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КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО 
Насоки за Групата на Фьосталпине АГ 

 

В своите бизнес сегменти Фьосталпине е глобална технологична Група, която съчетава 

опит в материалите и обработката, фокусира се на продукти и системни решения, 

произведени от стомана и други метали, в технологично-интензивни отрасли и ниши, като 

прилага най-взискателните стандарти за качество. Като надежден партньор на своите 

клиенти, Фьосталпине приема техните предизвикателства като свои. 

 
Като надежден партньор, ние също така се чувстваме отговорни за това какво поведение 

имаме при нашите взаимодействия с клиенти, доставчици, служители и други бизнес-

партньори. Нашият Кодекс за поведението помага на служителите на Групата Фьосталпине 

да поддържат отговорно поведение в своите бизнес дейности. Той трябва да бъде 

основата за моралното, етично и законосъобразно поведение на всички служители на 

Групата. 

 

Нашите служители1 имат съществен принос за успеха ни в бизнеса и играят важна роля 

в изграждането на нашата репутация и доверието към нас. Точно поради тази причина 

е важно за нас да дефинираме недвусмислени насоки и принципи за бизнес етика и 

морал, базирани по същество на настоящия Кодекс за поведението. Поведението на 

всеки служител трябва да бъде за пример и този Кодекс за поведението е неразделна 

част от нашата корпоративна култура. 

 
Линц, 16 декември 2019   

 
Управителният съвет 

 
Херберт Айбенщайнер 

 
Франц Кайнерсдорфер 

 
Роберт Отел 

 
Франц Ротер 

 
Петер Шваб 

 
Хуберт Зайчек 

 
 
 
 

1 Макар, че е използвана граматична форма в мъжки род за по-лесно четене, тя по принцип се отнася за всеки пол. 
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1 ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА 
Поради своята международна дейност, Групата Фьосталпине попада в разнообразни 

социални, политически и правни рамки, които трябва да бъдат съблюдавани. 

Нарушенията в тези рамки, по-специално нарушенията на законите или 

правилата на дадена държава, могат да имат значителни неблагоприятни 

финансови ефекти за компанията и да нанесат трайни вреди на репутацията на  

Групата. Този Кодекс за поведението е фундаментален за всички търговски 

дейности и решения в Групата Фьосталпине. Той трябва да бъде основата за 

моралното, етично и законосъобразно поведение на всички служители на 

Групата. 

Всеки служител, който наруши закони, правила, вътрешни насоки, правилници и 

инструкции или разпоредби в този Кодекс за поведението, може да стане обект на 

дисциплинарни мерки. Освен това, такива нарушения могат да доведат до 

наказателни или граждански съдебни дела (например по искове за обезщетение) 

срещу това лице. 

Този Кодекс за поведението ще бъде изменян при необходимост с решение на 

Управителния съвет на Фьосталпине АГ и може да бъде допълван при 

необходимост с конкретни насоки, които може да важат само за дадени държави 

и региони. 
 

2 ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
Този Кодекс за поведението важи за всички служители на Групата Фьосталпине, 

включително членовете на Управителния съвет, изпълнителните директори и 

другите висши служители на Групата Фьосталпине (наричани за краткост 

„Служителите“). В своите трудови договори новите служители се задължават да 

спазват този Кодекс за поведението. 

Групата Фьосталпине включва всички компании, в които Фьосталпине АГ пряко или 

косвено държи поне 50% от дяловия капитал или които контролира по друг начин. 

Освен това, този Кодекс за поведението трябва да бъде представен на 

вниманието на всяка друга компания, в която Фьосталпине АГ пряко или косвено 

държи поне 25% от дяловия капитал, но в която няма контрол, с молбата тази 

компания да признае Кодекса за поведението независимо като част от своите 

корпоративни структури. 

Освен това, в интерес на Групата е компаниите от Групата да представят този 

Кодекс за поведението на вниманието на своите ключови бизнес-партньори 

(клиенти, доставчици, консултанти и т.н.) и при подбора на бизнес-партньори 

служителите да се придържат към изискванията на Кодекса за поведението на 

Фьосталпине или сравними правила за спазването на нормите, като неразделна 

част в процеса на вземане на решения. 
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3 ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРИЛАГАНЕТО 
Всеки служител е отговорен за спазването на този Кодекс за поведението. 

