
Етика
Силата да развиваш бизнес  

по правилния начин

Наръчник по етично поведение



„Като разгледате информацията в този 
наръчник и се стараете да прилагате 
наученото, когато се наложи, вие пра-
вите съзнателен избор да запазите 
поддържаната дълги години надежд-
ност, като същевременно допринасяте 
реално за бъдещите ни успехи.”

Да изберем 
успеха
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До директорите, мениджърите и служителите:
Решаваща роля имат най-добрите международни компании. С ясно съзнание за 
своята визия и мисия, те поставят амбициозни цели, които следват. Успехът не е 
случаен.

По същия начин, поставяйки етиката като приоритет, Eaton e спечелил своята 
глобална репутация като почтена компания. Ние насърчаваме правилното 
определяне на ценностите и ясно показваме, какво имаме предвид, като работим 
почтено и развиваме своя бизнес по правилния начин.

В резултат на това, добрата репутация на Eaton като изключително етично 
предприятие се превърна в силна, отличителна характеристика. Като 
продължаваме да отговаряме на високите очаквания, които сме си поставили, ние 
защитаваме важна част от това, което ни прави уникално успешни в очите на 
нашите клиенти, доставчици и служители. 

Eaton се ангажира да ви предостави информация, насоки и инструменти, 
необходими за разбирането и поддържането на етичните стандарти на Eaton за 
работното място, дори и тогава, когато съществуващите практики или 
обстоятелства могат да затруднят това решение. Този наръчник по етично 
поведение е част от този ангажимент. Изпълнен с конкретни примери и ясни, и 
практически насоки, той дефинира и подкрепя нашите стандарти за етично 
поведение в ежедневните взаимодействия с другите служители на компанията или 
с външни заинтересовани страни.

В Eaton, ние смятаме, че начинът, по който постигаме резултатите си, е важна 
мярка за успеха. Да развиваме бизнес по правилния начин е в основата на марката 
Eaton и е основният стълб, на който изграждаме репутацията си на пазара. Като 
разгледате информацията в този наръчник и се стараете да прилагате наученото, 
когато се наложи, вие правите съзнателен избор да запазите поддържаната дълги 
години почтеност, като същевременно допринасяте реално за бъдещите ни 
успехи. 

Craig Arnold
Председател и главен изпълнителен директор
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Ние сме наясно, че възможността за постигане 
на поставените работни цели зависи от това 
всеки един от нас да възприеме основните  
ценности:

Ценностите 
на Eaton

Ориентираност към потребителите — Ние поставяме нашите клиенти в центъра  
на всичко, което правим.

Хората — Ние считаме, че нашите хора са най-ценният ни ресурс.

Доверие — Ние имаме доверие на другите и разчитаме, че те ще постъпят правилно.

Уважение — Ние се отнасяме един към друг с уважение и внимание.

Достойнство — Ние уважаваме гордостта и самоуважението на другите.

Почтеност — Ние действаме честно и етично.
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Здраве и безопасност
Ние сме поели ангажимент да 
поддържаме благосъстоянието на 
всички служители.

Отлично качество
Ние се стремим да бъдем най-добрите.

Отговорност
Ние изпълняваме поетите от нас 
ангажименти.

Участие на всички служители 
в работния процес
Ние ценим индивидуалните различия.

Комуникация 
Ние общуваме открито и честно.

Нашето убеждение е, че „Отлично качество 
може да бъде постигнато единствено чрез 
нашите служители”, като създаваме и 
поддържаме висока производителност на 
работното място. Ние постигаме висока 
производителност чрез философията на Eaton, 
която трансформира нашите основни ценности 
в отговорностите ни един към друг, към 
предприятието, към нашите клиенти и към 
другите заинтересовани страни.

Възнаграждение
Ние предлагаме конкурентно 
заплащане и поощрения.

Обучение
Ние непрекъснато се учим, 
израстваме и се променяме.

Иновации
Ние ценим новите идеи.

Ангажимент
Ние сме ангажирани в работата си и 
отдадени на бъдещето на Eaton.

Околна среда и общност
Ние се стремим да подобрим 
околната среда и нашата общност.

7



Корпорация Eaton изисква всички служители 
на Eaton както и служителите на компании, 
притeжавани, контролирани или свързани с 
корпорацията (наричани по-долу „Eaton”) да 
спазват изложените по-долу принципи на 
етично поведение при изпълнението на своите 
професионални задължения.

Етичен 
кодекс
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 1.  Спазване на закона — Ние зачитаме и спазваме законите, правилата и 
разпоредбите, които имат отношение към развиваната от нас дейност във 
всички точки на света.

 2.  Почтеност при документирането и докладването на 
финансовите резултати на корпорацията — Ние поддържаме 
пълна и точна финансова и друг вид бизнес документация и предаваме 
пълна, вярна, точна, навременна и разбираема информация за финансовите 
резултати на компанията, както и друга съществена информация. 
Разработили сме система от мерки за вътрешен контрол, предназначена да 
запази целостта на нашата документация и съхраняваната информация.

 3.  Зачитане на човешките права — Ние зачитаме човешките права и 
изискваме същото от нашите доставчици.

 4.  Гаранция за качество — Ние поемаме ангажимента да произвеждаме и 
предлагаме качествени продукти и услуги.

 5.  Етична конкуренция — Ние печелим конкурентно предимство чрез 
по-високото качество на извършваната от нас дейност.  Ние не вземаме 
участие в непочтена или незаконна търговска дейност.

 6.  Зачитане на културното разнообразие и справедливото 
отношение при наемането на работа — Нашата компания е поела 
ангажимента да зачита културното разнообразие на работното място чрез 
действия, които осигуряват равен достъп и справедливо отношение към 
всички работници на базата на тяхното представяне. Ние не толерираме 
тормоз и дискриминация на работното място.

 7.  Избягване на конфликт на интереси — Ние избягваме 
взаимоотношения и поведение, които могат да попречат на правилната 
преценка в дадена ситуация или да предизвикат сблъсък между нашите 
лични интереси и лоялността ни към Eaton.  Ние не използваме позицията си 
в Еаton с цел да облагодетелстваме по непочтен или незаконен начин себе си 
или трети лица.  Ние не участваме в дейности и не влизаме в отношения, 
които са конкурентни на дейността на Eaton.

 8.  Защита на активи и информация — Ние използваме активите на 
Eaton както и информацията и възможностите, предоставени от 
корпорацията, единствено и само за целите на развиваната от нея дейност. 
Ние не разкриваме информация и данни за служителите, която са ни 
поверени от Eaton или от трети лица.

 9.  Почтеност при развиване на дейността — Ние не предлагаме и не 
приемаме подкупи, рушвети или неподходящи подаръци, или развлечения. 
Ние се ангажираме с икономически практики, които са в съответствие с 
нашата етика и ценности.

10.  Търговия с правителства — Ние спазваме законите, правилата и 
разпоредбите, които засягат договорите с правителства или отношенията с 
техните членове.

11.  Дарения в полза на политически партии или отделни 
кандидати за политически постове — Ние не предлагаме дарения 
от името на Eaton в полза на политически партии или отделни кандидати за 
политически постове, дори в случаите, когато подобна дейност не е в разрез 
със закона.

12.  Околна среда, здраве и безопасност — Ние се ангажираме да сме 
световен лидер в опазването на здравето и безопасността на нашите 
служители и опазването на околната среда.
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Докладване — В зависимост от местното законодателство, всяко лице може 
да докладва открито или анонимно за етични проблеми от каквото и да е 
естество, както и за потенциални или действителни правни нарушения, в това 
число по счетоводни, финансови, данъчни или свързани с борбата срещу 
подкупите въпроси със Службата по етика и съответствие. Докладите остават 
поверителни, доколкото това е възможно, докато тече нужната проверка.

Тези доклади може да се изпратят по обикновена поща, електронна поща или да 
се докладва по телефона, както е посочено по-долу:  

•	 Обикновена поща — Изпращайте писмата си на следния адрес:

 VP, Ethics and Compliance,  
 Eaton Corporation,  
 1111 Superior Ave,  
 Cleveland, Ohio 44114 USA

•	 Електронна поща — Изпращайте писмата си до Ethics@eaton.com или 
използвайте електронните формуляри на интернет страницата на Global Ethics, 
достъпна чрез JOE (интранета на Eaton) или на външната интернет страница на 
Eaton.

•	 Телефон — Свържете се с Линията за въпроси относно професионалната и 
финансова етика на телефон 800.433.2774 от САЩ и Канада. От всички други 
страни можете да се обадите на номера, посочен в локалната брошура за етика 
или на уеб-страницата на Global Ethics на JOE. Линията за помощ е безплатна и 
представители, владеещи различни езици, са на ваше разположение 24 часа на 
ден, 7 дни в седмицата. 

•	 Поддръжка на много езици — Ако предпочитате, можете да напишете 
доклада си на родния си език и да го изпратите на един от горните адреси, а 
ние ще се погрижим да преведем доклада или електронното ви писмо.

Eaton няма да позволи използването на репресивни мерки срещу служители, 
които са докладвали за възможни етични, правни или финансови нарушения, 
както и няма да наказва никой служител, докладвал ръководен от почтени и 
искрени намерения. 
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Лична отговорност
Всеки служител е длъжен да се запознае и да спазва принципите, изложени в 
Етичния кодекс.  В зависимост от местното законодателство, съблюдаването на 
тези принципи е необходимо условие за назначаването, а неспазването им може 
да доведе до дисциплинарно наказание, в това число уволнение.

Бордът на Директорите или подходящ управителен орган, назначен от тях, 
определя какви мерки да бъдат взети в случай на нарушение на Етичния кодекс.  
Тези мерки ще имат за цел да предотвратят закононарушения и да насърчат 
личната отговорност при спазването на Етичния кодекс.

В зависимост от местното законодателство, всеки директор, мениджър и 
служител е длъжен да уведоми ръководството на Eaton за всяка дейност, която по 
негова или нейна преценка е в разрез с тези принципи. Докладите може да се 
изпращат до прекия началник, друг служител на ръководен пост или до Службата 
по етика и съответствие, както е посочено по-горе.   Може да докладвате 
потенциалните нарушения и до Председателя на Управителния комитет на Борда 
на директорите или директно до пълния състав на Борда на директорите, по 
пощата, адресирано до вицепрезидента по етика и съответствие, който ще 
придвижи доклада.
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Въведение

Целта на Наръчника по етично поведение е да 
помогне на служителите на Еaton да се 
запознаят и да спазват Етичния кодекс при 
ежедневното изпълнение на своите 
професионални задължения.  Наръчникът няма 
за цел да покрие всички възможни етични 
проблеми, а да Ви даде общи насоки за това 
как да вземете правилното решение и да Ви 
посочи откъде можете да получите 
допълнителна помощ. Попитайте прекия си 
началник или разгледайте JOE, интранета на 
Eaton, за пълния текст на фирмените политики, 
които се засягат в този наръчник.



Кой трябва да спазва Етичния кодекс?
Всички служители на Еaton независимо в коя точка на света се 
намират
Всички директори, мениджъри и служители (наричани общо в този наръчник 
“служители”) носят лична отговорност да се запознаят и да спазват принципите, 
които се съдържат в Етичния кодекс. 

Компании, притежавани, 
контролирани или свързани  
с Еaton
Компаниите, притежавани, 
контролирани или свързани с Eaton,  
в които Eaton е пълен или частичен 
собственик, са длъжни да се 
ръководят от този Етичен кодекс. 
Например, ние изискваме 
съвместните предприятия (джойнт 
венчърите), в които Eaton притежава 
дял, надхвърлящ 50%, да спазват 
Етичния кодекс. В случаите когато 
делът на Eaton в дадена компания е 
равен на или надхвърля 10%, но Eaton 
няма контролно участие , ние ще 
насърчим съответната компания да 
спазва Етичния кодекс или подобен 
кодекс за поведение.

Трети лица
Етичният кодекс на Еaton се отнася с 
еднаква сила за отделни лица или 
организации, които предлагат услуги в 
полза на или от името на Еaton. Това 
включва временни работници, като 
независими подизпълнители, бизнес 
консултанти, доставчици на услуги и 
работници, наети чрез агенции.

Ние изискваме от нашите доставчици 
да спазват Кодекса на поведение на 
корпорацията Eaton, който регулира 
поведението на доставчиците. 

Ние не позволяваме на трети лица да 
извършват от наше име действия, 
които ние сами не си позволяваме да 
извършим.

 Въпрос

B. Какво става, ако някои от 
личните ми убеждения са в 
противоречие с етичните 
принципи на Eaton?

O. Eaton няма на намерение да 
променя личните ви убеждения. 
Въпреки това, ние очакваме от 
вас да се ръководите от етичните 
принципи на Eaton във вашите 
бизнес взаимоотношения, когато 
работите от името на Eaton. Ако 
имате въпроси относно това, дали 
можете да отговорите на тези 
очаквания, повдигнете този 
въпрос пред прекия ви началник 
или се свържете със Службата по 
етика и съответствие
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1Спазване на закона

Ние зачитаме и спазваме законите, правилата 
и разпоредбите, които имат отношение към 
развиваната от нас дейност във всички точки 
на света.



Зачитане

Вашата лична отговорност
Като служител на Еaton е ваше задължение да спазвате законите и 
правителствените наредби на страните, в които развиваме дейност.  Натиск от 
страна на прекия ви началник или изисквания, наложени от условията за 
развиване на дейност, не могат да служат за извинение за неспазване на закона.  
Ваше задължение е да се обърнете към прекия си началник или Службата по 
етика и съответствие за въпроси или съмнения относно конкретен план за 
действие.

Контрол на вноса и износа в рамките на международната 
търговия
При вноса и износа на продукти, услуги, информация и технологии Еaton спазва 
съответните закони, наредби и ограничения, наложени от правителството на САЩ 
и на други страни.  Неспазването на тези наредби може да се счита за 
престъпление, а наложените наказания могат да бъдат глоба за Еaton, както и 
глоба и затвор за отговорните служители.  Ваша отговорност е да се запознаете 
със законите, които имат отношение както към вас така и към ежедневната ви 
дейност, които може да включват законите на страна, различна от тази, в която 
живеете.

