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Приложение II 

Ръководство за добри практики по вътрешен контрол, етика и лоялност 

Това ръководство за добри практики признава съответните констатации и 

препоръки на Работната група по въпросите на подкупването в 

международните търговски сделки и програмата за систематични последващи 

действия за мониторинг и насърчаване на пълното прилагане на Конвенцията 

на ОИСР за борба с подкупването в международните търговски сделки (по-

долу наричана Конвенция на ОИСР за борба с корупцията); участието на 

частния сектор и гражданското общество посредством консултациите на 

Работната група за подкупването при разглеждането на инструментариума 

на ОИСР за борба с корупцията, както и предишния опит по 

предотвратяването и разкриването на подкупи в бизнеса от страна на ОИСР , 

както и на органи на международния частен сектор и гражданското 

общество. 

 

Въведение 

Това ръководство за добри практики (наричана тук по-долу " Ръководството ") 

се отнася до фирмите, с оглед създаването и гарантирането на ефективността на 

програмите за вътрешен контрол, етика и лоялност или мерките за 

предотвратяване и разкриване на подкупването на чужди длъжностни лица при 

международните търговски сделки (по-нататък "чуждестранен подкуп"), както и 

за бизнес организации и професионални сдружения, които играят съществена 

роля в подпомагането на компаниите в тези им усилия. Същото потвърждава, че 

за да бъдат ефективни, тези програми или мерки трябва да бъдат свързани и с 

цялостните рамки за лоялност на компанията. Предназначено е да служи като 

неправно обвързващо ръководство на компаниите при създаването на програми 

за ефективен вътрешен контрол, етика, и лоялност или мерки за предотвратяване 

и откриване на чуждестранен подкуп. 

Настоящото ръководство е гъвкаво и предназначено да бъде адаптирано от 

компании, по-специално малките и средни предприятия (по-нататък "МСП"), 

според тяхното индивидуално състояние и обстоятелства, включително и техния 
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размер, вид, правна структура и географските и промишления сектор на 

опериране, както и компетентност и други основни правни принципи при които 

те работят. 

 

А) Ръководство за добри практики за компаниите 

Трябва да се разработят програми или мерки по ефективен вътрешен контрол, 

етика и лоялност, за предотвратяване и разкриване на чуждестранен подкуп, въз 

основа на оценка на риска и справяне с индивидуалните обстоятелства на 

дружеството, по-специално на риска от чуждестранен подкуп, пред който е 

изправена компанията (като например географското и разположение и 

индустриалния сектор на работа). Следва да се извършва наблюдение върху 

такива обстоятелства и рискове, да бъде извършвана преоценка на същите, 

адаптация доколкото е необходима за осигуряване на трайната ефективност на 

програмите на компаниите за вътрешен контрол, етика и лоялност или мерките. 

Фирмите трябва да обмислят, между другото, следните добри практики за 

осигуряване на програми за ефективен вътрешен контрол, етика и лоялност или 

мерки за целите на предотвратяването и разкриването на чуждестранен подкуп: 

1. силна, ясна и с видима подкрепа и ангажимент от страна на висшестоящото 

ръководство по отношение на програмите на дружеството за вътрешен контрол, 

етика и лоялност или мерките за предотвратяване и разкриване на чуждестранен 

подкуп; 

2. ясно изразена и видима фирмена политика, забраняваща чуждестранния 

подкуп; 

3. спазването на тази забрана и свързаните с това програми за вътрешен контрол, 

етика и лоялност или съответните мерки е задължение на лицата на всички нива 

в дружеството; 

4. контрол и надзор върху програмите за етиката и лоялност и мерките по 

отношение на чуждестранните подкупи, включително правото да се докладва 

пряко на независими органи за мониторинг, като вътрешни комисии за одит към 

съвета на директорите или  надзорния съвет, което е задължение на един или 

повече висши корпоративни служители, с адекватно ниво на автономия на 
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управлението, ресурси и правомощия; 

5. програмите за етика и лоялност или мерките за предотвратяване и разкриване 

на чуждестранни подкупи, приложими спрямо всички директори, ръководители 

и служители да са приложими към всички директори, служители и работници и 

административни единици, върху които една компания трябва да има ефективен 

контрол, включително дъщерните дружества, наред с другото, в следните 

области: 

i) подаръци; 

ii) гостоприемство, забавления и разходи; 

iii) пътувания на клиенти; 

iv) политически принос; 

v) благотворителни дарения и спонсорство; 

vi) ускоряващи плащания, както и 

vii) искане и изнудване; 