Ръководните служители на Групата трябва да служат като живи примери за всички 

служители във връзка с прилагането на този Кодекс за поведението. Те трябва да 

инструктират своите служители как да спазват Кодекса за поведението, да 

контролират спазването от служителите и да ги обучават при необходимост с 

помощта на компетентните отдели в Групата. 

Служителите трябва също така да прилагат здрав разум при интерпретиране на този  

Кодекс за поведението и да се запитат дали конкретно действие може да породи 

критика на базата на разумни етични и морални стандарти. Специфичните за дадена 

държава правила и обичаи трябва да се вземат предвид в тази връзка. Няма място 

за преценка при спазването на приложимите закони и правилници. Всеки служител 

може да потърси съвет и помощ при вземане на решение от своя пряк ръководител в 

случай на въпроси или объркване във връзка с Кодекса за поведението. 

Служителите могат да се обръщат и към компетентните отдели Правен, Човешки 

ресурси (HR), Вътрешен контрол на Фьосталпине АГ, Отговорникът по спазване 

на нормите в Групата или Отговорниците на поделенията по спазването на 

нормите. Отговорникът по спазване на нормите в Групата е крайната инстанция във 

връзка с въпроси по спорове и по интерпретацията на този Кодекс за поведението. 

 

ОТГОВОРНИЦИТЕ ПО СПАЗВАНЕ НА НОРМИТЕ СА НА СЛЕДНИТЕ АДРЕСИ: 

 

Група: group-compliance@voestalpine.com 

Поделение Стомана: steel-compliance@voestalpine.com 

Поделение Висококачествени метали: highperformancemetals-compliance@voestalpine.com 

Поделение Инженеринг на металите: metalengineering-compliance@voestalpine.com  

Поделение Формоване на метали: metalforming-compliance@voestalpine.com 

 

Отговорник по спазване на нормите в Групата и Отговорниците в поделенията по 

спазването на нормите, както и техните данни за контакт, са налице в Интранет на 

Групата на https://voestalpine. net/compliance abrufbar. 

mailto:group-compliance@voestalpine.com
mailto:steel-compliance@voestalpine.com
mailto:highperformancemetals-compliance@voestalpine.com
mailto:metalengineering-compliance@voestalpine.com
mailto:metalforming-compliance@voestalpine.com
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4 СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ВЪНШНИ И 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
Всички приложими закони и правилници, както и други правила, външни и 

вътрешни за Групата, трябва да бъдат съблюдавани стриктно в бизнеса и при 

вземането на решения. 

От всички служители се изисква да се информират подробно за законите, другите 

норми и вътрешните насоки и правила, приложими за тяхната сфера на 

отговорност, като се обръщат към компетентните отдели при съмнения (вж. 3). 

 

5 ЧОВЕШКИ ПРАВА, УВАЖЕНИЕ И ПОЧТЕНОСТ 
На базата на Хартата на ООН и Европейската конвенция за правата на човека, 

човешките права се смятат от Групата като фундаментална ценност, която 

трябва да се уважава от всички служители. 

Корпоративната култура на Фьосталпине признава и приветства факта, че всеки 

човек е уникален и ценен и трябва да бъде уважаван за своите лични 

способности. Затова Групата Фьосталпине забранява всякаква форма на трафик 

на хора, както и детски и принудителен труд. Групата не толерира какъвто и да 

било вид дискриминация. Последното важи и за сексуалния тормоз от всякакъв вид, 

например, чрез очевидни намеци, унизителни коментари, шеги, вулгарен език, 

неприлични жестове или показване на графични материали в служебни и 

производствени помещения на Групата. Такова поведение може да се сметне за 

тормоз, дори ако целта му не е била такава. 

Тези принципи важат също така за поведението към външните партньори. 
 

6 ЧЕСТНА КОНКУРЕНЦИЯ 

6.1 КОНКУРЕНЦИЯ И АНТИТРЪСТОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Прозрачното и честно поведение на пазара защитава интересите на всяка компания 

в Групата и нейните служители в дългосрочен план, като защитава 

конкурентноспособността на Групата Фьосталпине като цяло. Всякакво 

ограничаване на свободната конкуренция или всякакво нарушение на законите за 

конкуренцията и антитръстовите закони са несъвместими с корпоративната 

философия и култура, както и с идентичността на Групата Фьосталпине. 
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Нарушения на национални или международни антитръстови норми може да имат 

сериозни последици за Групата Фьосталпине и за засегнатите служители. По-

специално, такива нарушения може да доведат до големи парични глоби и 

компенсации за щети, а така също (в някои държави) дори до затвор на отделни 

служители. Устни договорки и нагласени действия за ограничаване на 

конкуренцията се наказват по същия начин, като писмените споразумения. 

