съмнение, с помощта на съответното регионално дружество
или филиал, може да се информирате за приложимото
местно законодателство. При противоречие между местното законодателство и настоящия „Етичен бизнес кодекс“
предимство има местното законодателство. При неясноти
може да се свържете с Организацията по въпростите на
законосъобразността или със съответния правен отдел.
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„Ние се съобразяваме
със законите и действаме
отговорно.“
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Принципите, които ни водят

1. Принципи
Законосъобразно, отговорно и честно поведение
според правилата
Ние следваме принципа на законност във всички действия,
мероприятия, договори и други дейности на Група Бош. Не
мамим клиентите, институциите и обществеността и не го
правим и чрез трети лица.
Ние спазваме принципа на строга законност във всички
действия, мероприятия, договори и други операции на
Група Бош. Това включва също плащането на дължимите
данъци, получаването на необходимите разрешения от
компетентните власти (например в сферата на законоустановения митнически и експортен контрол) и спазването
на правата на трети страни. Ние спазваме този принцип не
само с оглед на това, че нарушаването му може да доведе
до значителни икономически щети поради съдебни дела,
глоби или искове за компенсации; по-скоро ние се придържаме към принципа на единствено законосъобразен бизнес, независимо дали от това ще възникнат или не ползи за
Група Бош. Законността и ценностите на Бош имат приоритет пред желанията на клиентите или други икономически
интереси.
Ние носим лична отговорност за спазването на законите в
сферата на служебните си задължения и от нас се изисква
постоянно да проверяваме работната си среда по отношение на законността, отговорността и честността. Ако не
сме сигурни какви решения трябва да вземем по отношение на законността, отговорността и честността, трябва да
се обърнем към нашите мениджъри, към Организацията по
въпросите на законосъобразността или към правния отдел.
Действията в нарушение на това правило водят до ответни
дисциплинарни действия, независимо от предвидените по
закон санкции.

Сигнализиране при възможни нередности
От нас се изисква да уведомяваме мениджърите си за
възможни нарушения на разпоредбите, съдържащи се в
настоящия „Етичен бизнес кодекс“. Освен това по всяко
време може да се обръщаме към Организацията по
въпросите на законосъобразността. Също така имаме и
възможност да информираме за нередности чрез горещата линия за въпросите на законосъобразността. За
предпочитане е при сигнал за нередност да съобщаваме
името си, но сигналите могат да се подават и анонимно.
Подадената информацията се третира като поверителна.
Изключва се възможността при доброволно подаден сигнал да бъдат нарушени интересите на Бош служителите
или бизнес партньорите. Това важи и за случаите, в които
сигналът впоследствие се окаже неоснователен.

На кого да докладваме за нарушенията?
Освен на нашия пряк ръководител или на
отговорния отдел, можем да подадем сигнал за
нарушение и на упълномощения представител
по въпросите на законосъобразността
(директно или чрез горещата горещата линия
по въпросите на законосъобразността ).
Отговорният представител по въпросите на
законосъобразността може да бъде намерен в BGN
в раздела „Законосъобразност“ (https://bgn.bosch.
com/alias/ compliance). На тази страница може
да бъде намерен и линк към горещата линия по
въпросите на законосъобразността .
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Какво е „Гореща линия по въпросите на
законосъобразността“?
С горещата линия по въпросите на
законосъобразността Бош ни предоставя
допълнителна възможност по безопасен и
поверителен начин да подаваме сигнали за
възможни нарушения на принципа на законност.
В повечето държави това може да стане и
анонимно. Горещата линия по въпросите на
законосъобразността е система за подаване
на сигнали, обслужвана от специализиран
доставчик на услуги, която е достъпна денонощно
през интернет за всички служители и външни
лица на много езици. Допълнителна информация
може да бъде намерена в BGN в раздел
„Законосъобразност“ или на
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
http://www.bosch.com/compliance

Ако като мениджъри получим сигнал за възможни нарушения от наш служител или трето лице, ние трябва да информираме отговорния отдел. Правните въпроси трябва да се
адресират към отговорния правен отдел.
Сигналът за възможни нарушения ще бъде проверен незабавно в рамките на вътрешно разследване. Ако информацията се потвърди, ще бъдат взети необходимите мерки.
Сътрудничество с институциите
Бош поддържа сътрудничество с всички институции. Като
служители и мениджъри в Бош ние сътрудничим изцяло при
законови разследвания, провеждани от Бош или от институциите. Законовите права на отказ от свидетелстване и
право на отказ от предоставяне на информация, както и
другите процесуални права, остават незасегнати.
Отговорност на мениджърите
Като мениджъри ние носим отговорност в сферите, за които
сме упълномощени да отговаряме, да не се допускат нарушения на законовите разпоредби и на настоящия „Етичен биз-