Местни закони и практики
Еaton е американска корпорация и се подчинява на законите на САЩ. Освен това 
Eaton се подчинява на законите на другите страни, където развива своя бизнес. 
Местните закони на една страна може да повлияят на начина, по който 
оперираме в друга страна. Докато развивате дейността на Eaton, важно е да 
разбирате не само местните закони, които се отнасят за вас във вашата страна, но 
и начина, по който можете да бъдете засегнати от законите на други страни. Ако 
се натъкнете на противоречие между тези закони или ако установите, че местните 
обичаи и бизнес правила или социални практики са в противоречие с тези 
закони, потърсете помощ.
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Примери

Неправилно
Служител установява, че клиент 
представя погрешно процентното 
съдържание на вложените 
части-местно производство в 
изделия на Eaton, за да отговори 
на държавните изисквания. 
Служителят не прави нищо, 
защото не иска да загуби този 
клиент.  

Служителка по доставките 
забелязва, че един от продуктите 
на Eaton, предназначен за чужда 
страна, включва технология, която 
е ограничена по силата на 
местното законодателство за 
контрол върху износа. Тя не 
намира данни, че е получен 
необходимият лиценз за износ на 
тази технология. Тя не поставя под 
въпрос доставката, позволявайки 
придвижването й.

Правилно
Мениджър установява, че пратка 
от  страна без ограничения, , 
предстои да бъде изпратена към 
страна, където търговията е 
забранена според законите на 
САЩ за контрол на износа и при 
тези обстоятелства той спира 
пратката.

Неизправности в оборудването 
заплашват да забавят 
изпращането на продукти до 
важен клиент. Едно от решенията 
е да се прехвърли производството 
в друг завод на Eaton, но това 
изисква предварително 
одобрение от клиента, както и от 
местни данъчни и митнически 
служби. Въпреки че доставката се 
забавя с една седмица, 
мениджърът на завода получава 
необходимите одобрения преди 
преместването на 
производството.

 Въпроси

B. Подозирам, че дистрибутор изпраща части на Eaton в страна, която 
според мен се санкционира или е под ембарго съгласно 
законодателството за износа. Какво трябва да направя?

O. Доставката на продукти в санкционирани или ембаргови страни, дори и чрез 
дистрибутор, може да противоречи на законодателството за износа на много 
страни, в които Eaton упражнява своята дейност. Правилата, които 
управляват тези доставки, са много сложни и определянето на това, дали 
доставката е законна, изисква внимателен преглед на фактите. Ако се 
съмнявате дали продуктите на Eaton се доставят до санкционирани или 
ембаргови страни, както и преди да извършите конкретна сделка, която 
може да включва санкционирани или ембаргови страни, обърнете се 
своевременно към правния отдел за помощ. 

B. Понякога нашите стандарти и политики са по-строги от местните 
закони, действащи в моята страна. Защо трябва да надхвърляме 
изискванията на закона?

O. Ние в Eaton сме поели ангажимент да развиваме своя бизнес по правилния 
начин, което означава да постъпваме правилно, дори това да е по-
ограничително от местното законодателство, както и ако местните обичаи и 
бизнес практики позволяват различен подход.
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2 Почтеност при докумен-
тирането и докладването 
на финансовите резултати 
на корпорацията

Ние поддържаме пълна и точна финансова и 
друг вид бизнес документация и предаваме 
пълна, вярна, точна, навременна и разбираема 
информация за финансовите резултати на 
компанията, както и друга съществена 
информация.  Разработили сме система от 
мерки за вътрешен контрол, предназначена да 
запази целостта на нашата документация и 
съхраняваната информация. 

18



Точност

Служителите на Еaton трябва:

19

•	 Да гарантират, че финансовата документация, за която отговарят, 
отразява точно същността на извършените финансови операции  
и съответства на задължителните счетоводни принципи и системата  
за вътрешен контрол на Eaton.

•	 Никога да не фалшифицират документи или да изопачават информацията 
относно истинската същност на дадена финансова операция. 

•	 Да съблюдават политиките за съхраняване на документи на Еaton.



 Въпроси

B. Представете няколко примера за бизнес документация.
O. Бизнес документацията може да включва документи на електронен носител 

или на хартия, в това число:
•	 Документи за работното време;
•	 Доклади от изпитване;
•	 Доклади в сферата на околната среда, здравето и безопасността;
•	 Данни за приходи и разходи;
•	 Финансови отчети;
•	 Разходни документи;
•	 Информация относно продукта;
•	 Доклади за качеството, както и
•	 Документи за образование и квалификация или трудов стаж.

B. Какви може да са последствията от недобросъвестно отчитане на 
фирмената информация?

O. Предоставянето на невярна информация по отношение на качеството, 
изпитването, инвентара, финансови или други отчети от този вид, може да 
доведе до дисциплинарно наказание, в това число и до уволняване. Това 
поведение може да опетни репутацията ни и да доведе до гражданска или 
наказателна отговорност за служителя и компанията.

B. Един от моите колеги невярно отчита някои ключови резултати от 
изпитвания, които биха могли да доведат до сериозен проблем с 
продукта.  Как мога да повдигна този въпрос, без да рискувам 
отношенията си с моя колега?

O. В зависимост от обстоятелствата, вашият мениджър или отделът за 
човешките ресурси трябва да могат да разследват, какво се е случило, без да 
разкрива вашето участие. Ако се чувствате неудобно да повдигнете този 
въпрос пред прекия ви началник, можете да се свържете със Службата по 
етика и съответствие. 

B. Моят нов колега няма опита, който е посочил в молбата си за 
назначаване. Когато го попитах за това, той каза, че е преувеличил 
относно трудовия си стаж, за да получи работата. Той твърди, че това не 
е важно, тъй като той се доказва на практика. Това правилно ли е? 

O. Не. Служители, които преувеличават трудовия си стаж или представят 
погрешна информация за образованието си, могат да бъдат дисциплинарно 
наказани, включително уволнени. Служителите, които фалшифицират 
трудовия си стаж, са склонни да фалшифицират и други документи. Освен 
това, не е справедливо по отношение на другите, които са кандидатствали за 
тази работа. 

B. Един от моите колеги ме помоли да одобря фактура за услуги, които не 
са извършени. Какво да направя?

O. Ако одобрите тази фактура, знаейки че не сме получили тези услуги, вие 
съставяте доклад с невярно съдържание. Ако в резултат на вашето 
одобрение бъде извършено плащане, това може да се счита за кражба. 
Говорете с колегата си за тези проблеми. Ако се чувствате неудобно да го 
направите, обърнете се за съвет как да постъпите към прекия си началник, 
местния финансов ръководител или Службата по етика и съответствие.
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Примери
Неправилно
За да постигне поставените цели 
за нивото на продажбите, 
началникът на завода иска от 
служител от финансов отдел да 
запише голяма продажба в 
последния ден на тримесечието, 
въпреки че поръчката ще бъде 
изпратена два дни по-късно.

Търговски представител 
представя фалшиви квитанции за 
разходи, отчитащи вечери, на 
които не е присъствал.

Служител научава, че клиент 
заплашва да съди компанията за 
дефектен продукт и изтрива 
всичките му съобщения, 
поставящи под съмнение 
резултатите от изпитването на 
продукта.

Мениджър по продажбите плаща 
за семейната екскурзия до Disney 
World на клиент и записва 
разходите за пътуването като 
разходи за разработване на 
продукти.

Правилно
Служител е помолен от своя 
мениджър да промените данните 
в отчет за злополука. Служителят 
се чувства неудобно да направи 
такава промяна и моли друг 
мениджър за съвет.  

Нов служител установява, че 
колегите му редовно записват 
погрешни данни в  картите си за 
отработено време и се опасява, че 
тази практика е широко 
разпространена  и приета в 
завода. Не му е удобно да се 
обърне към прекия си началник, 
затова се свързва със Службата по 
етика и съответствие, за да обсъди 
случая. 

Когато служителка посочва 
значителна грешка в инвентарен 
отчет, нейният мениджър 
признава грешката, благодари й 
за това, че е посочила грешката и 
представя коригиран отчет.

Служител научава, че при заявка 
за покупка, клиент се позовава на 
характеристиките на продукта от 
остаряло ръководство за 
употреба. Тя незабавно уведомява 
клиента за грешката.  
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Зачитане на  
човешките права

Ние зачитаме човешките права и изискваме 
същото от нашите доставчици.

3
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Като отговорен представител на обществото, Eaton зачита достойнството на всеки 
един човек, нуждите на общността, сред която живеем, както и уязвимостта на 
околните.  Eaton има традиции в изпълнението на своята корпоративна социална 
отговорност, която е залегнала в основата на начина, по който развиваме 
дейността си.  

Човешки права
Ние приемаме, че много независими организации и комисии са предложили 
основните международни инструменти за човешките права, като например 
Глобалния договор на ООН, Всеобщата декларация за правата на човека, 
Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт 
за икономически, социални и културни права. Тези инструменти обикновено 
следват принципа, че фирмите трябва да уважават и подкрепят определени 
човешки права и не трябва да участват в дейности, нарушаващи човешките права. 
В Eaton, тези важни принципи са интегрирани в нашите основни ценности и 
регламентират начина, по който се държим всеки ден, както и това, което 
изискваме от нашите доставчици. Ние също така сме член и с гордост участваме в 
Глобалната инициатива за отчитане, която е една от най-широко използваните 
отчетни рамки за дейности в сферата на правата на човека, труда, околната среда, 
борбата с корупцията и корпоративното гражданство.

Детски труд
Ние не използваме детски труд.  Ние считаме за деца всички лица под 16 годишна 
възраст. Ако местните закони налагат по-големи ограничения от възприетата от 
нас политика, ние ще следваме местния закон.  Но дори ако местните закони 
позволяват наемането на работа на лица под 16 годишна възраст, ние няма да се 
възползваме от това право.

Принудителен труд
Ние не позволяваме използването на принудителен труд под каквато и да е 
форма.

Заплащане
Ние осигуряваме заплащане и поощрения, които отговарят на или надвишават 
правните изисквания и са конкурентни на наложените от индустрията стандарти в 
страните, в които развиваме дейност.

Участие на всички служители в работния процес
Ние се ангажираме да следваме линия на поведение, която позволява участието 
на всички служители в работния процес и която насърчава равноправно 
отношение при наемането на квалифицирани кадри.  Ние се стремим да 
поддържаме среда, която позволява на всеки един от нас да достигне пълния си 
потенциал и да остави своя отпечатък във времето, независимо от своя културен 
и етнически произход, пол, раса, възраст, националност, сексуална ориентация, 
физически или умствен недъг, позиция в компанията.

Достойнство
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Работна среда
Ние използваме Философията на Еaton, за да изразим убеждението си, че отлично 
качество може да бъде постигнато единствено чрез нашите служители, на базата 
на основното ни убеждение, че всички служители искат да дадат най-доброто от 
себе си и да правят това, което е правилно. Ние базираме нашите политики, 
практики и решения върху тези основни философски твърдения: 

•	 Ние сме ангажирани да поддържаме благосъстоянието на всички 
служители.

•	 Ние се стремим към най-доброто при изпълнение на нашите 
професионални задължения.

•	 Ние ценим индивидуалните различия.
•	 Ние общуваме открито и честно
•	 Ние предлагаме конкурентно заплащане и поощрения.
•	 Ние непрекъснато се учим, израстваме и се променяме.
•	 Ние ценим новите идеи.
•	 Ние сме ангажирани в работата си и сме отдадени на бъдещето на Eaton.
•	 Ние се стремим да подобрим околната среда и нашата общност.

Ние вярваме, че всеки служител трябва да се отнася с уважение и достойнство 
към своите колеги както и към всички, с които има взаимоотношения в процеса 
на работа.

Ние се ангажираме да поддържаме работна среда, в която не е позволена 
употребата на контролирани вещества без нужното разрешение, в това число 
незаконни наркотични средства, цигари и алкохол. 

Ние осигуряваме на нашите служители работна среда, която е изградена на 
основата на доверие, среда, която им позволява свободно да задават въпроси, да 
коментират, да подават оплаквания и да участват активно в процеса на вземане 
на решения. 

Когато работниците и служителите се представляват от синдикати и/или 
работнически съюзи, Eaton следва местните закони при взаимодействието си с 
техните представители.

Доставчици
Ние изискваме от нашите доставчици да спазват Кодекса на поведение на 
корпорация Eaton, който ръководи поведението на доставчиците.

Граждански права и задължения
Ние оказваме подкрепа на общностите, сред които живеем и работим.  Стремим 
се да подобрим качеството на живот в тези общности като подпомагаме 
образованието, здравеопазването и услугите в полза на човека, както и проекти 
за развитие и други инициативи на местно ниво. Ние насърчаваме доброволното 
участие на нашите служители в подобни инициативи.
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 Въпроси 

B. Нашите клиенти и доставчици понякога питат дали Eaton подкрепя 
Глобалния договор на ООН и други инструменти за човешки права. 
Какво да отговоря?

O. Предоставете им копие от нашия Наръчник за етично поведение или ги 
насочете към външната ни уеб-страница за електронно копие на наръчника. 
Ако бъдете помолени да отговорите на проучване по тези въпроси, 
поискайте съвет от правния отдел.

B. Чувствам се неудобно, когато прекият ми началник разказва етнически 
и националистически вицове. Какво трябва да направя?

O. В идеалния случай най-добре е да кажете на прекия си началник, че шегите 
му ви причиняват неудобство и да го помолите да спре. Ако не ви е удобно да 
направите това, повдигнете този проблем пред отдела по човешки ресурси.

B. Как Eaton се възползва от разнообразието?
O. Успехът ни зависи от способността ни да привлечем най-добрите таланти в 

глобален и междукултурен план. Чрез оценяване индивидуалните различия, 
ние се възползваме от уникалните перспективи, които водят към новаторски 
идеи и по-добри решения.

B. Нашите държавни джойнт венчър партньори не одобряват жените 
кандидати, които препоръчваме за ключови оперативни постове. 
Трябва ли в бъдеще да спрем да препоръчваме жени за тези позиции? 

O. Не. Ако изключим жените от препоръчаните от нас кандидати, ще създадем 
впечатление, че сме съгласни с дискриминацията. Като продължаваме да 
предлагаме най-добрите си кандидати според заслугите им, ние подсилваме 
ангажимента си да наемаме най-добрите специалисти, без оглед на техния 
пол.

26



B. Моята нова мениджърка е много нетактична и понякога ме унижава 
пред моите колеги. Това може да е нейният стил, но той засяга моя 
морал. Има ли нещо, което мога да направя?