По-специално, следните принципи за поведение трябва да се спазват от всички 

служители във всички стопански дейности: 

» Никакви договорки по търговски въпроси, които могат да предопределят или 

повлияят поведението на конкуренти, не могат да се сключват с конкурентите . 

Това важи специално за споразумения и договорки, които целят или водят до 

определяне на цени, ценови компоненти или производствен капацитет, 

разпределение на пазари или клиенти или бойкот на клиент или други 

участници на пазара. 

» Информация от поверително естество, като цени, ценови компоненти, условия 

при продажба, разходи, производствен капацитет, използване на капацитета, 

запаси или подобна поверителна информация не може да се комуникира или 

споделя с конкуренти – дори едностранно. 

Членствата във и дейността за търговски асоциации, професионални сдружения 

или други търговски организации може да осигури важна основа за 

представляване интересите на промишлени и търговски групи във връзка с 

национално и международно законодателство, както и за подготовката на 

дейности по стандартизация. Обаче, в повечето случаи членовете на такива 

търговски асоциации, професионални сдружения или други търговски 

организации са конкуренти. Срещу този недостатък важи набор от стриктни 

принципи и насоки във Фьосталпине по отношение членствата във и дейностите 

за търговски асоциации, професионални сдружения и други търговски 

организации, независимо дали тези членства са доброволни или задължителни. 

Наред с другите въпроси, съгласно този набор от принципи и насоки, членствата 

в такива организации трябва да се одобряват от Управителния съвет на 

съответната дивизионна водеща компания; освен това, служителите работещи в 

продажбите или маркетинга, при никакви обстоятелства не могат да участват в 

срещи или събития, независимо от естеството им, на такива организации. За 

подробности по тези правила и норми, моля, вижте Корпоративната директива за 

антитръстовото законодателство на Фьосталпине АГ 

(https://voestalpine.net/compliance). 
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6.2 КОРУПЦИЯ/ ПОДКУПИ/ ПРИЕМАНЕ НА ПОДАРЪЦИ 

На всички служители строго се забранява да предлагат или приемат, пряко или 

косвено, облаги2 с цел повлияване на бизнес сделки по забранен начин или ако дори 

само се създава впечатление за такава цел. Само подаръци със символична стойност 

и гостоприемство в рамките на обичайните бизнес практики са единствените 

изключения от това правило. Всички други подаръци трябва да се отказват или връщат, а 

ръководителят на служителя трябва да бъде уведомен за това. 

Предлагането или приемането на пари или облаги с парична стойност винаги е 

забранено. Местните закони и практики трябва да се спазват. 

 

7 ДАРЕНИЯ И СПОНСОРСТВО 
Фьосталпине взаимодейства с обществото по различни начини, за да изпълнява 

своите социални отговорности. На компаниите от Групата Фьосталпине е разрешено 

да правят дарения в пари или натура, особено в подкрепа на хуманитарни и социални 

проекти, културни и научни институции, както и образованието. 

Освен това, Групата Фьосталпине спонсорира избрани културни проекти и спортни 

събития. Парични плащания от такова естество при никакви обстоятелства не могат да 

се правят, за да се заобиколят другите разпоредби на Кодекса за поведението или 

някоя от съществуващите насоки на Групата Фьосталпине. Фьосталпине не прави 

дарения или други парични плащания към политици, политически партии, организации 

свързани с политически партии или замаскирани организации, които преследват 

политически цели вместо изцяло социални цели. Това също така включва реклами в 

медии, принадлежащи на политически партии или на организации свързани с такива. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Облагите може да включват подаръци, покани, прекомерно изгодни оферти за пазаруване, безлихвени 

заеми и т.н., както и облаги за близки роднини. 
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8 ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И ЗАБРАНЕНИ МИНЕРАЛИ 
Международната търговия е ключов компонент на бизнес стратегията на 

компаниите в Групата Фьосталпине. Затова е задължително за компаниите в 

Групата и всички служители да се погрижат всички техни действия във всички 

държави, където компаниите от Групата Фьосталпине или техни служители 

работят, да се придържат и да спазват приложимите изисквания относно 

ограниченията при търговия и налаганите санкции. За тази цел, служителите трябва 

да вземат мерки във всички случаи, за да предотвратят нарушения на тези 

разпоредби и изисквания. Извън приложимите разпоредби относно вноса, износа и 

митниците, това също така включва стъпки за предпазване на доставчици или 

клиенти от участие в бизнес сделки с цел заобикаляне на приложимите правила. 

