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Насоки на ОИСР за мултинационалните предприятия - Раздел VII 

VII. Борба с подкупите, искане и принуждаване за даване на подкуп. 

Предприятията не трябва, нито пряко нито косвено, да предлагат, обещават, 

дават или да искат подкуп или друга недължима облага, за да получат или 

запазят бизнес или друго неследващо им се предимство. Предприятията също 

така не трябва да се поддават на искания или изнудвания за даване на подкупи. 

Предприятията в частност трябва: 

1. Да не предлагат, обещават или дават недължими имуществени или каквито и 

да е други облаги на длъжностни лица или на служители на техни бизнес 

партньори. Също така, предприятията не трябва да искат, да се съгласяват или да 

приемат недължими имуществени или каквито и да е други облаги от 

длъжностни лица или на служители на техни бизнес партньори. Предприятията 

не трябва да използват трети лица, като например техни агенти или други 

посредници, консултанти, представители, дистрибутори, консорциуми, 

съдоговорители, доставчици или joint venture партньори за предоставянето на 

недължими имуществени или каквито и да е други облаги на длъжностни лица, 

служители на техни бизнес партньори или на техни роднини или съдружници. 

2. Да разработят и приемат адекватни програми за вътрешен контрол,  етика и 

лоялност или мерки за превенция и разкриване на подкупи, които да се базират 

на оценка на риска по отношение на съответните обстоятелства в даденото 

предприятие и в частност, рисковете от подкупване, с които се сблъсква 

предприятието (като например географското положение или промишления 

сектор). Тези програми за вътрешен контрол,  етика и лоялност или мерки трябва 

да включват система от  финансови и счетоводни процедури, включително 

система за вътрешен контрол, проектирана по начин, че да позволи воденето на 

честна и точна счетоводна документация, за да се гарантира, че те не могат да 

бъдат използвани за целите на подкупването или прикриването на подкупи. 

Подобни обстоятелства и рискове от подкупване следва да бъдат редовно 

наблюдавани и ревизирани, с оглед осигуряване това програмите и мерките да са 

ефективни, да продължат да бъдат ефективни и за в бъдеще и да намаляват риска 



 2 

от това компаниите да станат съучастници в подкупване, искане или изнудване 

за даване на подкуп. 

3. Да забранят или обезкуражат в своите програми за вътрешен контрол,  етика и 

лоялност или мерки, използването на малки ускоряващи плащания (рушвети), 

които са по принцип забранени в държавата, в която се дават, а когато се правят 

подобни плащания, да ги описват точно в своите счетоводни книжа. 

4. Да се убедят, вземайки предвид съответните рискове от подкупване, с които се 

сблъсква даденото предприятие, че положената от тях дължима грижа е добре 

документирана, да осигурят редовния мониторинг на техните агенти, както и че 

възнаграждението на тези агенти е подходящо и само за легитимни услуги. 

Където е необходимо следва да се поддържа и да се предоставя на 

компетентните органи, съгласно съответните правила за достъп, списък на 

агентите, които участват в транзакциите до публични органи или държавни и 

общински предприятия. 

5. Да осигурят прозрачността на дейността си по борба с подкупването, искането 

или изнудването за даване на подкупи. Мерките могат да включват 

публичността на техния ангажимент срещу подкупването, искането или 

изнудването за даване на подкупи, разкриването на тяхната система за 

управление и приетите от предприятието програми за вътрешен контрол,  етика 

и лоялност или мерки. 

6. Да повишават осведомеността и спазването от служителите/работниците си на 

програмите за вътрешен контрол,  етика и лоялност или мерките срещу 

подкупването, искането или изнудването за даване на подкупи посредством 

подходящо разпространение на тези политики , програми или мерки и чрез 

програми за обучение или дисциплинарни процедури. 

7. Да не извършват нелегални плащания до кандидати за публични служби или 

политически партии или други политически организации. Политическите 

плащания следва да са напълно съобразени с изискванията за публичността им и 

да се докладват до ръководството на предприятието. 

 