O. Ако смятате, че не ви третират по професионален начин, говорете с вашия 
мениджър за това, как нейното поведение засяга вашия морал. Ако не ви е 
удобно да го направите, повдигнете този проблем пред друг мениджър или 
отдела по човешки ресурси. 

B. Имам основание да вярвам, че един от основните ни доставчици се 
отнася неправилно към своите служители, като ги подлага на опасни 
условия на труд. Трябва ли да се намеся? 

O. Нашата репутация за развиване на бизнес по правилния начин може да бъде 
опетнена от действията на нашите бизнес партньори.  Докладвайте тези 
проблеми на вашия ръководител, така че Eaton да може да предприеме 
правилните действия.
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Примери
Неправилно
Служители подиграват колега 
заради сексуалната му 
ориентация.

Жена получава по-ниско 
възнаграждение от колегата си 
мъж, само заради пола си. 

Правилно
Жена кандидатства за позицията 
на машинен техник, на която 
винаги са били назначавани мъже. 
Жената се разглежда за 
съответната позиция единствено 
на база нейната квалификация.  

Установено е, че доставчик 
използва детски труд при 
производството на части за Eaton. 
Eaton започва да ползва друг 
доставчик, въпреки че разходите 
са по-високи.  



Гаранция за качество

Ние поемаме ангажимента да произвеждаме 
качествени продукти и да предлагаме 
качествени услуги.

4
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Отлично качество

Качеството е в основата на ангажимента, който сме поели към нашите клиенти и е 
от изключително значение за нашата конкурентоспособност.  Ангажиментът да 
произвеждаме качествени продукти и услуги означава, че:

•	 Качеството е от първостепенно значение в ежедневната ни дейност и ние 
се фокусираме върху непрекъснато му подобряване.

•	 При проектирането, доставянето и изработката на нашите продукти ние 
се стремим да спазим или да надминем ангажимента, който сме поели, 
към нашите клиенти.

•	 Ние предоставяме услуги, фокусирани върху иновациите и нуждите на 
клиентите.

•	 Ние се стремим да гарантираме, че са проведени всички необходими 
проверки и тестове, както и че документацията, свързана с тях, е пълна, 
точна и достоверна.

•	 При проектирането на нашите продукти ние се стремим да спазим 
съответните правителствени стандарти и наредби и редовно 
провеждаме проверки, за да гарантираме непрекъснато съответствие.

•	 Ние се стремим да не допускаме каквито и да било грешки и дефекти.  
•	 Всеки един от нас носи лична отговорност да спазва политиките за 

качество, практиките и процедурите, които се отнасят към нашата работа.

 Въпроси

B. Доставчик анулира части от предишна доставка, защото те не отговарят 
на спецификациите. Вече сме изпратили продуктите, които съдържат 
тези части, но прекият ми началник казва, че не е необходимо да 
уведомим клиентите си, защото това е проблем на доставчика. Това не 
ми изглежда правилно, но не съм сигурен дали трябва да кажа нещо. 
Какво да направя?

O. Ако имате съмнения за безопасността на продуктите или относно тяхното 
качество, не ги запазвайте за себе си.  Докато всеки от нас е отговорен за 
собствените си действия, нашият общ ангажимент към почтеността означава, 
че ние говорим, когато имаме съмнения или от нас се иска да направим 
нещо, което по наше мнение е неправилно.

B. Как мога да бъда отговорен за качеството, когато има толкова голям 
натиск да направя всичко необходимо за навременното изпращане на 
продукта?

O. Качеството е много важно за нашата репутация. Въпреки че трябва да 
направим каквото е необходимо за спазване на крайните срокове, това 
никога не означава, че очакваме да поемате рискове или да правите 
компромиси с качеството. Ако усещате такава форма на натиск, говорете с 
прекия си началник или мениджъра по качеството на място. Ако не се 
чувствате удобно да го направите, свържете се със Службата по етика и 
съответствие.
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Примери

Неправилно
Мениджър по материалните 
средства, който работи по проект 
за снабдяване, установява, че 
предложеният доставчик не е 
получил приемливи резултати от 
оценката на системата за 
качество. Тъй като крайният срок 
наближава, той пренебрегва 
пропуска и добавя доставчика в 
списъка на одобрените 
доставчици.  

Работник на производствена 
линия забелязва, че устройство с 
гарантирана неподатливост към 
грешки, поръчано от клиент, не 
работи. Той се обръща към своя 
пряк началник, който му казва, че 
устройството не е от съществено 
значение в действителност. 
Неохотно, служителят се връща на 
работа и производството 
продължава.  

Правилно
Служител е помолен да игнорира 
стъпките, предвидени в 
глобалната логистична стратегия, 
за да добави бързо нов доставчик. 
Преди да предприеме действия и 
без страх от репресивни мерки, 
служителят пита локалните 
мениджъри на веригата за 
доставки и качество, дали това е 
правилно.

Един от преките началници 
забелязва, че запасът му от 
определен вид винтове е на 
изчерпване. Малко по-къси 
винтове със същия размер на 
резбата се използват в съседната 
производствена линия. Знаейки 
значението на продукта за 
клиента, началникът иска от 
инженерите по продукти и 
качество, отговорни за тази линия, 
да оценят използването на 
по-късия винт, взема решение за 
съответното тестване с цел 
валидиране, и попълва 
документите за смяна на 
производствена технология преди 
да започне да използва 
алтернативния винт в 
производството.

30



3131



Етична конкуренция

Ние печелим конкурентно предимство чрез 
по-високото качество на извършваната от нас 
дейност.  Ние не вземаме участие в непочтена 
или незаконна търговска дейност.

5
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Служителите в отделите по маркетинг, продажби, покупки и придобивания трябва 
да са добре запознати със законите за защита на конкуренцията, както и с другите 
търговски закони и наредби.  Същото се отнася и за членуващите в търговски 
асоциации и агенции по стандартизация.

Етично отношение към конкурентни предприятия
Служителите на Еaton трябва да избягват следните действия:

•	 Да обсъждат с конкуренти: цени, производствени разходи, процес и 
капацитет, стоки и услуги, практики при наддаване, пазари, канали за 
дистрибуция, доставчици, клиенти и други аспекти от нашата дейност, 
които не са предназначени да бъдат обществено достояние;

•	 Да използват тактики за елиминиране на конкуренцията на пазари, на 
които заемаме водеща позиция, в това число продажба на стоки и услуги 
на нереално ниски цени;

•	 Да използват непочтени средства с цел да се сдобият с търговските тайни 
на конкурент на Еaton или да възлагат на трети лица извършването на 
подобна дейност. Такива непочтени средства включват кражба, 
изземване, препечатване или придобиване на информация чрез измама;

•	 Да използват съзнателно търговските тайни на конкурент на Еaton; и
•	 Да критикуват продуктите и услугите, предлагани от конкуренти на Еaton, 

както и да разпространяват пренебрежителни коментари и безпочвени 
слухове по техен адрес.

Без да се консултирали с правния отдел на Eaton и без разрешение от съответния 
ръководен персонал, служителите нямат право да извършват следните действия:

•	 Да водят преговори с конкуренти на Еaton относно възможни сливания, 
придобивания, създаване на съвместни предприятия или съвместни 
споразумения за покупка, маркетинг или развитие;

•	 Да използват стандартите на конкурентни компании по отношение на 
дейността, извършвана от Еaton;

•	 Да участват съвместно с конкуренти на Еaton в процедури за налагане на 
стандарти в съответната индустрия или дейности, свързани с търговски 
асоциации; или

•	 Да обменят информация с представители на конкурентни компании.

Етично отношение към клиентите
Служителите на Еaton не бива да извършват следните действия без 
предварително да са получили одобрение от Правния отдел на Еaton:

•	 Да изискват от клиент да продава или отдава под наем продукт или 
услуга на Eaton на или над определена цена;

•	 Да обвързват продажбата или отдаването под наем на продукт или услуга 
на Eaton с покупката или наемането на друг продукт или услуга;

•	 Да имат специална уговорка с даден клиент;
•	 Да налагат ограничения на клиентите относно територията, на която 

могат да препродават или отдават под наем продукти и услуги на Еaton;
•	 Да налагат ограничения по отношение на клиентите, на които могат да 

бъдат препродавани или отдавани под наем продукти и услуги;
•	 Да предлагат една и съща стока на различна цена и с различна отстъпка 

на конкуриращи се клиенти.

Честност
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 Въпроси 

B. Мога ли да кандидатствам за работа при конкурентите, за да се 
запознаят с техните нови продукти? 

O. Не. Получаването на тайна информация за продукти чрез заблуждаване за 
намеренията на лицето е неприемливо и потенциално незаконосъобразно. 
Събирането на публично достъпна информация за продуктите на нашите 
конкуренти е подходящо, когато е направено законно и професионално. Ако 
имате въпроси за това, как можете да се възползвате от този вид бизнес 
разузнаване, свържете се с правния отдел за съвет. 

B. Служител на потенциален нов клиент е предложил да даде на Eaton 
голяма поръчка, ако се съглася да доставя генератор в дома му. Не 
искам да загубя тази работа, нито поръчката.  Какво да направя?

O. Не му давайте генератора. Това би било форма на подкуп, което е незаконно 
в повечето страни и е против политиката за борба с корупцията на Eaton. 
Напомнете на служителя за ползите от това да се работи с Eaton и преценете 
дали има и други лица от екипа на клиента, които могат да видят, че нашето 
предложение е най-стойностното.

B. Един от моите колеги понякога прави неверни твърдения относно 
продуктите на наш конкурент пред клиентите. Той твърди, че клиентите 
знаят, че той преувеличава, за да осъществи продажба, но аз не се 
чувствам комфортно. Какво да направя? 

O. Първо, припомнете на колегата си, че един от начините да изграждаме 
дълготрайни отношения е чрез взаимно уважение и доверие. Ние печелим 
клиенти чрез отличната си работа и с това, че сме честни в обсъждането на 
нашите продукти. Ако не ви е удобно да говорите с колегата си за това, 
говорете с вашия мениджър или с отдела по човешки ресурси.

B. Имам добри отношения с приятели, които работят за нашите 
конкуренти. Има ли нещо лошо, когато случайно обсъждаме това, което 
става на пазара? 

O. Избягвайте разговори или дейности с приятелите си, които биха могли да се 
разглеждат като злоупотреба или могат да доведат до обвинения в анти-
конкурентно поведение. Разговорите за бизнес с конкуренти може да се 
разглеждат като споразумения между конкуренти за незаконна конкуренция.

B. Моят съсед току-що загуби работата си при един от нашите основни 
конкуренти. Мога ли да му задам въпроси за техните продукти, след 
като той вече не работи за тях? 

O. Преди да зададете въпроси, уверете съседа си, че не искате информация, 
която представлява тайна или е защитена със споразумение за 
поверителност с бившия работодател.
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Етично отношение към доставчиците
Служителите на Еaton не бива да извършват следните действия без 
предварително да са получили одобрение от Правния отдел на Еaton:

•	 Да обвързват покупката на продукт или услуга с продажбата на друг 
продукт или услуга;

•	 Да имат ексклузивна уговорка с даден доставчик;
•	 Да образуват група или кооператив с цел закупуване на даден продукт 

или услуга.



Примери
Неправилно
Мениджър одобрява 
споразумение с двама конкуренти 
за увеличаване на цената за 
крайните клиенти.  

Нов служител на Eaton използва 
старата си парола и влиза в 
интернет страницата на 
предишния си работодател, за да 
разглежда поверителна 
информация.

Правилно
Маркетинг мениджър присъства 
на среща, организирана от 
търговска асоциация и разговорът 
се обръща към темата как да 
контролират цените на пазара. 
Служителят от отдела по 
маркетинг заявява, че 
обсъждането на подобна тема е 
неуместно и напуска залата.

Инженер, интервюиран в Еaton 
след като преди това е работил за 
конкурентна компания, започва 
да описва своята работа по нов 
продукт, който може да е от полза. 
Началникът по инженерната 
дейност го моли да задържи 
информацията, с която разполага, 
за себе си.

35



Зачитане на културното 
разнообразие и 
справедливото отношение 
при наемането на работа

Нашата компания е поела ангажимента да 
зачита културното разнообразие на работното 
място във всички наши предприятия чрез 
действия, които осигуряват равен достъп и 
справедливо отношение към всички работници 
на базата на техните постижения.  Ние не 
толерираме тормоз и дискриминация на 
работното място.

6
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Ние използваме ценностите на Еaton, за да изразим убеждението си, че отлично 
качество може да бъде постигнато единствено чрез нашите служители.

Ние поощряваме всеобхватна среда, която уважава индивидуалните различия и 
цени уникалните перспективи, които водят към новаторски идеи и по-добри 
решения. 

Ние вярваме, че всеки служител трябва да се отнася с уважение и достойнство 
към своите колеги, както и към всички, с които има взаимоотношения в процеса 
на работа.

Ние се ангажираме да следваме линия на поведение, която насърчава 
равноправно отношение при наемането на квалифицирани кадри. 

Ние се стремим да поддържаме среда, която позволява на всеки един от нас да 
достигне пълния си потенциал и да остави своя отпечатък във времето, 
независимо от своя културен и етнически произход, пол, раса, възраст, 
националност, сексуална ориентация, физически или умствен недъг, позиция в 
компанията.

Всеобхватно
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 Въпроси 

B. Моят пряк началник предпочита моите колеги, защото те са от една и 
съща религия. Какво да направя? 

O. Най-добре е да споделите вашите притеснения с вашия пряк началник, но 
ако не ви е удобно да го направите, повдигнете този проблем пред отдела по 
човешки ресурси. 

B. Има слухове, че един от счетоводителите в нашия отдел е получил 
повишение, след като е помогнал на нашия мениджър да прикрие 
голяма грешка. Това справедливо ли е?

O. Не, не е, но това може да са само слухове. Ако имате основания да смятате, че 
вашият мениджър е действал неправилно, свържете се с отдела по човешки 
ресурси или друг местен мениджър относно вашето съмнение. Няма да 
бъдат предприети дисциплинарни мерки срещу вас.

B. Моята приятелка работи за друга международна компания на подобна 
на моята позиция и тя твърди, че заплащането ми е много ниско. Как да 
разбера дали това е вярно? 

O. Възможно е вашата приятелка да не отчита целия пакет компенсации, който 
получавате. Ако имате въпроси относно компенсациите си, говорете с вашия 
мениджър.