6. програмите за етика и лоялност или мерките за предотвратяване и разкриване 

на чуждестранни подкупи, в подчинение на договореностите, спрямо трети 

страни като агенти и други посредници, консултанти, представители, 

дистрибутори, изпълнители и доставчици, консорциуми, както и партньори на 

смесени дружества (тук по-долу наречени "бизнес партньори "), включително, 

наред с другото, следните основни елементи: 

i) надлежно документирани, основани на дължимото усърдие, свързано с 

наемане, както и съответния и подходящ и редовен надзор на бизнес партньори; 

ii) информиране на бизнес партньори за ангажимента на компанията да 

спазва законите за забрани срещу чуждестранни подкуп, и на етиката на 

дружеството и спазването на програмата или на мерките за предотвратяване и 

разкриване на такива подкупи и 

iii) търсене на взаимна ангажираност от бизнес партньори. 

7. Система от финансови и счетоводни процедури, включително и система за 

вътрешен контрол, обоснована за осигуряване на поддържането на 

безпристрастни и точни книги, документи и сметки, за да се гарантира, че 

същите не могат да бъдат използвани с цел подкуп на чуждо длъжностно лице и 
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прикриване на такъв подкуп; 

8. Мерки, предназначени за осигуряване на периодична комуникация, обучение 

и документиране на всички нива на фирмата, за етика на дружеството и 

спазването на програмата или на мерките по отношение на чуждестранните 

подкупи, както и, когато е необходимо, за дъщерни дружества; 

9. Подходящи мерки за насърчаване и осигуряване на положителни подкрепа за 

спазване на програмите за етика и лоялност и мерките срещу чуждестранния 

подкуп, на всички нива на дружеството; 

10. Подходящи дисциплинарни процедури, които да се насочат, наред с други 

неща, към нарушения на всички нива на компанията, на законите срещу 

външния подкуп, и на дружеството, етиката и спазването на програмата или на 

мерките по отношение на чуждестранния (външния) подкуп; 

11. Ефективни мерки за: 

i) Осигуряване на насоки и съвети на директори, служители и работници, 

и когато е уместно, на бизнес партньори, за приложението на програмите на 

дружеството за етика и лоялност или съответните мерки, включително, когато те 

се нуждаят спешно от съвет в трудни ситуации под чуждестранна юрисдикция; 

ii) Вътрешно и където е възможно поверително докладване от директори, 

служители и работници, и където е приложимо бизнес партньори и осигуряване 

на тяхната защита, които не желаят да нарушават професионалните стандарти 

или етиката по указания или натиск от горестоящите началници, както и за 

директори, служители и работници, и където е приложимо бизнес партньори, 

готови да докладват добронамерено и на базата на разумни доводи нарушения на 

закона или професионални стандарти или етика, състояли се в рамките на 

дружеството; и 

iii) предприемане на подходящи действия в отговор на тези доклади; 

12. Периодични прегледи на програмите за етика и лоялност или на съответните 

мерки, с оглед оценка и подобряване на тяхната ефективност при 

предотвратяване и откриване на подкуп на чуждо длъжностно лице, като се 

вземе предвид съответните новости в тази област, както и развитието на 

международните и промишлените стандарти. 
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Б) Действия на бизнес организации  и професионални сдружения 

Бизнес организациите и професионалните сдружения могат да играят 

съществена роля в подпомагането на предприятията, особено на малките и 

средни предприятия, в развитието на програми за ефективен вътрешен контрол, 

етика и лоялност или съответните мерки с цел предотвратяване и разкриване на 

подкуп на чуждо длъжностно лице. Такава помощ може да включва, наред с 

другото: 

1. разпространяване на информация относно подкупа на чуждо длъжностно 

лице, включително по отношение на съответното развитие в международни и 

регионални форуми, както и достъп до съответните бази с данни; 

2. провеждане на обучения, превенция, дължима грижа, и други налични 

инструменти за лоялност; 

3. предоставянето на общи насоки за полагане на дължимата грижа и 

4. предоставянето на общи насоки и подкрепа на съпротивата срещу изнудване 

или искане на подкупи. 

 

 