нес кодекс“, които биха могли да се предотвратят или затруднят чрез адекватен контрол. Ние гарантираме, че спазването
на законовите и вътрешните разпоредби в нашите сфери на
отговорност се контролират непрекъснато по подходящ
начин. Като мениджъри ние също така гарантираме, че
нашите служители са наясно, че нарушенията на „Етичния
бизнес кодекс“ и на принципа на законност са забранени и
водят до дисциплинарни последствия, независимо от служебното положение на служителя в йерархията на компанията.
Ако служител ни информира в качеството ни на ръководители за възможни нарушения, ние гарантираме, че този
служител ще бъде защитен от всякаква форма на нарушаване на интересите поради доброволното подаването на
такъв сигнал. Това важи и в случаите, в които сигналът впоследствие се окаже неоснователен.
Като мениджъри ние действаме като пример за подражание за нашите служители, запознаваме ги с разпоредбите
на настоящия „Етичен бизнес кодекс” и ги обсъждаме с тях;
заедно с Организацията по въпросите на законосъобразността и правния отдел сме на разположение като лице за
контакт. В качеството си на лидери ние редовно провеждаме разговори по въпросите на законосъобразността в
нашите отдели.
Отговорност към компанията
Ние действаме отговорно по своя инициатива и в интерес
на нашата компания, като вземаме предвид и въздействието
върху обществото и околната среда. Считаме, че честността
вътре в съвместната работа в компанията и в отношенията с
нашите бизнес партньори е предпоставка за нашия успех.
Нито ние, нито нашите бизнес патньори толерираме нарушаването на човешките права. При изпълнение на задачите си
ние се стремим да опазваме репутацията на Група Бош.
Поведение в отношенията със служителите
Ние уважаваме и защитаваме личното достойнство на
всеки отделен човек. При нас не се толерира незаконната
дискриминация или тормоз над нашите служители.
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„Ние уважаваме и защитаваме
личното достойнство на всеки
отделен човек.“
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„Ние действаме в
интерес на Бош.“
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Как защитаваме отношенията на взаимно доверие

2. Предотвратяване на конфликти на интереси
Акционерни участия и странични дейности
Странични дейности се допускат само с предварителното съгласие на компанията. Освен това, на
служителите се разрешава дялово участие в или
работа за компании, които са конкурентни на
Бош, както и дялово участие в или работа за доставчици и клиенти на същата, само след предварително писмено съгласие на компетентното ръководство за всеки отделен случай. Това правило не
важи за дялови участия под 10%. Делови взаимоотношения, при които даден служител, неговият(та) съпруг(а) или близък родственик има
дялово участие или е на ръководна длъжност в
дадена компания, могат да се установяват само
след предварително писмено съгласие на компетентното ръководство, ако служителят има възможност да влияе върху бизнес отношенията на
компанията и по този начин да възникне потенциален конфликт на интереси.

Упълномощаване на бизнес партньори за
частни цели
Служителите могат да ангажират бизнес партньори на Бош за лични цели само след предварително писмено съгласие на компетентното ръководство, ако същите са непосредствено служебно
ангажирани с възлагането и изпълнението на
поръчки и поради това може да възникне потенциален конфликт на интереси. Изключение правят
свободно предлаганите стоки или услуги.

Какво разбираме под „свободно
предлагани стоки или услуги?“
Свободно предлагани са тези стоки и
услуги, които се предлагат при еднакви
условия (цени и т.н.), като например стоките
на дребно. От друга страна, несвободно
предлагани са тези стоки и услуги, чиято
цена зависи от конкретен случай. Това,
например, е офертата от бояджия за
ремонт на нашето жилище.
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08.07.19 10:54