B. Моят мениджър изисква от нашия екип да постигаме месечна 
посещаемост и цели за качество. Това не е ли тормоз?

O. Не. Докато мениджърът се отнасят с вас по професионален начин, 
изисквайки постигането на производствените цели по справедлив и 
последователен начин, това не е тормоз.
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Примери
Неправилно
Жена не е одобрена за дадена 
позиция, защото е сгодена, а 
религията й не позволява да 
продължи да работи след брака. 

Завод е договорил санитарното си 
обслужване с малка фирма. 
Мениджърът на завода подозира, 
че някои от санитарните 
служители нямат законно 
разрешение да работят в страната, 
но не предприема нищо. 

Съществуват лоши отношения 
между служителите от две 
съседни държави. Мениджърът 
човешки ресурси избягва да 
наема служители от едната страна, 
защото това ще наруши 
атмосферата на работното място. 
Местните закони не забраняват 
решенията за наемане на работа 
да се базират на национален 
произход.

Мениджър чува някои служители 
да използват етнически обиди по 
отношение на определени колеги 
и игнорира това.

Правилно
Лице с видимо физическо 
увреждане кандидатства за работа 
и кандидатурата му се разглежда 
на базата на неговата 
квалификация.  

Жена мениджър е повишена в 
управител на завод за своите 
качества, въпреки че няколко 
мъже са изразили неодобрение да 
работят за жена.

Двама служители посещават 
отдела по човешки ресурси, за да 
съобщят, че са наблюдавали друг 
служител да прави заплашителни 
жестове към колега. От отдела по 
човешки ресурси информират 
служителя, който е направил 
жестовете, че актове на насилие, 
заплахи или заплашително 
поведение няма да бъде 
толерирани и служителят е 
наказан. 

Мениджър разкрива пред отдела 
по човешки ресурси, че излиза на 
срещи с колега от Eaton. Те 
обсъждат, дали връзката създава 
реален или очевиден конфликт на 
интереси и дали е необходимо да 
се преструктурират задълженията 
или да се преназначат лицата на 
друга длъжност.  
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Ние избягваме взаимоотношения и поведение, 
които могат да попречат на правилната 
преценка в дадена ситуация или да 
предизвикат сблъсък между нашите лични 
интереси и лоялността ни към Eaton.  Ние не 
използваме позицията си в Еаton с цел да 
облагодетелстваме по непочтен или незаконен 
начин себе си или трети лица.  Ние не 
участваме в дейности и не влизаме в 
отношения, които са конкурентни на дейността 
на Eaton.

7Избягване на  
конфликт на интереси
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Взаимоотношения

Конфликт на интереси съществува тогава, когато Вашите лични интереси или 
поведение са пречка или могат да бъдат изтълкувани като пречка по отношение 
на способността ви да защитавате интересите на Eaton.  Дори ако това решение е 
правилно, може да се окаже трудно да убедите околните.  Много е важно да 
избягвате ситуации, които поставят лоялността ви на изпитание.  Понякога е 
трудно да се прецени дали в даден случай съществува конфликт на интереси.  Ето 
няколко често срещани ситуации, които представляват конфликт на интереси. 

Втора работа
Дори и ако упражняването на странична дейност за друга компания не винаги 
води до конфликт на интереси, то подобна дейност обаче трябва да е стриктно 
разделена от работата ви в Еaton и не бива да се отразява негативно на 
постиженията ви. В действителност очакваме повечето от служителите на 
ръководни постове и тези, които упражняват високоспециализирана дейност, да 
работят единствено и само за Еaton. Поискайте одобрение от прекия си началник, 
ако обмисляте да започнете втора работа.

Ако работите за доставчик или за клиент на Еaton
Ако сте нает от доставчик или клиент на Еaton като служител, консултант или под 
каквато и да е друга форма, то последното се счита за конфликт на интереси.

Конкуренция на Еaton
Нямате право да вземате лично участие в дейности, които са в конкуренция с 
бизнеса на Еaton, независимо дали в качеството си на служител, консултант или 
на каквато и да е друга позиция.

Собствен дял в друго бизнес предприятие
Служителите на Еaton нямат право пряко или чрез трети лица да имат финансов 
интерес в компании, които са клиенти, доставчици или конкуренти на Еaton, тъй 
като последното би могло да предизвика конфликт на интереси или да доведе до 
ситуация, която може да бъде изтълкувана като конфликт на интереси.  За 
финансов интерес се счита притежаването на над 1% от капиталовата стойност на 
дадено предприятие.  Ако имате съмнения относно това как може да бъде 
изтълкувана дадена инвестиция, обърнете се към прекия си началник.
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Използване на вътрешна информация при търговия с акции
Служители, които имат достъп до поверителна информация, нямат право да 
използват или да споделят тази информация с цел търговия с акции.  
Използването на информация, която не е предназначена за широката 
общественост, с цел финансово облагодетелстване, е в разрез със закона и с 
професионалната етика и може да доведе до наказание, в това число глоба или 
затвор.

Семейство и приятели
Конфликт на интереси може да възникне, ако вие или вашият съпруг/съпруга, 
роднина или близък приятел работи за или имате финансов интерес в настоящ 
или потенциален доставчик, клиент или конкурент на Еaton. Конфликт на 
интереси е и ако наемете роднина или близък личен приятел да работи за Eaton 
на каквато и да е позиция. Трябва да избягвате дори ситуации, които могат да 
бъдат изтълкувани като конфликт на интереси.  Ако имате роднина или приятел, 
които работят за настоящ или потенциален доставчик, клиент или конкурент на 
Еaton, говорете с прекия си началник, за да обсъдите и предотвратите 
възникването на възможни проблеми.

Членство в борд на директорите
Без изричното съгласие на председателя и 
изпълнителния директор на Еaton, служителите на 
Еaton нямат право да участват в борда на 
директорите или в друг подобен орган в рамките на 
която и да е компания със стопанска дейност, освен 
тези, притежавани, контролирани или свързани с 
Еaton.  Съществуват специални канали за 
назначаване на членовете на борда на директорите 
на компании, притежавани, контролирани или 
свързани с Еaton.  Одобрението на председателя не 
се изисква, когато служители на компанията 
членуват в борда на организации с идеална цел или 
обществени организации.  Ако искате да се 
застраховате срещу дейността, която извършвате в 
подобни предприятия и организации, обърнете се 
към вицепрезидента и общото събрание.

Подаръци за или от клиенти или 
доставчици на Eaton
Неподходящи или големи подаръци, или 
развлечения за или от клиенти или доставчици на 
Eaton може да доведат до конфликт на интереси. 
Направете справка с политиката на Eaton за 
подаръци и развлечения, за да получите специални 
инструкции и задълженията за докладване. 
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Не 
забравяйте:
Не е нужно да 
съществува 
действителен 
конфликт на 
интереси, за да 
възникне 
проблем.  Трябва 
да избягвате дори 
ситуации, които 
могат да бъдат 
изтълкувани като 
конфликт на 
интереси.  Ако не 
сте сигурни 
относно 
позволените 
действия в тази 
област, потърсете 
помощ.

▲!



 Въпроси 

B. След като имам добра работа в Eaton, моето семейство и приятели 
очакват от мен да им помогна да започнат работа в Eaton също. Те 
разчитат на мен и аз ще разстроя семейството си, ако им кажа, че не 
могат да кандидатстват за работа. Какво да направя?

O. Успехът на Eaton зависи от способността ни да привлечем най-добрите хора. 
Обяснете на семейството си, че те могат да кандидатстват за позиции в Eaton, 
но вие не можете да повлияете на решението за назначаването им или да ги 
подпомагате, или лично да ги ръководите. Те имат същите възможности 
както всички други лица, кандидатстващи за работа. 

B. Ожених се за жена, семейството на която притежава значителен дял в 
един от нашите конкуренти. Това означава ли, че трябва да напусна 
работата си в Eaton?

O. Не, не трябва.  Обсъдете ситуацията с вашия пряк началник, за да се избегнат 
потенциални проблеми.  

B. Докато преговаряме за голяма нова поръчка с президента на фирма-
доставчик, той намеква, че ако му помогна да спечели поръчката с 
Eaton, той ще ми предложи позиция в неговата компания, фирмена кола 
и значително повишение на заплатата. Аз учтиво отказах и обясних, че 
ние избираме доставчиците си на базата на качествата им и приемането 
на такова предложение е неправилно. Трябва ли да докладвам на 
някого, какво се случи?

O. Да. Кажете на вашия пряк началник незабавно, за да се избегне 
впечатлението, че сте се повлияли от предложението, както и за да може 
Eaton да преразгледа отношенията си с този доставчик.
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Примери

Неправилно

Мениджър одобрява 
закупуването на храна за 
фирмена вечеря от 
ресторанта на съпругата си 
без да уведоми никого за 
възможен конфликт на 
интереси. 

Мениджър наема зет си на 
работа като негов пряк 
подчинен.

Служител създава 
компания, която пряко 
конкурира дейността на 
Eaton.  

Служител присъства на 
поверително събрание, 
научава за плановете на 
Eaton да закупи компания 
и след това купува акции 
на тази компания. 

Правилно

Съпругата на мениджър на 
веригата за доставки е 
наета от доставчик. 
Мениджърът съобщава за 
потенциален конфликт на 
интереси и са взети 
подходящи мерки.  

Административен асистент 
попада на проект на отчета 
на Eaton за тримесечието. 
Асистентът не казва на 
никого за съдържанието на 
отчета.

Мениджър се оттегля от 
вземането на решение за 
наемане на своя 
племенник и гарантира, че 
ако племенникът му бъде 
нает, той няма да работи в 
отдела на този мениджър. 

При получаване на 
повишение на длъжност 
ръководител екип, 
служителка разкрива на 
своя пряк началник, че 
излиза с колега, така че 
възможните проблеми да 
могат да се обсъдят и 
избегнат. 
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Защита на активи  
и информация

Ние използваме активите на Eaton както и 
информацията, и въможностите, предоставени 
от корпорацията, единствено и само за целите 
на развиваната от нея дейност.  Ние не 
разкриваме информация и данни за 
служителите, поверени ни от Eaton или от 
трети лица.  

8
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Примери

Неправилно
Оператор на машина събира 
скрап от машината и го отнася у 
дома си с цел лично ползване. 

Служител услужва на своя съсед 
със служебната си кола.  

Служители използват заваръчните 
инструменти на компанията, за да 
помогнат на мениджъра си да 
поправи личната си косачка за 
трева.  

Правилно
Служител напомня на нов колега 
за правилата за безопасна работа 
и му показва как да съхранява 
инструментите си на сигурно 
място. 

След като научава, че служител е 
заплашил да нарани колега, 
прекият началник се обръща към 
местния отдел по сигурност и 
човешки ресурси. 

Служител научава слухове, че 
някои служители събират скрап и 
го продават на местни търговци за 
скрап. Той споделя това със своя 
пряк началник.

Материални активи
Ваша отговорност е да съхраните и предпазите имуществото на Еaton от загуба, 
кражба и злоупотреба. За активи на Еaton се считат материални активи като 
съоръжения, оборудване, ръчни инструменти, офис консумативи и компютри.

Как да съхраните материалните активи на Еaton:
•	 Използвайте ги в съответствие с конкретните изисквания и ги съхранявайте 

по подходящия начин, напр. съхранявайте ръчните инструменти на сигурно 
място в рамките на завода;

•	 Не злоупотребявайте с картите за електронен достъп;
•	 Уведомете местния отдел по сигурността в случай на изгубени или 

откраднати вещи;
•	 Уведомете отдела по корпоративна сигурност, ако имате информация или 

подозрения за престъпна дейност или заплахи срещу Еaton, служители на 
компанията или нейните активи.

Доверие
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Компютри и други информационни системи
Еaton насърчава използването на средства за електронна комуникация с цел 
споделяне на информация, ефективно общуване и обмен на идеи.  Примерите за 
електронна комуникация включват следното: електронна поща (интернет и 
електронна поща в рамките на компанията), телефон, клетъчен телефон, гласова 
поща, съобщения на електронното табло, блогове, разговори в чат страници в 
интернет, видео конференции, факс и съобщения в социалните мрежи.    

Средствата за електронна комуникация се използват единствено и само за целите 
на развиваната от Еaton дейност.  Инцидентната им употреба за лични нужди е 
позволена при условие, че не пречи на представянето на служителите и че няма 
отрицателен ефект върху системата за електронни комуникации на Еaton и не 
нарушава по какъвто и да е друг начин линията на поведение по отношение на 
електронните комуникации, цифровите авторски права и социалните медии. 

Служителите не бива да споделят потребителския си идентификатор и да 
позволяват неоторизиран достъп до компютрите на Eaton, мрежите, данните или 
системите от други лица, които не са служители на Eaton. 

Ето примери за действия, които са в разрез с възприетата от Еaton линия на 
поведение по отношение на електронните комуникации, цифровите авторски 
права и социалните медии.

•	 Използване на средствата за електронна комуникация с цел тормоз, 
отправяне на обиди, непристойни коментари и заплахи;

•	 Рекламиране на стоки или услуги, които нямат отношение към дейността 
на Еaton;

•	 Предлагане на услуги от каквото и да е естество;
•	 Създаване и изпращане на верижни електронни писма;
•	 Фалшификация;
•	 Използване на средствата за електронна комуникация за незаконни 

цели;
•	 Съобщаване на конфиденциална фирмена информация, като например 

чертежи на нови продукти или ценови листи, на неупълномощени лица;
•	 Споделяне  или съхраняване върху неразрешени активи или интернет 

страници на конфиденциална фирмена информация, като финансова 
информация и намерения за придобиване;

•	 Изтегляне или съхраняване на порнографски материали в мрежата на 
Eaton;

•	 Инсталиране на нелицензирани софтуерни програми или неодобрени 
или нелицензирани цифрови носители (аудио или видео файлове) върху 
активи на Eaton;

•	 Комуникация и споделяне чрез инструменти за споделяне с равноправен 
достъп;

•	 Свързване на неразрешен хардуер или устройства към мрежата на Eaton 
и към системите за електронна поща.

Тъй като социалните медии и другите средства за комуникация продължават да се 
развиват, служителите се насърчават да се консултират с политиките на Eaton за 
електронни комуникации и социални мрежи за насоки относно това, какво е 
позволено.
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Примери
Неправилно
Служител използва един от 
компютрите на компанията, за да 
изтегли от интернет неодобрена 
версия на пакета Microsoft’s Office 
без първо да се консултира с 
отдела по информационни 
технологии.