Аналогично, служителите трябва да спазват приложимите стандарти за дължима 

грижа и да подкрепят усилията на своите бизнес партньори, за да се избегне 

използване на суровини, приходите от които пряко или непряко облагодетелстват 

въоръжени групи, които нарушават човешките права. 

 

9 ПРАНЕ НА ПАРИ 
Различни държави, включително членките на ЕС и САЩ, са приели закони за 

забрана прането на пари. На всички служители, сами или в сътрудничество с 

трети лица, се забранява да извършват действия, които нарушават разпоредбите 

за прането на пари. По-специално, пране на пари означава контрабандата (напр. 

чрез обмяна или прехвърляне) на пари или други активи с произход от престъпна 

дейност към легалния финансов и икономически оборот. 
 

10 КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 
В хода на бизнеса е възможно служители са срещнат ситуации, в които техните лични 

или икономически интереси влизат или може да влязат в конфликт с интересите на  

Групата Фьосталпине. В такива ситуации Групата Фьосталпине очаква служителите да 

действат само в интерес на Групата. Обаче, тъй като такъв конфликт на интереси не 

може да се избегне винаги, Групата Фьосталпине изисква от своите служители да 

действат по прозрачен начин в такива ситуации. 

От всеки служител се изисква без покана незабавно и изцяло да разкрива реален или 

потенциален конфликт на интереси, дори ако само се създава впечатление за 

възникването на конфликт на интереси, към прекия ръководител и да потърси 

конкретно одобрение на начин на действие според необходимото. 



11 КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО 

 

 
 

 

Конфликт на интереси може да възникне по-специално при следните ситуации: 

» Заетост при втори работодател може да е в конфликт със задълженията на 

служителя в Групата Фьосталпине или да доведе до конфликт на интереси. Затова 

всякаква втора заетост при конкуренти или бизнес партньори, особено клиенти или 

доставчици, е забранена или при евентуална възможност изисква предварителното 

писмено одобрение на прекия ръководител, която трябва да уведоми отдел Човешки 

ресурси. 

» Всякакви търговски отношения с конкуренти или бизнес партньори на Групата 

Фьосталпине, по-специално с клиенти или доставчици (с изключение на малки 

инвестиции в борсово търгувани компании до степента, в която такива притежания 

са в обхвата на обичайното управление на финансови активи) са забранени. Всяка 

такава инвестиция от близки роднини трябва да се съобщи на прекия ръководител 

на служителя и това съобщение да се регистрира. Близките роднини включват 

съпруг(а)/партньор(ка) на служителя, неговите или нейните родители, братя, сестри 

и деца, както и други лица до степента, в която тези лица живеят със служителя в 

едно домакинство от повече от една година. 

» Всички такива сделки с бизнес-партньори на Групата Фьосталпине трябва да се 

съобщават своевременно преди започване на преговорите за договор, ако лицата, 

вземащи бизнес решенията или преговарящи от името на бизнес-партньора, са 

близки роднини на служител на Фьосталпине. 

 

11 ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 
Компаниите от Групата Фьосталпине обработват личните данни на служители, клиенти, 

доставчици и други бизнес-партньори във връзка с тяхната бизнес дейност. 

Фьосталпине е сериозна компания относно защитата на личните данни. 

Личните данни могат да се обработват (т.е. събират, използват, споделят, публикуват и 

съхраняват) само при спазване на законовите изисквания и насоките на Фьосталпине за 

защита на данните. Всички служители трябва да боравят с лични данни отговорно и 

съвестно. Всички служители  могат да видят подробна информация по въпросите за 

защита на данните в секцията от Интранет на Фьосталпине за защита на данните (вж. 

https://voestalpine.net/dataprotection). 
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12 ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 

12.1 ЗАЩИТА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

Поверителна информация от всякакъв вид, получена при ежедневната работа, 

включително получена извън сферата на дейност на съответния служител, не 

може да се използва за преследване на лични интереси от служителя и не може 

да се предоставя в интерес на трети лица. 