3. Боравене с информация
Писмени документи
Документите, както за вътрешно, така и за външно ползване,
трябва да бъдат точни и да отговарят на истината. Трябва да
се спазват принципите за правилно водене на счетоводството
и изготвяне на балансите; това означава, че събираните
данни и другите записи винаги трябва да са пълни, точни,
своевременни и да съответстват на изискванията на съответната система за обработка. Изготвянето на записки, файлове
и други подобни, при което се използва поверителна информация на компанията, се разрешава единствено, когато това
обслужва непосредствено интересите на фирма Бош.
Поверителност
Поверителната информация на компанията не трябва да се
разгласява. Това задължение остава в сила и след приключване на трудовите взаимоотношения.
Защита на данните и опазване на информацията
Защитата на лични данни, както и сигурността на всички
служебни данни, трябва да се гарантира при всички делови
операции, като се спазват действащите законови изисквания. При техническото и организационното осигуряване на
данните, по-специално за защита срещу неоторизиран достъп и загуба, трябва да се спазват съответните стандарти,
отговорящи на текущото ниво на развитие на технологията
и свързания с това риск.
В рамките на разработването на продукти и новите бизнес модели на Бош ние гарантираме изпълнението на
законовите изисквания за защита на данните и информационната сигурност. Освен Организацията по въпросите
на законосъобразността и правния отдел, като лице за
контакт по въпросите, свързани с правилното боравене с
данните, на разположение е и упълномощеният представител, отговарящ за защитата на данните.

Вътрешна информация
Вътрешна информация е всяка информация, която не е
със свободен достъп и която може да повлияе на различни
инвестиции или другите финансови инструменти („ценни
книги“). Ако притежаваме вътрешна информация, важи
следното:
(1) Не купуваме или продаваме ценни книги, използвайки
вътрешна информация, независимо дали го правим в
наша полза или в полза на някого другиго.
(2) Не препоръчваме на никого закупуването или продажбата на ценни книги въз основа на вътрешна информация,
както и не подвеждаме никого да го направи.
(3) Вътрешната информация трябва да се третира като
строго поверителна. Принципно тя не трябва да се разкрива пред трети страни. Това важи и за разгласяването на
пароли, които осигуряват достъп до съхранена в електронна форма вътрешна информация. Разгласяването на
вътрешна информация на служители или външни консултанти се допуска само ако получателите се нуждаят от
информацията за изпълнението на своите служебни задължения и приемат задължението да я третират като строго
поверителна.

Как да разпозная вътрешната информация?
Примери за вътрешна информация: непубликувани
данни за оборота, информация за проекти за
сливания и придобивания, значителни структурни
промени, нови назначения в управителния и
надзорния съвет преди тяхното официално
оповестяване, сключване или прекратяване на
значим договор с клиент или доставчик, важни
съдебни спорове или административни процедури.
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„Ние третираме вътрешната
информация като
строго поверителна и
боравим отговорно с
конфиденциалните данни.“
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Как оформяме бизнес отношенията си

4. Поведение в отношенията с бизнес партньори и трети страни
Законодателна защита на конкуренцията и
антитръстово законодателство
Всички служители са длъжни да спазват правилата на честната конкуренция в рамките на законовите предписания.
В частност, не се разрешава на конкуренти да си разпределят сфери на дейност или клиенти, да се договарят или
да обменят информация относно цени/ценови елементи,
отношения с доставчици или условията на доставките,
както и за производствени капацитети или условия и цени
на оферти. Същото важи и за обмена на информация
относно пазарни и инвестиционни стратегии. Не само
съответните писмени договори, но и устните договорки
или мълчаливите, съзнателни паралелни действия принципно не са разрешени. Договорки или обмен на информация, свързани с научноизследователски или развойни
проекти, се разрешават само по изключение и в ограничен обхват. Пазарната позиция на компанията не може да
се използва в нарушение на закона, например за ценова
дискриминация, доставки на непоръчани продукти или
отказ от изпълнение на поръчки.

Корупция
Не толерираме никаква форма на корупция. Корупционното поведение на служителите и бизнес партньорите се
наказва, тъй като нарушава правилата на конкуренцията и
води до имуществени щети и накърнява репутацията на
Бош.

Отношения с доставчици и клиенти
Споразуменията ни с клиентите и доставчиците трябва да
са изчерпателни и недвусмислени, а последващите изменения и допълнения към тях трябва да се документират.
Това се отнася също и за уреждането на такива въпроси,
като например плащането на премии и бонуси за реклама
и промоции на продукти. Стриктно спазваме вътрешните
правила за прилагане на двоен контрол („принцип на четирите очи“), както и за разделяне на изпълнителните и контролните функции. Избираме доставчиците само въз
основа на конкурентоспособността им, според цената,
качеството, производителността и пригодността на предлаганите продукти и услуги.

Изключителн по отношение на даренията за длъжностни
лица или равноправни на тях служители. Искаме да избегнем дори и най-малкия опит за оказване на влияние. Ние
самите не приемаме дарения от лица, заемащи публични
длъжности. Нито предлагаме, нито гарантираме облаги на
длъжностни лица за предприемане или ускоряване на публични процедури. Придържаме се към този принцип, независимо от това дали съществува претенция за предприемане на официална процедура, или длъжностното лице е
нарушило служебните си задължения чрез действията си.