Служител качва информация за 
предложено придобиване в 
социалните мрежи.  

Служителка препраща 
електронно писмо, съдържащо 
имената и заплатите на 
служителите към свой личен и 
нефирмен имейл адрес.   

Правилно
След като служителка получава 
верижно електронно писмо от 
колеги, тя им напомня за 
политиката на Eaton по 
отношение на електронните 
комуникации.

Служител, който е копирал 
поверителна финансова 
информация за Eaton на 
домашния си компютър, за да 
работи от дома си научава, че 
това не е разрешено и 
прекратява тази практика.

 Въпроси

B. Мога ли да споделям файлове използвайки мрежата с равноправен 
достъп на моя компютър в Eaton?

O. Не, споделянето на файлове чрез мрежата с равноправен достъп е силно 
рискова операция, тъй като излага компютъра ви на риск от потенциална 
загуба на конфиденциалност и средства за контрол. Загубата на тези 
средства за контрол излага вашия компютър и мрежата на Eaton на риск от 
нарушение на конфиденциалността, нарушаване на работата, кражба и други 
незаконни дейности, които могат да доведат до наказателна отговорност за 
вас и за фирмата.  

B. Използвах USB устройство за флаш памет за съхраняване на клиентска 
презентация, докато бях в командирова и след това загубих флаш 
паметта. Какво трябва да направя?

O. Обсъдете случилото се с вашия пряк началник така, че да определите дали е 
нужно да уведомите клиента за загубата на информация.

B. Докато съм на ваканция, мога ли да позволя на съпругата ми да 
използва моя Eaton компютър за достъп до електронната й поща?

O. Когато позволите на друго лице достъп до вашия Eaton компютър, дори и 
само за проверка на имейла, вие му давате достъп до всеки файл и 
електронно писмо на вашия компютър, и затова това не е добра идея. 
Помислете добре и преценете риска, когато вземате такива решения.

B. След като коментирах във външна чат стая за това как моят авариен 
генератор Eaton ми помогна по време на последното прекъсване на 
захранването, към мен се обърна един местен вестник с молба да 
разкажа историята. Това правилно ли е?

O. Уведомете вестника, че сте служител на Eaton и че изразявате личното си 
мнение за генератора. Важно е да запомните, че в днешния електронен свят, 
публикуването на информация в интернет бюлетините или коментирането във 
външни чат стаи е почти равностойно на говорене пред медиите. Ако коменти-
рате, положително или отрицателно, Eaton или неговите продукти в лични 
социални медии, вие трябва да се идентифицирате като служител на Eaton и да 
поясните, че изразявате вашето лично мнение. Консултирайте се с политиката 
на Eaton по отношение на социалните мрежи и външните комуникации.
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Примери

Неправилно
Просто от любопитство, 
мениджър разглежда бюрото на 
свой подчинен.

Двама мениджъри обсъждат 
медицински проблем на 
служител по време на обяд.

Правилно
Служител забелязва работна 
оценка, забравена във 
фотокопирната машина и я 
връща на собственика, без да я 
прочете.

Нов мениджър се свързва с 
отдела по човешки ресурси, за да 
обсъди правилния начин да 
работи с лични данни.

Защита на личното пространство на служителите
Eaton е поел ангажимент да уважава неприкосновеността на служителите си. 
Фирмената политика предвижда личната информация и данните, които се 
предават, съхраняват и обработват, да бъдат защитени от неразрешено или 
непреднамерено разкриване, като се използват единствено за законни бизнес 
цели и се третират в съответствие със законодателството. Eaton прилага мерки за 
сигурност и процедури за контрол на достъпа, за да гарантира, че личните данни 
са достъпни само за лицата, пряко отговорни за съответните работни функции, 
които трябва да ги знаят. Eaton потвърждава, че много страни, в които развива 
дейност, имат специфични закони за поверителността на данните по отношение 
на обработката на лични данни, като Eaton изрично се ангажира да спазва тези 
закони.

Защита на личното пространство на служителите
Служителите имат основното право на личен живот по отношение на физическото 
си работно пространство, като шкафчета, кабини, бюра, офиси, документни 
масиви и кутии с инструменти и лични данни, които могат да се съхраняват на 
техните фирмени електронни устройства, като телефони и компютри.  Въпреки 
това, Eaton изрично си запазва правото да проверява личните вещи на 
служителите си при влизане в помещенията на фирмата и да претърсва цялото 
фирмено имущество, в съответствие с вътрешните политики и стандарти, и 
местното законодателство. 
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Информация относно собствеността на Еaton
Информацията относно фирмената собственост трябва да се разглежда 
внимателно. Това включва интелектуалната собственост на Eaton, като например:

•	 Процеси и формули;
•	 Търговски марки;
•	 Търговски тайни и ноу-хау;
•	 Материал със защитени авторски права;
•	 Бизнес и маркетингови планове, както и планове за услуги на клиенти;
•	 Инженерни и производствени идеи;
•	 Системи, включително Eaton Business System;
•	 Проекти и чертежи;
•	 Бази данни на компанията;
•	 Данни за персонала;
•	 Информация относно заплащането на служителите;
•	 Непубликувани финансови данни и доклади.

Използването или изнасянето на информация, която засяга собствеността на 
Еaton, без нужното разрешение, е забранено и може да бъде преследвано от 
различни закони или разпоредби за личните данни.

Съхранявайте поверителна информация по начин, който не позволява тя да бъде 
използвана или изнасяна от неупълномощени лица.

Отнасяйте се със същото внимание към информация, която засяга собствеността 
на трети лица (като патенти, търговски марки, търговски тайни и авторски права). 
Това се прави с цел да се избегнат обвинения към Еaton в незаконно присвояване 
или злоупотреба с подобен род информация.

52



Примери
Неправилно
Докато пътува в претъпкан влак, 
служител описва в подробности, 
говорейки по мобилния си 
телефон, поверителен дизайн на 
нов продукт. 

Работейки у дома си, инженер на 
Eaton прави подобрение на 
продукт на Eaton и тайно предлага 
идеята на един от клиентите на 
Eaton.

Правилно
Служител предлага 
енергоспестяваща идея за завода. 
Идеята се разглежда и внедрява.  

Мениджър напомня на 
новоназначен служител да не 
издава поверителна информация 
относно бившия си работодател, 
докато работи за Eaton.

 Въпроси

B. Напоследък имахме разлив в завод, което силно привлече вниманието 
в общността. Моят съсед работи в местния вестник и ме помоли да му 
разкажа какво точно се е случило. Какво трябва да направя?

O. Бъдете учтиви, но му кажете, че има определени говорители на фирмата, 
които ще се свържат с него, за да му предоставят информация. Уведомете 
мениджъра на завода, така че той/тя да се свърже с отдела за връзки с 
обществеността за инструкции относно това, как да се реагира.
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Почтеност при 
развиване на 
дейността9

Ние не предлагаме и не приемаме подкупи, 
рушвети или неподходящи подаръци, или 
развлечения. Ние се ангажираме с 
икономически практики, които са в 
съответствие с нашата етика и ценности.  
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Закони за борба с корупцията
В Eaton сме поели ангажимент да спазваме антикорупционните закони, които 
забраняват подкупи, рушвети или други корупционни действия за получаване 
или запазване на сделка или за получаване на неправомерно предимство. 
Повечето страни са приели тези закони. В някои случаи, като например 
американският закон за чуждестранната корупционна дейност и британският 
закон срещу подкупите, тези закони се прилагат за поведението на служителите 
на Eaton по целия свят. И двата закона забраняват подкупите, плащани от 
служителите на Eaton и всички лица или фирми, действащи от името на Eaton, 
навсякъде по света, където фирмата развива своя бизнес. 

Законите за борба с корупцията третират като престъпление заплащането, 
предлагането или даването на стойностен предмет на държавен служител, 
политическа партия или длъжностно лице, кандидат за правителствена служба, а 
в някои случаи и на частно дружество или лице, когато това се прави с 
корупционна цел, за да се повлияе върху техните действия или решения. 
Нарушението на тези разпоредби може да подведе Eaton и служителите на 
фирмата под наказателна и гражданска отговорност или и двете, в това число 
лишаване от свобода и значителни глоби и наказания.  

Подкупите, рушветите и другите 
корупционни плащания са забранени във 
всички точки на света
На служителите на Еaton е забранено да предлагат 
или да дават, да искат или да получават подкупи, 
рушвети или други корупционни плащания, или 
каквито и да е ценни предмети на или от лица или 
организации, в това число държавните институции, 
отделни представители на правителството, частни 
компании или служителите на тези частни компании 
при каквито и да било обстоятелства. 

Тази забрана за подкупи, рушвети или други 
корупционни плащания е валидна във всички точки 
на света, независимо от съществуващите местни 
обичаи или условия на конкуренция. Това правило 
важи с еднаква сила за служители, агенти по 
продажбите, представители, консултанти, 
дистрибутори и други лица/фирми, които извършват 
дейност от името на Еaton, както и съвместните 
предприятия. Всички бизнес партньори, 
включително представители, консултанти, брокери, 
предприемачи, доставчици, смесени предприятия 
или филиали, или всеки друг посредник или агент, 
действащ от името на Eaton, трябва да се 
съобразяват с действащите закони за борба с 
корупцията докато извършват стопанска дейност от 
името на Eaton. 

Направете 
справка с 
политиката на 
Eaton за борба с 
корупцията за 
допълнителни 
указания.
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 Въпроси 

B. Развивам бизнес с фирма, която е собственост на правителството. 
Служителите на тази фирма считат ли се за държавни служители?

O. Да. Определението за държавен служител е широко и включва служителите 
на държавните предприятия. Направете справка с политиката на Eaton за 
борба с корупцията за пълната дефиниция. 

B. Чух слух, че един от нашите представители е намесен в корупционни 
практики, но не знам нищо конкретно. Какво трябва да направя? 

O. Обръщайте внимание на твърденията или слухове за неправомерно поведе-
ние на нашите представители. Eaton може да носи отговорност за тяхното 
поведение, дори ако не го одобрява или не знае за него. Важно е да се проучи 
почтеността на предложените представители преди да започнете да работите с 
тях. Нашите писмени договори с представителите трябва да ни дават възмож-
ност да извършваме одит на дейността им, за да потвърдим придържането им 
към законите и да прекратим договора им, ако те участват в корупционни 
практики. Свържете се с правния отдел за инструкции как да действате.

B. Бих искал да ангажирам консултант, който да ни предоставя услуги в 
страна, където е известно, че корупцията е широко разпространена. 
Как да съм сигурен, че този консултант ще приеме нашата етика и 
ценности, докато работи от името на Eaton? 

O. Eaton провежда разумна проверка преди да ангажира консултанти като трети 
лица, за да прецени дали те притежават уменията, таланта и ресурсите, които 
са им нужни, за да изпълняват своите задължения и да се гарантира, че ще 
действат почтено,  докато извършват стопанска дейност от името на Eaton. 
Свържете се с правния отдел за съвет преди да ангажирате консултант или 
друго трето лице, което ще извършва стопанска дейност от името на Eaton.

B. Какво е подкуп?
O. Подкупът представлява пари или други ценности (като услуги или подаръци), 

предлагани или давани неправомерно и с цел да повлияят на преценката 
или поведението на трето лице или да предизвикат желан резултат или 
действие. 

B. Какво е рушвет?
O. Рушветът е особен вид подкуп. Той представлява парична сума, комисионна 

или друга ценност, която се предоставя за неправомерно получаване или 
връщане на част от паричната сума, платена при сключването на законен 
договор. Пример за рушвет е ако доставчик се съгласи да заплати на 
служител на Eaton процент от паричната сума, която доставчикът е получил 
от Eaton в замяна на подписване на договор с доставчика.

B. Представител на клиент се е съгласил да сключи дългосрочно 
споразумение за доставки, но само ако сме съгласни да изплащаме 
обратно един процент от продажната цена като отстъпка за клиента за 
всеки поръчани 1000 части. Зная, че рушветът е неправомерен, но дали 
е приемливо да се съглася на отстъпка? 

 A. Има случаи, когато е приемливо да сe направи отстъпка от част от покупната 
цена на клиент, въз основа на обема покупки, при условие че отстъпката е 
позволенa от местното законодателство, отчетена правилно и се изплаща 
директно на компанията-клиент, а не на индивидуалните представители на 
компанията. Ако клиентът поиска  да получи част от покупната цена лично в 
замяна на осигуряването на поръчката, това ще представлява рушвет и не е 
приемливо. Свържете се с правния отдел, за да обсъдите тези искания, ако 
не сте сигурни, че те са правомерни. 
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Примери
Неправилно
Eaton придобива дял в компания в 
страна, където е корупцията е 
широко разпространена, без да се 
направи проучване или 
разглеждане на бизнес практиките 
или репутацията на фирмата.  

Мениджър иска от доставчик на 
услуги за ремонт и поддръжка да 
ремонтира къщата му на ниска 
цена, а в замяна ще даде добра 
оценка за доставчика.

Правилно
След няколко месеца скъпи и 
дълготрайни преговори между 
мениджър по продажбите в Eaton и 
голям правителствен контрагент, 
Eaton получава поръчка. Преди 
подписването на договора, член на 
екипа на контрагента се опитва да 
даде подкуп на мениджъра по 
продажбите. Мениджърът веднага 
се свързва със своя пряк началник 
и с правния отдел за инструкции. 
Мениджърът се връща при лицето, 
което се опитва да го подкупи и 
отхвърля офертата. Мениджърът 
подчертава ангажимента на Eaton 
да упражнява своя бизнес по 
правилен начин и напомня на 
лицето за ползите от качеството, 
технологиите и сервизните 
възможности на Eaton. Мениджърът 
потвърждава ангажимента да 
подпише договор, но без да се 
извършва плащане. Договорът е 
подписан. 

Доставчик предлага на служител от 
веригата за доставки на Eaton 
плащане на парична сума за 
ускоряване на процеса по 
одобрение на доставчика. 
Служителят от веригата за доставки 
учтиво отхвърля офертата и 
незабавно докладва за опита за 
подкуп на прекия си началник. 

B. Бях помолен да осигуря пътуване до увеселителен парк в замяна на 
поръчка от клиент. Учтиво отклоних молбата и ние получихме 
поръчката. Трябва ли все пак да уведомя някого за това?  

O. Да. Винаги е добра идея вашият пряк началник да знае, когато това се случи, 
за да се избегнат по-нататъшни проблеми с клиента. 