Служителите трябва да се грижат информацията в Групата от всякакъв вид  

(документи, извлечения, електронни файлове, чертежи, планове, печатни 

формуляри и т.н., включително техни копия на хартия или електронни и други 

носители) да се пази сигурна по всяко време. Ако такава информация трябва да 

се изнесе извън работното място поради бизнес причини, служителите трябва да 

се погрижат трети лица да нямат достъп и да не могат да я преглеждат. 

Всички бизнес и търговски тайни, както и информация, отнасяща се за Групата и 

отделни компании (по-специално информация за изследователска и развойна 

дейност, стратегии или цели за придобиване, както и инвестиции в материали), 

трябва да се пази строго поверителна, независимо от източника на тази 

информация. Когато има взаимодействие с партньори (напр. доставчици, 

консултанти), трябва да се сключат подходящи споразумения за поверителност. 

Същото споразумение за поверителност важи за информация, от която могат да 

се извлекат бизнес и търговски тайни. Достъп до такава информация може да се 

дава само на служители, на които тази информация е нужна в работата. Тези 

служители  трябва да съхраняват такава информация безопасно и сигурно. Това 

също важи за информация, по която договорни партньори на Групата 

Фьосталпине може да имат интерес за поверителност, по-специално ако е 

сключено съответно споразумение за поверителност. 

Тези задължения за поверителност на всеки служител остават валидни и след 

прекратяване на неговата заетост в Групата. 

Задълженията за поверителност, включени в отделния трудов договор на всеки 

служител, важат в допълнение към горепосочените. 

12.2 ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Интелектуалната собственост (= патенти, търговски марки, ноу-хау) е сред най-

важните ресурси на Групата Фьосталпине. За да се запази конкурентното 

предимство на Групата, всички служители трябва да пазят нейната интелектуална 

собственост и да не позволяват конкуренти или други неоторизирани трети лица да 

имат достъп до тези познания. Същевременно, Фьосталпине уважава 

интелектуалната собственост и ноу-хау на своите конкуренти и бизнес-партньори. 



13 КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕТО 

 

 
 
 
 

13 ЗАЩИТА НА ФИРМЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
От служителите се изисква да използват имуществото и ресурсите на Групата 

Фьосталпине професионално и съвестно, като ги пазят от загуби, кражби или 

злоупотреби. Комуникационните системи на Групата Фьосталпине, като Интернет, 

Интранет и електронната поща, както и всички материали и инструменти, 

принадлежащи на Групата, служат за нейните оперативни потребности. Отделни 

разпоредби на отделни компании в Групата важат за всякакво използване на 

споменатите за лични цели. 

За ограничаване на общите рискове при използване на IT, всички насоки и правила за 

сигурност на Групата трябва да се спазват. IT устройствата (PC, лаптопи и т.н.) 

трябва винаги да се съхраняват по подходящ начин и да са защитени с парола до 

технически възможната степен. Лични пароли не може да се дават на други 

служители или трети лица. Ясни и добре документирани процеси трябва да се 

организират в случай на представляване или на замяна на служители. 

Откраднати, загубени или неправилно съхранени корпоративни данни трябва да 

се съобщават незабавно на прекия ръководител на служителя. Ако тези случаи 

касаят електронни данни, приложимите пароли трябва да се блокират незабавно 

и/или трябва да се вземат други адекватни мерки в координация с компетентния IT 

отдел; ако са засегнати лични данни, трябва да се спазва процесът за 

докладване, заложен в Общия регламент за защита на данните (GDPR). 

 

14 БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО 
Здравето и безопасността на служителите са основна грижа на Фьосталпине и затова 

имат максимален приоритет. Успешната култура на Групата Фьосталпине относно 

безопасността и здравето се корени в непрекъснатите подобрения на работната 

среда, както и на набор от превантивни и здравни програми. Всички служители 

трябва да опазват безопасността и здравето си на работното място и да спазват 

стандартите за безопасност, както и насоките и нормите относно трудовото 

здраве и безопасност. Това също важи за компании и техни служители, които 

действат от името на Фьосталпине. 
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15 ЕКОЛОГИЧНА И КЛИМАТИЧНА ПОЛИТИКА 
Екологосъобразни производствени процеси, отговорно боравене с ресурсите и 

използването на възможно най-добрите технологии са неизменно присъстващи в 

корпоративната философия и оперативните дейности на Групата Фьосталпине. 

