АНТИКОРУПЦИОННА ПОЛИТИКА

Цел
Ем Ес Тел ООД се стреми да отстоява високи правни и морални норми. С цел да
поддържа тези ценности фирма Ем Ес Тел ООД възприема подход на нулева
толерантност към практики на подкупи и корупция. В този смисъл Ем Ес Тел ООД се
ангажира да извършва бизнес дейността почтено, прозрачно и в съответствие със
законите които се прилагат.

Обхват
Политиката се отнася за всички служители на Ем Ес Тел ООД както и за всички
партньори които извършват дейност от името на Ем Ес Тел ООД и които са в
договорни отношения за извършването на дейности възложени от Ем Ес Тел ООД.

Правила
Дейността ни се подчинява на закони и разпоредби на Република България и
Европейския съюз. Това означава, че ние и лицата, с които работим като изпълнители,
не могат да обещават плащания или подаръци, или самите те да извършват плащания
или да предоставят подаръци на длъжностни лица в опит да им окажат пряко или
косвено въздействие, за да предприемат благоприятни за нас действия.
Антикорупционната политика забранява следните дейности:
-

Подкупът във всички форми е забранен включително и спомагателни плащания.
Забранени е да се правят спомагателни плащания.

Спомагателно плащане е плащане направено към/на държавен служител с цел
улесняване на рутинни действия или да се ускори изпълнението на съществуваща
дейност, която по същество не се предоставя по нечие усмотрение.
-

Да се обещават или да се извършват каквито и да било незаконни директни или
индиректни плащания или да се предоставят неуместни, неподходящи
забавления и/или подаръци на държавни и общински служители и на всички
доставчици или клиенти.

-

Политически дарения: Извършването на дарения на политически партии или
длъжностни лица с цел получаването на тяхната подкрепа за изпълнителни,
законодателни, административни или други действия, които може да са
благоприятни за Ем Ес Тел ООД.

-

Плащания на трети лица: Даване или предлагане на каквито и да е пари,
подаръци или ценности на трети лица, когато се знае или е известно, че е много
вероятно те да бъдат предложени на длъжностно лице, за да се гарантира
сключването на нови или подновяването на съществуващи договори.

Санкции
Ем Ес Тел ООД очаква най-строго спазване на тези процедури. Спазването на тези
разпоредби ще се проверява редовно от Управителя. Всяко нарушение на тези
антикорупционни разпоредби ще бъде санкционирано с глоба за съответния партньор.
Също така нарушение на настоящата Политика, от който и да е работник/служител,
директор, или представител, ще доведе до дисциплинарно наказание, което ще бъде
наложено от фирма Ем Ес Тел ООД и което може да включва прекратяване на
трудовия или граждански договор.

Всички служители разбират и стриктно ще спазват антикорупционната политика. Ще
спазват и ще се съобразяват с всички български и европейски закони за борба с
корупцията.