B. Ще се откаже ли Eaton от бизнес възможност, ако тя излага на риск 
репутацията ни?

O. Да, ще се откажем. Нашата почтена репутация е твърде важна, за да я рискува-
ме с цел да получим бизнес възможност, без значение колко значима е тя.
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Подаръци и развлечения
Обичайна практика е бизнес партньори да си разменят скромни подаръци и 
развлечения като израз на добра воля и с цел заздравяване на работните 
отношения с доставчици, клиенти и други бизнес партньори. Съзнавайки това, 
Eaton поддържа политика за подаръци и развлечения за служителите си, която 
трябва да се следва при предлагане или приемане на подаръци, развлечения или 
предложения за пътуване. Особено важно за работниците е да следват тази 
политика при извършване на стопанска дейност или бизнес преговори с 
представители на правителството и служители на държавни предприятия.

Предлагане или приемане на подаръци
Като общо правило, служителите на Eaton могат да предлагат или приемат 
подаръци дотолкова, доколкото подаръците са законосъобразни и:

•	 Не създадат впечатление или задължение, че дарителят има право на 
преференциално отношение;

•	 Няма да накърнят репутацията на Еaton или тази на засегнатите лица, ако 
подаръците станат обществено достояние;

•	 Отговаря на изискванията, наложени от местното ръководство, ако има 
такива, както и

•	 Са одобрени и оповестени, както се изисква от политиката за подаръци и 
развлечения.

 Въпроси 

B. Имам ли право да приема подарък като част от тържествено събитие?
O. Имате право да приемете подарък на тържествено събитие, ако подаръкът 

не може да се тълкува като подкуп или възнаграждение и не е в нарушение 
на закона. Възможно е да има моменти, когато получавате подарък на 
тържествено събитие, който може да е неуместен според политиката на 
Eaton за подаръци и развлечения, но би било непрактично или обидно да се 
откаже. Ако получите такъв подарък, незабавно уведомете своя мениджър, 
за да можете да обсъдите адекватен отговор.

B. Уместно ли е да поискам от доставчик да ме заведе на голф или други 
спортни събития?

O. Никога не е подходящо да искате подаръци, парични възнаграждения, 
облаги и др. на каквато и да е стойност с цел лично облагодетелстване. 

Предлагането на подаръци на държавни 
служители или на служители на държавни 
предприятия е обект на сложни закони и 
подзаконови актове. Служителите, които работят с 
държавни служители или официални лица, трябва 
да спазват политиката за подаръци и развлечения.
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Примери
Неправилно
Служител посещава тържество, 
организирано от търговец на 
Еaton, по време на което печели 
два двупосочни самолетни билета 
до Хавай. Служителят не 
оповестява тази награда на 
прекия си началник и използва 
билетите.

Правилно
Мениджър на завод би искал да 
предложи подарък на местен 
правителствен служител по 
случай пенсионирането му. 
Мениджърът се свързва с офиса 
на служителя и научава, че има 
установен лимит за паричната 
стойност на подаръците, които 
длъжностното лице може да 
приеме. Мениджърът на завода 
купува малък предмет с логото на 
Eaton от фирмения магазин, който 
е в рамките на лимита.

Никога не е подходящо да предлагате или да приемате:
•	 Подаръци във формата на парични средства или парични 

еквиваленти;
•	 Подаръци, които са забранени от действащите закони;
•	 Подаръци, дадени като подкуп, отплата или рушвет;
•	 Подаръци, за които знаете, че са забранени от организацията на 

бизнес партньора, както и
•	 Подаръци, дадени под формата на услуги или непарични ползи.
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B. Работя във веригата за доставки и съм развил близки отношения с един 
от нашите доставчици. Знаейки, че синът ми се е върнал у дома от 
колежа, доставчикът ми предложи да го наеме на работа за лятото. 
Трябва ли да откажа предложението?

O. Да. Има две основателни причини да откажете предложението. На първо 
място, предложението за работа представлява полза, която може да се 
разглежда като подарък и да създаде впечатление, че доставчикът се ползва 
с преференциално отношение от вас. Второ, ако в близкото бъдеще вие 
възлагате на доставчика нови поръчки, може да изглежда, че той получава 
поръчки в замяна на това, че е наел сина ви.

B. Ремонтирам банята в дома си сам и един от контрагентите на Eaton ми 
предложи да ми даде клиентския си номер, за да получа отстъпка за 
строителни материали. Тъй като това е лична работа в моя дом, мога ли 
да ползвам намалението на контрагента?

O. Отстъпките са парични еквиваленти, които не са приемливи подаръци 
съгласно политиката за приемане на подаръци.



Примери
Неправилно
Доставчикът предлага да заведе 
служител на Eaton до своя завод 
за коригиране на повтарящи се 
проблеми с качеството. 
Доставчикът предоставя на 
служителя двудневен престой с 
платени разходи в Лас Вегас, за 
компенсация на неприятностите, 
породени от проблемите с 
качеството.

Правилно
Можете да поканите и да 
придружите клиент на вечеря и на 
театър, за да отпразнувате 
завършването на даден проект.

Развлечения
Служителите, на които се налага да предлагат или приемат предложения за 
развлечения трябва да познават политиката на Eaton за подаръци и развлечения 
и приложимите закони. Служителите на Eaton, участващи в развлечения, трябва:

•	 Да не го правят често и да са запознати с политиката за пътни разходи;
•	 Да показват добър вкус  и да се появяват на приемливи от бизнес гледна 

точка места;
•	 Да са разумни и да се държат подходящо в контекста на бизнес повода;
•	 Да не са свързани с подкупи, отплата или рушвет, или други незаконни 

практики;
•	 Да не създават впечатление, че Eaton или бизнес партньорът имат право 

на преференциално отношение; както и
•	 Придобивките да са одобрени и оповестени, както се изисква от 

политика за подаръци и развлечения.

 Въпроси 

B. Придружаването на мой клиент на спортно събитие счита ли се за 
подарък или развлечение съгласно политиката за подаръци и 
развлечения? 

O. Ако придружавате клиента, това се счита за развлечение. Ако дадете билети 
на клиента, билетите се считат за подарък. И двата случая, подарък или 
развлечение, те са предмет на политиката за подаръци и развлечения.

B. Бих искал да заведа един от моите клиенти на концерт, но съм чувал, че 
нейната компания не позволява развлечения на стойност над 20 евро. 
Ако тя се съгласи, може ли да я взема на концерта?

O. Ако стойността на билетите е над 20 евро, не е подходящо да я водите на 
представлението. Не предлагайте подаръци и развлечения, ако знаете, че те 
са забранени от отсрещната организация.
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Инструмент за оповестяване и 
докладване за подаръци
За да се осигури прозрачност по отношение на 
практиките за подаръци и развлечения в Eaton, 
някои подаръци, развлечения и пътувания трябва 
да се оповестяват чрез приложението за 
оповестяване и докладване за подаръци, което 
представлява онлайн приложение, достъпно чрез 
JOE.  

 Въпроси 

B. Как да оповестя подарък и развлекателни 
дейности, ако нямам достъп до 
приложението за оповестяване и 
докладване на подаръци?

O. Кажете на мениджъра си, който е отговорен 
за събирането и докладването на 
информацията за тези дейности чрез 
приложението за оповестяване. 

B. Може ли прекият началник да установи 
изисквания за своите подчинени, които да 
са по-строги, отколкото предвижда 
политиката за подаръци и развлечения?

O.  Да.

Предлагане на 
развлечения и 
пътувания на 
държавни служители 
или служители на 
държавни 
предприятия е обект 
на сложни закони и 
подзаконови актове. 
Служителите, които 
работят с държавни 
служители или 
официални лица, 
трябва да спазват 
световната политика за 
подаръци и 
развлечения.

Следните развлечения 
никога не са подходящи 
за предлагане или 
приемане:

•	 Развлечения за 
„възрастни” или 
какъвто и да е вид 
събития, включващи 
голота или 
неприлично 
поведения, дори и ако 
такива събития са 
приемливи от 
културен аспект;

•	 Развлечения, които 
бизнес партньорът 
няма разрешение да 
предлага или да 
присъства, както и

•	 Развлечения, които са 
забранени от местното 
управление или 
действащите закони.
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10 Търговия с 
правителства

Ние спазваме законите, правилата и 
разпоредбите, които засягат договорите с 
правителства или отношенията с техните 
членове.

62



63

Служителите, участвали в търговия, продажба, сключване на договор и работа по 
проекти, в които участва правителство, трябва да: 

•	 Гарантират, че документацията се съхранява в съответствие с изискванията 
на конкретното правителство;

•	 Да спазва счетоводни процеси, включително (но не само) процеси, които 
гарантират, че данните за разходите и цените са точни, пълни, изнесени в 
съответствие с конкретните изисквания и се съхраняват по подходящ начин;

•	 Да изискват от подизпълнителите, консултантите, представителите по 
продажбите, дистрибуторите и независимите изпълнители да спазват 
съответните закони и наредби;

•	 Да са добре запознати и да следват линията на поведение на Еaton, която 
засяга договорните отношения с правителства и взаимоотношенията с 
техните служители; както и

•	 Да избягват замени без да са получили нужното разрешение за договорени 
стоки и услуги или да се отклоняват от договорни изисквания без 
писменото одобрение от правителствения служител, който оторизира 
подобни действия.

Нарушенията на правителствени изисквания за договаряне могат да доведат до 
много сериозни последици за Eaton и замесените служители. Тези последици могат 
да включват граждански и/или наказателни санкции, както и забрана на Eaton да 
продължи да работи по държавни поръчки.

Договори с правителства
Много федерални, държавни и местни правителства по света са приели конкретни 
закони и наредби за закупуване на стоки и услуги. Служителите трябва да отговарят 
на приложимите законови и подзаконови актове за всички договори с правителства.  

Почтеност

Дадено правителство може да 
наложи специални правила на 
поведение, които да са 
по-строги от възприетите 
търговски практики.  Следните 
области изискват специално 
внимание:

•	 Маркетинг;
•	 Счетоводство;
•	 Деловодство;
•	 Отчетност и/или 

издаване на 
свидетелства;

•	 Верига за доставки; 
както и

•	 Качество.

Някои дейности, които изискват стриктното 
спазване на конкретни правила, са следните:

•	 Отчет за направени разходи;
•	 Оферти и процедури по наддаване;
•	 Определяне на цените на стоки и услуги;
•	 Избягване на конфликт на интереси в 

организацията;
•	 Даване на подаръци или предлагане на 

развлечения на държавни служители;
•	 Обсъждане на възможности за наемане 

на работа с настоящи и/или бивши 
държавни служители;

•	 Промяна на поръчки;
•	 Поддръжка на данните за отработено 

време;
•	 Спазване на договорни задължения, както и
•	 Работа с класифицирана информация.
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Когато Еaton използва услугите на доставчик или 
подизпълнител с цел изпълнение на догорен 
ангажимент с дадено правителство, съответните 
служители на Еaton са длъжни да уведомят 
доставчиците и подизпълнителите за всички 
специални изисквания на конкретното правителство. 
Освен това, Eaton се ангажира да избира само тези 
доставчици и подизпълнители, които действат по 
начин, съвместим с насоките, изложени тук.

Служители на Eaton и лица или компании, действащи 
от името на Eaton на местата, където фирмата 
развива своя бизнес, трябва да са наясно, че освен 
законите на страната, в която работят, трябва да 
спазват и определени американски закони, които 
важат и извън територията на САЩ. Сред тези закони 
са законът за чуждестранната корупционна дейност, 
законите, които засягат класифицирана информация 
относно САЩ и законите за контрол на износа.  
Например компания в Обединеното Кралство, 
притежавана от Еaton, която произвежда части за 
стоки, свързани с отбраната на САЩ, трябва да 
спазва законите на САЩ също като компанията-
майка. 

Взаимоотношения с правителствени служители
По правило националните и местни правителства забраняват или налагат строги 
ограничения на подаръците, развлеченията, услугите и пътуванията, които могат 
да бъдат предлагани на или приемани от техните членове. Направете справка с 
политиката на Eaton за подаръци и развлечения за инструкции преди да се 
опитате да дадете подаръци, да предложите развлечения, услуги или покриване 
на други разходи, или благотворителни дарения на държавни служители.

Ако работата ви включва бизнес взаимоотношения с правителства, ваше 
задължение е да сте запознати и да спазвате съответните закони и наредби.  Ако 
не сте сигурни кои закони имат отношение към извършваната от вас дейност, 
обърнете се към правния отдел на Eaton.

Направете 
справка с по-
литиката на 
Eaton за борба 
с корупцията 
за допълнител-
ни указания.
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 Въпроси 

B. Мисля, че се нуждая от допълнително обучение свързано с държавните 
поръчки, какво трябва да направя?

O. Даваме си сметка, че това е силно регулирана и сложна област. Въпреки това, 
ние очакваме от вас да поемете отговорност за качеството на работа си, така 
че говорете с прекия си началник или се обърнете към правния отдел ако 
мислите, че имате нужда от повече обучение, за да изпълнявате работата си.

B. Какво трябва да направя, ако не съм сигурен дали мога да предложа 
развлечение, вечеря или пътуване на държавни служители, с които 
работя по проекта си? 

O. Не предлагайте нищо докато не се потвърди, че е подходящо. Ако имате 
нужда от помощ да определите какво е допустимо, свържете се с правния 
отдел. 

B. Моят пряк началник ме помоли да подпиша счетоводно удостоверение 
по време на неговото отсъствие. Не съм сигурен, че съм оторизиран да 
го подпиша. Какво да направя в тази ситуация? 

O. Попитайте прекия си началник, за да разберете дали имате право да 
подпише документа. Ако той/тя не е сигурен/на, потърсете помощ от 
правния отдел. Никога не бива да подписвате или да удостоверявате, че 
дейностите на компанията са в съответствие с държавни закони и 
подзаконови актове, освен ако не сте изрично оторизирани за това.

B. Новоназначен държавен служител е поискал да направи обиколка на 
нашите съоръжения. Назначаването му беше прието много 
противоречиво в нашата общност и посещението му ще разстрои 
работниците ни. Трябва ли да разреша посещението?

O. Координирайте такива искания със старшия вицепрезидент на Eaton по 
обществените въпроси или правния отдел.

B. Един от моите приятели се оттегля от работата си към правителството и 
ще бъде отлично допълнение към екипа по новия ми проект. Мога ли да 
му съобщя за тази възможност? 