Същевременно, тези параметри дават основание за претенциите на Групата за 

лидерство в екологосъобразното качество на продуктите и услугите. Всички аспекти на 

производствената верига са съсредоточени върху най-икономичното използване на 

ресурсите (особено суровини и енергия) и минимизиране на ефектите върху околната 

среда на процесите и продуктите на Групата Фьосталпине. Интензивни проучвания с 

цел разработка на щадящи околната среда стоманодобивни процеси и продукти; мерки 

с цел повишаване на ефективността, понижаване на емисиите и постигане на 

икономии на енергия, както и прозрачното и ефективно управление на мерките за 

опазване на околната среда позволяват на Групата Фьосталпине да снижи 

въздействието върху околната среда на своите процеси и продукти в дългосрочен 

план. 

 

16 ЗАБРАНА ЗА ЗЛОУПОТРЕБАТА С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ 
Като борсово търгувана компания, Фьосталпине АГ е обект на стриктните законови 

изисквания на капиталовия пазар. Това включва забраната за използване на вътрешна 

информация за собствена облага на служител или за облагата на трети лица. 

Търгуване с акциите и облигациите на Фьосталпине АГ, както и с финансови 

инструменти, производни от тях (напр. опции или сертификати), е строго забранено, 

ако извършващото такава търговия лице има знания или информация, смятани за 

вътрешни съгласно приложимия закон. Вътрешна информация е информацията във 

връзка с Групата Фьосталпине, която е налична само за ограничена група хора и ако 

бъде разкрита на масовата публика, може да повлияе на цената на акциите на  

Фьосталпине. Всякакво използване на вътрешна информация е обект на наказателни 

санкции и също така ще доведе до дисциплинарни последици. Предаването на 

вътрешна информация на трети лица, вътрешно или външно, е строго забранено и 

може да има същите правни последици. За подробности, моля, вж. Директивата за 

спазване на правилата на капиталовите пазари на Фьосталпине АГ 

(https://voestalpine.net/compliance). 

 

17 КОРПОРАТИВНИ КОМУНИКАЦИИ 
Всички прес-съобщения и друга информация за Групата Фьосталпине или отделни 

компании в нея, предназначени за обществото, трябва да се издават изключително от 

съответните членове на Управителния съвет, изпълнителни директори или 

отговорници по комуникациите. Това важи за традиционните и за дигиталните форми 

на комуникация. Всички служители могат да видят подробна информация по тази тема 

в секцията на интранет за комуникациите в Групата Фьосталпине. 
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18 ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ 
Служители на Групата Фьосталпине може да научат за нарушения на този  Кодекс за 

поведението, други вътрешни насоки и правила, или на закони или норми. 

Служители, които установят такова поведение, могат да съобщят за него незабавно 

по следните начини: 

» Доклад до прекия ръководител 

»  Доклад до компетентния отдел Правен или Човешки ресурси на съответната 

компания в Групата Фьосталпине 

» Доклад до ръководството на съответната компания в Групата Фьосталпине 

» Доклад до Вътрешен контрол на Фьосталпине АГ 

» Доклад до Отговорника по спазване на нормите в Групата или един от 

дивизионните отговорници. 

»  Доклад по централна, уеб-базирана система за горещи сигнали, която може да се 

използва от служители и от външни сигнализиращи лица. Тази уеб-базирана система 

за сигнали е проектирана да предостави на служителите анонимен и неанонимен 

начин за докладване на нарушения. Достъп до нея има на https://www.bkms-

system.net/voestalpine; подробности има в Ръководството по спазване на 

правилата, както и в Интранет (вж. https:// voestalpine.net/compliance). 

Нарушенията трябва основно да се съобщават открито, т.е. с посочване на името на 

сигнализиращия. Всички получени доклади се разследват внимателно и при 

поискване се третират като поверителни. За улеснение на разследването, 

докладващите служители се изисква да се идентифицират, при което поверителността на 

тяхната самоличност се осигурява при поискване. За насърчаване на открита и честна 

комуникация, изрично се отбелязва, че служители които докладват установени 

нарушения на закони, Кодекса за поведението или други вътрешни насоки и правила, 

няма да пострадат от никакви неблагоприятни последици от всякакво естество, 

заради своя доклад. Това важи също  

за други лица, които осигурят съществена информация по разследване на такова 

нарушение. 

Групата Фьосталпине изрично си запазва правото да предприема дисциплинарни 

действия срещу служители, които умишлено или поради груба небрежност отправят 

фалшиви обвинения. 



 

 