Какви са последствията от корупцията?*
Корупцията води до по-високи разходи за
компанията, което, на свой ред, намалява
потенциала за инвестиции, растеж и иновации.
Появяват се зависимости и пречки за създаване
на трайни бизнес отношения. Стоките стават
по-скъпи, икономиката расте по-бавно и не се
достига потенциалното ниво на благосъстояние.
В резултат на това, корупцията има
неблагоприятни последици за всички.
* Според Transparency International
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„ Действаме
справедливо и
безкористно.“
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Кои се считат за длъжностни лица?
Длъжностни лица са индивиди, които упражняват
обществени функции, например държавни
служители, съдии, служители в агенции,
преподаватели във висшите учебни заведения,
служители в контролни институции с обществени
функции. Д лъжностни лица могат да са и
служителите на публични организации в
частноправна форма, които изпълняват обществени
функции (напр. градски комунални служби).

В бизнес отношенията си, особено в работата си с клиенти
и доставчици, трябва да се въздържаме от всякаква форма
на корупция или друг неправомерен опит за влияние върху
бизнес решенията. Това важи особено за споразумения за
посредничество, разпределение, доставка, обработка и
плащане на поръчки. Не договаряме плащания, за които
може да се приеме, че са предназначени изцяло или
отчасти за подкуп. Изрично задължаваме чрез договор
представителите или другите посредници, които наемаме за
осигуряване на поръчки или разрешения, да не предлагат и
да не приемат нерегламентирани плащания и подкупи. В
случай на нарушение, ние сме включили в нашите договори
клауза за незабавно прекратяване на договора. Подхождаме изключително рестриктивно към даването и получаването на подаръци и други облаги, включително и покани.
Служителите, които допускат длъжностни лица, клиенти,
доставчици или трети лица да им оказват въздействие по
нечестен път или сами се опитват да им влияят по нечестен път, се подвеждат под дисциплинарна отговорност,
независимо от съдебнонаказателните последствия. Те
трябва да уведомят ръководството или упълномощения
представител по въпросите на законосъобразността за
опитите на длъжностни лица, доставчици, клиенти или
трети лица да повлияят по нечестен път върху взето от служителите на Бош решение. При нарушения трябва да се
вземат съответните мерки, например като се блокира
поръчката или се прекрати договорът.

Мога ли като служител на Бош да каня
клиенти на вечеря?
Допуска се да се канят клиенти на вечеря, ако тя е
свързана с бизнес вечеря и разходите са умерени.
Дадена вечеря е свързана с бизнеса, ако се
провежда след края на семинар или презентация
на продукти и на нея се обсъждат делови или
професионални теми. Разходите за нея са умерени,
ако са в рамките на обичайните за региона. При
въпроси или неясноти трябва да се обръщаме
към съответния упълномощен представител по
въпросите на законосъобразността.

Ротация на персонала в чувствителните области
Принципно трябва да се взимат мерки за редовна смяна на
персонала (ротация на длъжностите), особено в чувствителните области (например покупките и продажбите). В много
случаи тази мярка същевременно насърчава професионалното израстване на служителите и по този начин има както
превантивно, така и квалифициращо въздействие.
Дарения
Фондация „Роберт Бош“ действа в сферата на международното сътрудничество, здравеопазването, образованието,
науката и културата. Тя е едновременно фондация с оперативен характер, която преследва целите си със собствени
програми, и фондация за финансиране на трети страни, за
да им помогне да разработят и осъществят собствени проекти. От друга страна, бизнес поделенията на Група Бош
подпомагат с финансови и предметни дарения образованието, науката, културата и социалните каузи по силата на
гражданската си ангажираност. Правилата за предоставяне
на такива дарения се определят изключително от председателя на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH или от
ръководните органи на поделенията на компанията. При
предоставянето на такива дарения трябва да се спазва
принципът на безкористност и те трябва ясно да се разграничават от спонсорството.
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„Не толерираме
корупцията.“
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„Осъзнаваме
отговорността
си към околната
среда и
обществото.“
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Как разработваме и произвеждаме
Кои принципи се прилагат при разработката
на продукти?
Мерило за нашите действия винаги е бил и ще бъде
принципът на законност и нашият девиз „Техника за
живота“. Принципът за законност и ценностите на
Бош са приоритет пред желанията на клиентите. При
разработването и прилагането на функциите в Бош
се имплементират следните принципи:
• Разработката на функции за разпознаване на
цикъл/тест не се разрешава (нито в RB платформа,
нито в използваните от RB функции/софтуер по
желание на клиента).
• Приложението трябва да функционира в
цялата работна/програмна област, обхващаща
нормалните работни условия на продукта по начин,
който да запази гарантираното качество, да защити
човешкия живот по възможно най-добрия начин и
оптимално да опази околната среда и ресурсите.
Не се разрешава чиста оптимизация на цикъла.
Тези принципи важат за всички продукти на Бош
(включително услугите) във всички развойни
фази, особено при задаването на параметрите и
калибровката на софтуера и системния дизайн.
Принципите трябва да се спазват и при тестването
на продукта. Тези принципи помагат за прилагането
на нашия девиз „Техника за живота“. Те изразяват
неоспоримото предимство на законността.