O. За да се избегнат правните рискове, свържете се с отдела по човешки 
ресурси или с правния отдел, преди да обсъждате въпроси за назначение с 
настоящи и бивши държавни служители.
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Примери
Неправилно
Eaton е кандидат за голям договор 
с правителството. Eaton наема 
сина на лицето, което ще вземе 
решението, дали поръчката да се 
възложи на Eaton.  

От Eaton се изисква да оповести 
информация за разходите в 
офертата си. Eaton счита тази 
информация за поверителна и 
предоставя неточна информация.

Държавен служител намеква, че 
никой не взема на сериозно 
законите, които забраняват 
подаръци от компаниите, 
работещи с правителството, така 
че служител на Eaton му предлага 
билети за спортно събитие.

Eaton е длъжен да доставя на 
правителството продукти, които 
съдържат известен процент части 
местно производство. Eaton 
удостоверява, че неговите 
продукти отговарят на този 
процент, когато в действителност 
те не съответстват.  

Правилно
Местните закони строго 
забраняват държавни служители 
да получават покани за вечеря от 
доставчици. Служители на Eaton 
избягват да предлагат или 
осигуряват вечери на 
правителствени служители. 

Изискването на правителството за 
офертите включва много видове 
сертификати, като например 
наемането на работна ръка и 
трудови практики. Служителите на 
Eaton потвърждават всяка 
позиция, преди да завършат 
сертифицирането и гарантират, че 
имат съответната власт да 
подпишат удостоверението, ако е 
необходимо. 

Преди да предложи работа на 
бивш държавен служител, 
мениджър на Eaton се свързва с 
отдела по човешки ресурси и с 
правния отдел, за да провери, 
дали този бивш служител може да 
работи законно за Eaton. 

Държавните счетоводните 
правила изискват времето за 
изпълнение на държавни поръчки 
да се записва и да се отчита 
правилно в исканията за плащане. 
Спазват се правилни процедури 
за отчитане.
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Ние не предлагаме дарения от името на 
Eaton в полза на политически партии или 
отделни кандидати за политически постове, 
дори в случаите, когато подобна дейност не 
е в разрез със закона.

Дарения в полза на 
политически партии или 
отделни кандидати за 
политически постове11
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Еaton не прави дарения под формата на парични средства, имущество или услуги 
в полза на кандидати за политически постове, дори когато подобни дарения не са 
в разрез със закона.  Това не означава, че лица, избрани на официални постове, не 
могат да посещават компанията.  В действителност ние насърчаваме подобни 
посещения, за да гарантираме, че заемащите съответния пост са добре запознати 
с проблемите, които съпътстват извършваната от нас дейност.  Служители на 
Еaton могат също така да подкрепят разрешаването на даден проблем чрез 
избори, особено когато проблемът засяга интересите на развиваната от нас 
дейност или интересите на служителите ни.

Ние насърчаваме отделни служители да участват в политическия живот и да 
правят лични дарения по своя преценка.  Наши служители нямат право да 
принуждават свои колеги да правят подобни дарения или да подкрепят дадена 
политическа партия или кандидат за политически пост.

Служители, които имат определено становище по даден обществен проблем 
(напр. законодателство и други обществени въпроси), нямат право да 
предприемат действия или да създават впечатлението, че действат от името на 
Еaton, освен в случаите когато имат нужното разрешение от старши 
вицепрезидента на Eaton по обществените въпроси.

Ето примери за действия, които са забранени в рамките на компанията и могат да 
се окажат в разрез със закона:

•	 Използването на автомобилния парк на компанията или друга нейна 
собственост от политически организации, кандидати за политически 
постове или членове на техния щаб в рамките на политическа кампания;

•	 Използването на средства на компанията за резервиране на места по 
време на събития, организирани от политически партии (вечери, 
набиране на средства); и

•	 Използването на името на компанията в политически публикации или 
материали, използвани в дадена политическа кампания.

Етика
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Примери
Неправилно
Служител на Eaton присъства на 
политическата вечеря за 
набиране на средства и представя 
разходите в отчета си за разходи. 

Ръководител изпраща електронно 
писмо до служителите в своя 
отдел, в което ги моли да 
подкрепят чичо му, който е 
кандидат за местен политически 
пост. Той ги призовава да 
подпомогнат кампанията му.

Политик се оттегля и организира 
прощално парти, с даренията от 
което той смята да заплати 
дълговете си от последните 
избори.  Eaton плаща маса за 
служителите си, които ще 
присъстват.

Мениджър на завод позволява на 
политик да постави знака на 
кампанията си върху 
собствеността на Eaton.

Правилно
Местните закони позволяват на 
корпорациите да правят вноски за 
политически кандидати. Eaton не 
прави дарение.

Партийни служители искат да 
обиколят съоръженията на Eaton. 
Мениджърът на завода иска 
становище от правния отдел или 
от старшия вицепрезидент на 
Eaton по обществените въпроси, 
преди да отговори на искането. 

Мениджъри на Eaton подкрепят 
таксите за местните училища и 
след като са се уверили, че това е 
законно и целесъобразно, 
обясняват на служителите си защо 
това е важно за Eaton и общността.

Мениджър преглежда отчета на 
разходите и отбелязва разход от 
политически митинг. Мениджърът 
отхвърля отчета и разговоря със 
служителя за политиката на Eaton 
относно политически дарения.

 Въпроси 

B. Мога ли да използвам фирмения си автомобил, за да возя нашия кмет 
на годишния ни парад?

O. Не, не е уместно да се използват служебните автомобили за подкрепа на 
политически кандидати.

B. Бях помолен от моя мениджър да даря пари за определен кандидат. Той 
ме увери, че не съм длъжен да го правя, но аз чувствам натиск да се 
съобразя. Какво да направя в тази ситуация?

O. Служителите на Eaton нямат право да принуждават други служители да 
подкрепят дадена политическа партия или кандидат.  Ако не се чувствате 
удобно да говорите с вашия мениджър или с друг мениджър за това, 
свържете се с отдела по човешки ресурси или службата по етика и 
съответствие.
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Ние се ангажираме да сме световен лидер в 
опазването на здравето и безопасността на нашите 
служители и опазването на околната среда.

Околна среда,  
здраве и безопасност12
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Безопасност на служителите
Ние вярваме, че безопасността и здравето на нашите служители са от 
изключително значение. Целта ни е предотвратяване на аварии, злополуки и 
професионални заболявания, както и насърчаване на здравословен и безопасен 
начин на живот за нашите служители и техните семейства.

Съответствие
Ние имаме световна структура на управление по въпросите на околната среда, 
здравеопазването и безопасността (ОСЗБ) по отношение на хората, политиките и 
процесите, предназначена за осигуряване на съответствие, отговорни практики 
по EHS, както и проактивно докладване за инциденти и проактивни реакции. Тази 
структура се прилага както за нашата дейност, така и за продуктите, които 
произвеждаме. Ние се стремим да изпълняваме изискванията на регулаторните 
органи или дори да надминаваме тези изисквания, в съответствие с ангажимента 
на Eaton да зачитаме и спазваме законите, правилата и разпоредбите, които имат 
отношение към развиваната от нас дейност във всички точки на света. Ние 
работим за създаването на култура за „нулев инцидент” и непрекъснато да 
усъвършенстваме нашите показатели по EHS чрез прилагане на системата на 
Eaton за управление на EHS, която установява единен набор от EHS стандарти за 
всички съоръжения в целия свят. Ние използваме квалифицирани и независими 
трети лица за оценка и проверка на нашите показатели по EHS.

Управление на околната среда
Нашият ангажимент към околната среда отива извън спазването на закона и се 
простира до няколко действия, предназначени да намалят отражението върху 
околната среда на нашите дейности, продукти и верига за доставки. В нашата 
дейност, този ангажимент е отразен в усилията ни за предотвратяване на 
замърсяването, намаляване на емисиите на парникови газове и опазването на 
природните ресурси – усилия, въплътени в ангажиментите ни по веригата на 
доставки. Ние създаваме нашите продукти за околната среда (вземайки предвид 
ефективното използване на суровини и енергия) и включваме целия жизнен 
цикъл в техния дизайн. Заедно тези усилия подкрепят цялостния устойчив бизнес 
модел на Eaton.  

Клиенти, доставчици и изпълнители
Ние си сътрудничим с нашите клиенти, доставчици и контрагенти за осигуряване 
на съответствие, насърчаване на безопасността, намаляване на съвместното ни 
влияние върху околната среда и развитие на устойчиви решения за световните 
предизвикателства свързани с управление на околната среда и енергията.
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 Въпроси 

B. Моят най-добър приятел управлява мотокар в моята смяна. Снощи той 
случайно събори барабан с отпадъчно масло и разля част от него на 
пода. Помогнах му да почисти и никой не забеляза. Приятелят ми е 
предупреждаван няколкократно за безотговорно шофиране и ако се 
докладва за разлива, той може да загуби работата си. Какво трябва да 
направя?

O. Изразете загрижеността си и му кажете, че разливът трябва да се докладва. 
Ако той не направи това, докладвайте за разлива на прекия си началник, 
местния мениджър по EHS или на правния отдел.

B. Работя в зона, която изисква защитни обувки. Мениджърът по EHS 
заяви, че в бюджета няма пари за обувки. Какво трябва да направя?

O. Поискайте помощ от мениджъра на завода, корпоративното лице за контакт 
по въпроси относно EHS и правния отдел.

B. Ремонтът на машините в нашето съоръжение се извършва от 
контрагенти. Аз съм машинен оператор и съм забелязал, че един от 
нашите контрагенти заобикаля процедурите за безопасност на 
машините. Трябва ли да кажа нещо?

O. За осигуряване на собствената му безопасност, помолете контрагента да 
спре работа. След това докладвайте положението на прекия си началник или 
локалния мениджър по EHS.

B. Нашето съоръжение използва външни доставчици за работите по 
обшивката. Наскоро посетих обекта им и видях разливи в близкия 
поток на химически вещества от техния завод. Ние имаме добри 
отношения от дълго време с този доставчик. Трябва ли да кажа нещо?

O. Да. Попитайте доставчика за тези разливи и за мерките, които се взимат за 
спирането им. Също така, докладвайте за това пред местния мениджър по 
EHS и правния отдел за определяне на подходящ начин на действие.

B. Видях практики в други отдели на нашия завод, които не са безопасни. 
Моя работа ли е да повдигна въпроса?

O. Всеки служител е отговорен за поддържане на безопасна работна среда. 
Докладвайте всяко опасно поведение на прекия си началник или локалния 
мениджър по EHS.

 Q. Защо ние следваме стандарти за безопасност, които надвишават 
изискванията на местното законодателство, когато нашите конкуренти 
следват само изискванията на местното законодателство?

O.  Eaton защитава работниците и служителите си чрез прилагане на набор от 
глобални стандарти за околната среда, здравето и безопасността, дори ако 
тези стандарти понякога надхвърля изискванията на местното 
законодателство.
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Примери

Неправилно
Оператор на машина отказва да 
сложи предпазните си очила, 
защото според него в завода е 
прекалено горещо.

Мениджър започва 
производството на нова линия 
бои, която може да изпуска 
замърсители на въздуха и 
отпадъчните води, но не е 
получил необходимите държавни 
разрешения или лицензи.

За да се съкрати времето, 
необходимо за завършване на 
клиентска поръчка, операторът на 
машината заобикаля машинната 
защита.

Мениджър на завод не одобрява 
закупуването на част от 
оборудването за контрол на 
замърсяването на въздуха, което е 
необходимо за съответствие на 
емисиите, за да увеличи печалбата 
на завода в отчетите.

Правилно
Нов оператор на машина се 
присъединява към компанията. 
Като част от въвеждането в 
работата, той получава обучение 
по протоколите за безопасност на 
машината и необходимите лични 
предпазни средства.

Служителка пада и се наранява в 
завода. Тя уведомява прекия си 
началник, следвайки 
задължителната процедура за 
докладване и получава 
медицинска помощ.

Клиент забранява определени 
химикали да бъдат включени 
както в неговия продукт, така и в 
опаковката на продукта. Екипът по 
продукта работи с отдела по 
проектиране на изделия и с 
веригата за доставки, за да се 
гарантира, че забранените 
химикали не са включени в 
продукта.

Мениджър на завод гарантира, че 
се спазват процедурите за 
управление на промените по EHS 
при въвеждане на нов продукт, 
процес, оборудване или суровини 
в завода, за да се гарантира 
безопасността на персонала.
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Като служител на Eaton от вас се изисква следното:
•	Да	прочетете,	познавате	и	спазвате	Етичния	

кодекс;
•	Да	потърсите	помощ	в	случаите,	когато	не	сте	

сигурни дали вашето решение или действие 
отговаря на съответните етични или законови 
норми;

•	Да	участвате	в	образованието	и	обучението	по	
етиката и съвместимост;

•	Да	съзнавате,	че	имате	задължение	да	докладвате	
своевременно за действия, които по ваша 
преценка, нарушават Етичния кодекс;

•	Да	оказвате	съдействие	на	представители	на	
Eaton, които извършват вътрешни разследвания;

•	Да	потвърдите	вашата	отговорност	да	спазвате	
Етичния кодекс, когато това бъде поискано от вас.

79



80

В допълнение, ако изпълнявате дейността началник, от вас се 
изисква следното:

•	 Делата и думите ви да служат за пример;
•	 Да подкрепяте откритото и искрено общуване между служителите като ги 

насърчавате да повдигат въпроси относно професионалната етика и ги 
уведомявате своевременно за разрешаването на даден проблем;

•	 Да приемате и оказвате подкрепа на всеки служител, който иска да 
обсъди даден проблем или да докладва за възможно нарушение и да 
гарантирате, че въпросният служител няма да стане жертва на 
репресивни мерки от страна на своите колеги;

•	 Да се уверите, че плановете за действие за справяне с рисковете от 
несъответствие се прилагат неотложно;

•	 Да насърчавате политиките и процедурите на Eaton, предназначени за 
предотвратяване и разкриване на неетично и незаконно поведение;

•	 Да се уверите, че служителите са обучени и информирани за възприетите 
политики, процедури и рискове, засягащи етиката и съответствието, 
които засягат извършваната от тях дейност, както и

•	 Да удостоверявате всяка година, че преките ви подчинени са преминали 
обучение по етично поведение. 

