
 
ПОЛИТИКА НА „ГИП”ЕООД СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА 

НЕЯ ЯВЛЕНИЯ 
  
 

Настоящата „Политика на „ГИП”ЕООД срещу корупцията и сродни на нея явления е 
израз на приетите от дружеството принципи за водене на законен, етичен, прозрачен, 
обществено отговорен и социално ангажиран бизнес.   

         Ръководството на „ГИП”ЕООД не толерира каквато и да е форма на подкуп или корупция. 
В частност, дружеството приема да се въздържа от всякакви действия и поведение, които биха 
могли да бъдат възприети като активен или пасивен подкуп. 

        Дружеството е срещу корупцията и незаконните практики във всичките им форми и няма 
да предлага, плаща или приема подкупи (без значение от какъв вид) или да извършва каквито 
и да е корупционни действия в работата си с държавата, чуждестранни длъжностни лица и на 
търговския пазар. Компанията няма да се замесва в подкупи или каквато и да е форма на 
неетично подбудителство или плащане, включително плащания за улеснение на процедурите и 
няма да прави политически дарения или разходване на средства за политически и други 
подобни цели. 

         Компанията не толерира същото поведение и от страна на своя персонал, 
доставчици,подизпълнители, контрагенти,  бизнес партньори и държавни или общински 
органи и други, с които има делови взаимоотношения. 

Никой, който попада в обхвата на тази Политика, не трябва да предлага, да дава, да 
иска или да приема лично плащане, подарък или услуга, в замяна на по-благоприятно 
третиране или с цел да се получи по незаконен начин бизнес предимство. 

Служителите на дружеството, извършили нарушение на принципите и правилата, 
залегнали в Политиката и други външни или вътрешни за Компанията документи, засягащи 
тази материя, подлежат на проверка и срещу тях се предприемат мерки, вкл. ангажиране на 
дисциплинарна отговорност, в т. число уволнение, и при необходимост се сигнализират 
полиция, прокуратура или други компетентни органи. 

Лицата, които попадат в обхвата на настоящата Политика, поемат ангажимент да я 
популяризират и да информират третите лица, че за дружеството корупцията и сродните й 
явления са неприемливи, като дават адекватен пример със своето поведение. 

 

  Основните принципи на Антикорупционната политика на „ГИП”ЕООД са следните: 

  Личните и делови контакти с доставчиците между служители и доставчици трябва да бъдат в 
рамките на общоприетите разбирания за партньорство и бизнес сътрудничество; 

  „ГИП”ЕООД не толерира каквато и да е форма на корупция или поведение, при което 
служители на дружеството незаконно облагодетелстват себе си или свои близки или склоняват 
други да го правят, като злоупотребяват с позицията си; 

  Никой служител на „ГИП”ЕООД няма право, пряко или косвено да изисква или приема 
подкупи; 

  Всяко установено нарушение, свързано с корупция се докладва на Управителя на 
дружеството. Срещу служителите на фирмата, извършили нарушението ще се предприемат 
дисциплинарни действия, включващи и уволнение ; 

  Банката си запазва правото да преустанови всякакви бизнес отношения с партньори, които 
не съблюдават горепосочената Антикорупционна политика. 
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