5. Стандарти за нашите продукти и услуги
Изключителното качество е нашата сила. Доставяме безопасни
продукти с най-високо качество и надеждност. Така изпълняваме желанията и оправдаваме очакванията на нашите клиенти. При разработването и производството на продукти и
предоставянето на услуги мерило за нашите действия винаги е
бил и ще бъде принципът на законност и нашият девиз - „Техника за живота“. Същевременно продуктите ни отговарят на

актуалното ниво на развитие на техниката. Ако при практическото прилагане на тези изисквания се появят конфликти, ние
ги дискутираме открито. Те се решават в съответствие с принципите за законност, за отговорна и честна бизнес дейност и
ценностите на Бош.

6. Интелектуална собственост на трети лица
Интелектуалната собственост на трети страни включва както
защитените търговски права (например патенти, търговски
марки, регистриран промишлен дизайн), така и изделия на
трети лица (например софтуер, авторски права върху
снимки) със защитени авторски права.
Ние уважаваме интелектуалната собственост на трети лица и
можем да я използваме само след предоставяне на съответните
права за ползване. Можем да използваме и разпространяваме
ноу-хау на трети лица, което не е със защитени търговски или
авторски права само ако няма правни пречки за това. Ако това
ноу-хау на трети лица ни е предоставено след подписване на
споразумение за поверителност, то може да се използва и
разпространява само при съблюдаване на неговите клаузи.
По-специално тук попадат производствените чертежи на трети
страни, както и получените от тях данни, размери и допуски.
Ние използваме софтуер на трети страни - включително софтуер с отворен код и фърмуер - само в рамките на гарантирания обхват на правата и при спазване на съответните лицензионни условия.

7. Охрана на труда, опазване на здравето,
противопожарна защита и опазване на
околната среда
Задължение на всички наши служители е да предотвратяват
заплахите за хората и околната среда, да поддържат възможно
най-ниско вредното въздействие върху околната среда и да
изразходват икономично ресурсите. Технологичните процеси,
производствените обекти и средствата за производство
трябва да съответстват на приложимите законови и вътрешни
предписания за охрана на труда, както и за хигиена на труда,
противопожарна защита и опазване на околната среда.
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„Говорим открито за
рисковете и опасностите.“
18

RZ_BGR_Code of Business Conduct Broschüre 20190708.indd 18
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Как да боравим с този кодекс

8. Информация и обучение
Служителите се информират редовно по актуалните
теми, свързани с настоящия „Етичен бизнес кодекс“.
Редовно за служителите се предлагат специални курсове за обучение в определени области от теми.

9. Вътрешна система за контрол
Бош поддържа система за вътрешен контрол. Ръководството на всяко подразделение на компанията носи
отговорност за спазването на съдържащите се в
настоящия „Етичен бизнес кодекс“ правила, както и на
останалите вътрешни правила на компанията, в рамките на своята сфера на компетентност.
Централният отдел за одиторски контрол на компанията (C/AU) и неговите подразделения по места имат
неограничени права да изискват информация и да
извършват проверки, стига това да не е в разрез с
разпоредбите на закона и установените вътрешни
директиви в компанията.

Указание:
Съдържащите се в настоящия „Етичен
бизнес кодекс“ правила се прилагат в
отношенията меж ду съответната дъщерна
компания на Група Бош и нейните служители.
Те представляват задължителни указания.
От настоящия „Етичен бизнес кодекс“ не
произтичат права за трети лица.
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Информация и лица за контакт

Допълнителна информация можете да намерите на
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)
Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Germany
+49 711 811-48643
compliance.management@de.bosch.com
2022-01-01
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