Последици при нарушаване на Етичния кодекс
Служители, които не спазват Етичния кодекс, могат да бъдат дисциплинарно 
наказани, включително уволнени.  Поведение, забранено от кодекса, може да 
доведе и до лична гражданска или наказателна отговорност.

Следното се счита за нарушение на Етичния кодекс:
•	 Действия, които са в разрез с Етичния кодекс;
•	 Да принудите трето лице да наруши Етичния кодекс;
•	 Отказ да сътрудничите на представители на Еaton, които извършват 

разследване;
•	 Предприемането на репресивни мерки срещу служител на Еaton, който е 

докладвал за действително или възможно нарушение, ръководен от 
почтени и искрени намерения, както и

•	 Прикриване или недокладване на дейност, която според вас нарушава 
Етичния кодекс.

Натиск от страна на прекия ви началник или изисквания, наложени от условията 
за развиване на дейността, не могат да служат за извинение за неспазване на 
закона.



Примери

Примери
Неправилно
Ръководител установява, че 
служител фалшифицира негова 
сметка за разходи, и не 
предприема нищо. 

Правилно
Мениджър се среща със 
служителка да й благодари лично 
за това, че е повдигнала въпроса 
за сериозен проблем за 
качеството, спасявайки 
компанията от потенциално 
подвеждане под  отговорност и 
загуба на авторитет.

 Въпроси 

B. Мисля, че в моя завод може да има потенциален проблем свързан с 
качеството, но не съм сигурен във фактите или дали това е етичен 
въпрос. Трябва ли все пак да уведомя някого за това?  

O. Ние очакваме да съобщавате подобни неща на прекия си началник, така че 
той или тя да може да коригира ситуацията, преди положението да стане 
сериозно. Не е необходимо да разследвате или да знаете всички факти. 
Единственото, което искаме от вас, е да имате добри и честни намерения. В 
повечето случаи, прекият ви началник може да ви помогне да разберете 
всички факти или ще работи с вас за разрешаване на проблемите.
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В рамките на световния пазар е трудно да сме в 
крак с някои нови предизвикателства и да се 
справяме с всички сложни ситуации.  Нито 
един от нас не разполага с отговорите на 
всички възможни въпроси. Но сме сигурни в 
едно: че правилните отговори ще дойдат от 
организация, която се ангажира със защитата 
на своите принципи и със създаването на 
среда, която подкрепя поведение, основаващо 
се на здрави етични норми.  Не изпитвайте 
никакво колебание да зададете въпрос, да 
повдигнете проблем или да докладвате 
съмнително поведение или бизнес практика.
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Не винаги е лесно да се прецени дали дадено решение е в съответствие с 
професионалната етика.  Отговорът на този въпрос не винаги е очевиден и лесен.  
Как да реагирате, ако сте изправени пред труден избор?  За да ви улесним при 
вземането на решения, ние ви предлагаме да прегледате Етичния кодекс и този 
наръчник и след това да си зададете тези три въпроса:

Ако не сте сигурни, обърнете се към прекия си началник. Често той или тя е 
най-добрият източник на информация и е най-добре запознат с вашите 
ежедневни отговорности. Ако изпитвате неудобство да обсъдите даден проблем с 
прекия си началник или ако след като сте повдигнали даден проблем той не бъде 
разрешен, ето някои други ресурси, които са достъпни за вас: 

•	 Друг мениджър във вашата организация, регион или сектор;
•	 Отдела по човешки ресурси или омбудсмана (особено за работни 

въпроси относно компенсации, обезщетения, дисциплина и промоции)
•	 Ръководителите на обекта или на производствената линия (като качество 

или верига за доставки)
•	 Правния отдел, както и
•	 Службата по етика и съответствие. 

•	 Как бих се чувствал, ако трябва да дам обяснение за действията си пред 

моя пряк началник?

•	 Дали семейството и приятелите ми биха се гордели с моите действия?

•	 Как бих се чувствал, ако действията ми бъдат отразени в новините?
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Как да се свържа със Службата по етика и съответствие
В зависимост от местното законодателство, всяко лице може да докладва открито 
или анонимно за етични проблеми от каквото и да е естество, както и за 
потенциални или действителни правни нарушения, в това число относно 
счетоводни, финансови, данъчни или свързани с борбата срещу подкупите 
въпроси със Службата по етика и съответствие.  

•	 Обикновена поща – Изпращайте писмата си на следния адрес: 
 VP, Ethics and Compliance
 Eaton Corporation
 1111 Superior Ave.
 Cleveland, Ohio 44114 USA

•	 Електронна поща – Изпращайте писмата си до Ethics@eaton.com или 
използвайте електронните формуляри на интернет страницата на Global 
Ethics, достъпна чрез JOE (интранета на Eaton) или на външната уеб-
страница на Eaton.

•	 Телефон – Обадете се на линията за помощ относно професионалната и 
финансова етика на телефон 800.433.2774 от САЩ и Канада. От всички 
други страни можете да се обадите на номера, посочен в локалната 
брошура за етика или на уеб-страницата на Global Ethics на JOE. Линията 
за помощ е безплатна и представители, владеещи различни езици, са на 
ваше разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. 

•	 Поддръжка на много езици – Ако предпочитате, можете да напишете 
доклада си на родния си език и да го изпратите на един от горните адреси, 
а ние ще се погрижим да преведем доклада или електронното ви писмо.

Какво да очаквате, когато се свържете със Службата по етика и 
съответствие
Независимо от избрания метод за изпращане на вашия доклад, гледна точка или 
въпрос, можете да очаквате следното:

•	 Ние ще се отнесем сериозно към вашето обаждане и ще предприемем 
своевременни действия като гарантираме бързина, дискретност и 
професионализъм.

•	 Ние ще се погрижим за превода. Ако е необходимо, ще осигурим 
услугите на преводач.

•	 Всички доклади или въпроси, които повдигнете, ще бъдат разследвани 
или, ако е необходимо, отнесени до отдела по човешки ресурси или друг 
вътрешен ресурсен канал за отговор или последващи действия. 
Разследването ще се извърши без отлагане. 

•	 Вашата идентичност ще остане поверителна, доколкото това е възможно, 
докато тече нужната проверка.  

•	 Информацията във връзка с доклада и разследването ще се поддържат в 
съответствие с приложимите закони и ще се дава само на тези лица, 
които трябва да знаят тази информация. 

•	 По ваше желание и в зависимост от местното законодателство, имате 
право да останете анонимен.  Ако останете анонимни, вашето 
местоположение и телефонен номер не могат да бъдат идентифицирани 
или проследени.  Това обаче ще затрудни разследването на твърдението 
и обекта на вашите тревоги.

•	 Всяко потенциално нарушение или неправилно поведение, ако бъде 
доказано, ще бъде разрешено чрез предприемане на своевременно и 
подходящо действие. Ако е необходимо и имаме вашите данни за 
контакт, ние ще се свържем с вас да ви информираме за резултатите от 
разследването.  
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Eaton няма да позволи използването на 
репресивни мерки срещу служители, които са 
повдигнали съмнение, докладвали или 
съдействали за разследването на доклад. 
Служители, които използват репресивни мерки 
срещу други служители, поради изпращането 
на доклад или оказване на съдействие при 
разследване, могат да бъдат дисциплинарно 
наказани, включително уволнени.  Ако 
мислите, че сте подлагани на репресивни 
мерки, за да не изпращате доклад или за да не 
оказвате съдействие при разследване, 
незабавно се свържете с прекия си началник, с 
отдела по човешки ресурси или с 
вицепрезидента по етика и съответствие. 
Служители, които злонамерено използват 
линията за помощ и докладват невярна 
информация, могат да бъдат дисциплинарно 
наказани, включително уволнени. 



 Въпроси 

B. Нашият кодекс гласи, че служителите няма да бъдат подлагани на 
репресивни мерки за това, че да направили доклад, ръководени от 
почтени и искрени намерения. Какво означава почтени и искрени 
намерения?

O. Служителите действат ръководени от почтени и искрени намерения, когато 
при изпращане на доклада си те считат, че предоставят достоверна 
информация. С други думи, те имат добри и честни намерения. Това не 
означава, че трябва да бъдат прави. Ако не сте сигурни дали да направите 
доклад, попитайте прекия си началник или Службата по етика и 
съответствие.

B. Аз съм притеснен, че някой ще използва телефонната линия за помощ, 
за да отправи неверни обвинения към мен. Защо приемаме анонимните 
доклади сериозно?

O. Всички доклади, направени чрез телефонната линия за помощ, се взимат на 
сериозно. Служителите се нуждаят да могат да се доверят на някого, когато 
не смеят да се идентифицират, например когато проблемът се отнася за 
прекия им началник. Обаче служители, които злонамерено използват 
линията за помощ и докладват невярна информация, могат да бъдат 
дисциплинарно наказани, включително уволнени.

B. Аз докладвах за сериозен проблем на Службата за етика и 
съответствие, но никой не се свърза с мен и нищо не се случи. Защо 
стана така?

O. Ако сте направили своя доклад анонимно, ние може да не знаем как да се 
свържем с вас. Ако се свържем с вас, може да сме ограничени в това, което 
можем да споделим с вас относно резултатите поради правилата за 
неприкосновеност на личния живот или от други съображения за 
поверителност. Ако това е важно за вас, обадете се на линия за помощ и 
попитайте, дали този въпрос е решен. 

B. Ако ме притеснява нещо, трябва ли да говоря с моя пряк началник или 
друг местен мениджър преди да се обадя на линията за помощ или да 
се свържа със Службата за етика и съответствие?

O. идеалния случай, прекият ви началник или друг местен мениджър е в 
най-добра позиция да ви помогна. Въпреки това, не сте длъжни да говорите с 
ръководителя си или да следвате йерархията на управлението, преди да 
използвате линията за помощ или да се свържете със Службата за етика и 
съответствие.
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конкретната страна

В този наръчник ние споменаваме линията за помощ 
като едно от няколкото средства, които можете да 
използвате, за да получите съвет или да докладвате 
неправилно поведение или други ситуации, които 
нарушават закона или нашия Етичен кодекс, или са в 
конфликт с нашите ценности. Вие не сте задължени 
да използват линията за помощ, за да докладвате. 

В действителност, някои местни закони ограничават 
въпросите, за които можете да докладвате по 
линията за помощ до финансови, счетоводни, 
банкови, анти-корупционни и други сериозни 
проблеми; може да се изисква да се идентифицирате 
пред оператора от линията за помощ. Ако тези 
закони се отнасят за вас, в този наръчник е 
включена специфична за всяка страна информация. 
Всички позовавания на използването на линията за 
помощ в този наръчник и свързаните съобщения са 
предмет на ограниченията, посочени в това 
уведомление. Ако имате въпроси, моля, свържете се 
за пояснения с вашия мениджър от отдела по 
човешки ресурси или Службата за етика и 
съответствие.
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Еaton създаде служба за контрол и управление 
на своята програма по етика и съответствие, за 
да да покаже, че етичните стандарти на Еaton 
отговарят на съвременните условия на труд и 
са на възможно най-високо ниво. Службата е 
под прякото ръководство на вицепрезидента 
по етика и съответствие, с последващ надзор 
от страна на Комисията по управление на 
Съвета на директорите. Тази служба разчита на 
ангажимента и подкрепата на всички 
служители, мениджъри и висши ръководители, 
за да се гарантира, че етиката и ценностите на 
Eaton се интегрират във фирмените бизнес 
практики по последователен начин в целия 
свят. 

Глобална служба  
по етика и съответствие
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Сред дейностите и отговорностите на тази служба са:
•	 Подкрепа за мениджърите за 

постигане на ефективно, 
съответстващо и обмислено 
обучение и комуникации на 
служителите;

•	 Осигуряване и контрол на 
обучение по съответствие и 
комуникации;

•	 Редовно оценяване и 
приоритизиране на рисковете 
за неспазване на законите, 
както и на политиките и 
дейностите по мониторинг на 
Eaton за контрол на тези 
рискове;

•	 Контрол и проверка на 
програмата за етика и 
съответствие и периодично 
оценяване на ефективността 
на програмата;

•	 Управление и проследяване 
на въпросите, свързани с 
етиката и съответствието, и 
докладването на ключови 
показатели;

•	 Предлагане на насоки относно 
възникващи проблеми и 
приоритети;

•	 Осигуряване на канали за 
анонимно и поверителното 
докладване за служители и 
трети лица, като им се дава 
възможност да докладват за 
неправилно поведение и 
нарушения на 
законодателството, 
политиките или на Етичния 
кодекс;

•	 Управление на докладите чрез 
телефона за помощ;

•	 Надзор над разследванията по 
въпросите на етиката и 
изменение на програмата за 
етика и съответствие, при 
необходимост, както и

•	 Редовни срещи с Комисията за 
одит и управление на Съвета 
на директорите за докладване 
по въпроси на етиката и 
съответствието и състоянието 
на програмата.   
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Съгласно местното законодателство, всяко лице може да докладва 
открито или анонимно за етични проблеми от каквото и да е естество, 
както и за потенциални или действителни правни нарушения, в това 
число по счетоводни, финансови, данъчни или свързани с борбата 
срещу подкупите въпроси на Службата по етика и съответствие.

• Обикновена поща:  • Електронно писмо: Ethics@eaton.com 
  VP, Ethics and Compliance
  Eaton Corporation
  1111 Superior Ave.
  Cleveland, Ohio  44114 USA

• Телефон: Линията за помощ е безплатна и представители, владеещи различни 
езици, са на ваше разположение 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Ако вашата 
страна не е посочена тук (или ако изпитвате затруднения при свързването с 
номерата, посочени по-долу), моля обърнете се към локалната брошура за 
етика или интернет страницата на Global Ethics на JOE.

Австрия* 0800.295.342
Бразилия 0800.891.4212
Канада 800.433.2774
Китай (Unicom) 10.800.711.1122 
Китай (China Telecom) 10.800.110.1046
Чешка Република* 800.143.861
Доминиканска република* 800.320.0821
Германия* 0800.181.9146
Индия 000.800.100.1499
Италия 800.789343
Мексико 001.888.667.6799
Нидерландия* 0800.022.2042
Полша* 0.0.800.111.1664
Тайван* 00801.10.4366
Великобритания 0808.234.9987
САЩ 800.433.2774

• Онлайн: www.eaton.com/ethics

Как да се свържа със Службата по етика и 
съответствие

* Мобилните телефони може да не успеят да се свържат. Ако изпитате затруднения, моля обадете се от стационарен телефон.
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