
 

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС 
на 

Група Технология на Металите А. Балевски Холдинг АД 
 

 
Чл. 1. Настоящите етични норми се отнасят за всички служители на Компанията.  
Чл. 2. Тези етични норми имат за цел: 

- да определят етичните стандарти за професионално и лично поведение; 
- да стимулират поведение на култура, фирмени и професионални ценности, основани на 

законността, хуманността и зачитането на правата на човека; 
- да подпомогнат хората за бързото им приобщаване към културата, ценностите, принципите и 

правилата на Компанията; 
- да повишават доверието на обществото, клиентите и възложителите към Компанията и хората в 

нея; 
- да развиват нетърпимост към противозаконни и корупционни практики или нехуманни действия; 

Чл. 3. Дейността ни се основава на следните етични принципи: 
- почтеност и добросъвестност; 
- компетентност и професионализъм; 
- отговорност и достойнство; 
- опазване и защита на човешкия живот и зачитане на правата и достойнството на хората; 
- грижа за опазване на имуществото на собственика и на клиента; 
- законност. 

Чл. 4. В отношенията си избягваме всякакъв вид дискриминация, в това число основана на възраст, расов и 
етнически произход, националност, политически убеждения, религия, пол, сексуална ориентация, 
здравословно състояние. 
Чл. 5. Ръководителите от всички нива трябва да бъдат еталон за достойно поведение и пример за 
професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на служебните задължения. 
Чл. 6. (1) Не толерираме прояви на безотговорност, двуличие, клюкарство, лъжа и небрежност. 

(2) Противопоставяме се на всяка злоупотреба с власт или друго действие, водещо до накърняване 
достойнството на личността. 

(3) Подкрепяме всяка форма на добронамерена забележка, взаимен контрол и помощ, стига начинът 
на отправяне да не противоречи на добрия тон и да зачита личното достойнство. 

(4) Предприемаме всички необходими действия за осигуряване на най-високи стандарти за качество, 
безопасност и здраве при работа, развитие на хората и прозрачно сътрудничество с всички заинтересовани 
страни вътре и извън Компанията. 
Чл. 7.  (1) Личните разногласия не са предмет на публична полемика. Спорове, несъгласия и конфликти се 
решават в общуване с конструктивен тон; 

(2) Не е приемлива употребата на вулгарни и цинични думи. 
Чл. 8. В бизнес срещи и търговски преговори, освен този Кодекс, съблюдаваме критериите за бизнес етикет 
и делова визия. 
Чл. 9. Публични изявления от името на Компанията в медии, социални мрежи и други масови средства за 
осведомяване и комуникация се правят само от упълномощените за това лица. 
Чл. 10. Приканваме всички да подават устни или писмени сигнали до отдел “Човешки ресурси” или до 
Изпълнителния директор на Компанията при наблюдавано поведение, което е в разрез с настоящите етични 
норми. 
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