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ГОТМАР ЕООД се ангажира да интегрира икономическа, социална и 
екологична устойчивост във всички свои дейности. ние изискваме от нашите 

работници и служители да действат в съответствие с най-високите етични и 

правни стандарти. По отношение на дейностите ни, свързани с доставки и 

логистика, ние сме решени да работим с доставчици, които са ангажирани със 

същите принципи на устойчивост и етично поведение. 

За да направим нашите очаквания ясни, ние приехме този етичен кодекс на 

доставчика. Искаме да засилим партньорството с нашите доставчици чрез 

прозрачност, сътрудничество, иновации и фокусиране върху върхови 
постижения. 

Ние насърчаваме нашите доставчици да възприемат подобен подход в 

рамките на тяхната система за управление на доставките. 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПОЧТЕНОСТ В БИЗНЕСА 

Доставчиците се съобразяват с всички приложими закони и наредби и 

извършват бизнеса си по етичен начин. Това включва, но не се ограничава до 
следното: 

- Доставчиците не участват в, или толерират, каквато и да е форма на 

корупция, подкупи, изнудване или измама. Доставчиците не предлагат 
никакви подаръци или други облаги на работници и служители на 

ГОТМАР, които биха могли да окажат влияние върху 

действията/решенията им. 

- Доставчиците се конкурират честно, в съответствие с всички 
приложими закони за конкуренцията. 

- Доставчиците са длъжни да опазват фирмената  и търговска тайна. 

Поверителните документи не може да се предават или разкриват пред 
трети страни без оправомощаване, ако тази информация не е разкрита 

предварително или ГОТМАР не е дал съгласието си. 

 

ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 

Доставчиците трябва да водят политика на нулева толерантност към 
дискриминацията или тормоза в работната среда, независимо дали става 

въпрос за раса, етническа принадлежност, пол религия или идеология, 

увреждания, възраст, сексуална ориентация, политически възгледи или 

участие в професионален съюз. 

Ние насърчаваме доставчиците да се придържат към най-високите стандарти 

за гарантиране зачитането на правата на човека. Това включва, но не се 

ограничава до следното: 

- Доставчиците избягват каквато и да е форма на детски труд. 

- Доставчиците избягват каквато и да е форма на принудителен или 

задължителен труд. 



 

- Доставчиците зачитат личното достойнство, неприкосновеността на 
личния живот и правата на всеки отделен работник и служител. Те 

гарантират, че работниците и служителите им не са дискриминирани 

или тормозени по какъвто и да е начин. 

- Работното време отговаря на действащото законодателство.  

- Доставчиците спазват приложимото законодателство за минимално 

възнаграждение на работниците и служителите и е в съответствие с 

отрасловите стандарти. 

- Доставчиците гарантират, че работниците и служителите са свободни 

да се присъединят към синдикална организация по техен избор, 

съобразно действащото законодателство. 

 

ЗАЩИТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА 

Доставчиците са длъжни да спазват законите и правилата за здравословни и 

безопасни условия на труд. 

Доставчиците гарантират, че всички техни дейности, продукти и услуги ще 

предпазват здравето и свеждат до минимум рисковете за безопасността на 

всички лица – работници и служители, подизпълнители и други лица, 

включително потребителите и общността. Също така те гарантират безопасни 

и здравословни работни места и условия на труд.  

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Очакваме всички доставчици, с всички техни дейности, продукти и услуги, да 

свеждат до минимум въздействието върху околната среда. Това включва, но 

не се ограничава до следното: 

- Доставчиците са отговорни за управлението, измерването и 

минимизирането на въздействието, което техните съоръжения и 

превози оказват върху околната среда, включително намаляване на 

емисиите, отпадъците и потреблението на енергия вода. 

- Доставчиците трябва да спазват всички действащи нормативни актове 

по отношение на опазването на околната среда. 

 

УСТОЙЧИВОСТ 

Устойчивостта е неделима част от стратегията на ГОТМАР. Очакваме от 

нашите доставчици да прилагат горните принципи в тяхната собствена 

организация и да се ангажират с подход на непрекъснато усъвършенстване.  

 


