
 

                       

 
 

Кодекс за професионално поведение 
 
 

1. Общи 
 

Partner Code of Conduct  
 
 

1. General 
 

А1 България ЕАД („А1 България” или „Дружеството”) се 
ангажира с извършването на търговска дейност 
честно, справедливо и прозрачно. Установена практика 
е А1 България да спазва всички действащи закони и 
принципи на бизнес етика. Такова спазване А1 България 
очаква и от своите партньори. Също така, 
отговорността към обществото, климата и 
опазването на околната среда са от основно значение за 
А1 България. 
 

A1 Bulgaria EAD (“A1 Bulgaria” or “Company”) is committed 
to conducting business honestly, fairly and transparently. As 
a matter of course, A1 Bulgaria complies with all applicable 
laws and principles of business ethics. Such compliance A1 
Bulgaria also expects from its suppliers. Moreover, social 
commitment and climate and environmental protection are 
of great importance to A1 Bulgaria. 
 

2. Трудови права и Условия на труд 

 
2.1. Партньорът гарантира, че във връзка с 
изпълнението на който и да е договор/и, всички 
регламенти на Международната организация по труда 
(МОТ), свързани с правата на работника и неговата 
работна среда (като съблюдаване на правата на човека, 
забрана на детския труд и принудителен труд, 
минимални стандарти за безопасни и здравословни 
условия на труд, гарантиране на подобаващо 
възнаграждение и др.) се спазват. Партньорът 
гарантира, че тези задължения са обвързващи за 
неговите доставчици. 
 
3. Честен бизнес и избягване на конфликт на интереси 
 
3.1 Партньорът потвърждава, че няма посредници, 
които извличат лична изгода и/или парични облаги и пр. 
във връзка със сключването на договор/и с А1 България. 
 
3.2. Партньорът е длъжен да избягва конфликт на 
интереси с А1 България и се ангажира да се въздържа от 
всякакви действия, които биха могли да причинят вреда 
на А1 България, по-специално действия, които могат да 
навредят на неговата репутация. 

2. Labour Rights and Working Conditions  
 
2.1. Partner shall ensure that in connection with the 
performance of all contract/s with the Company all 
regulations of the International Labour Organisation (ILO) 
regarding the rights of workers and their working 
environment (such as compliance with human rights, 
prohibition of child labour and forced labour, minimum 
standards in the area of job safety and health protection, 
guaranteeing appropriate remuneration, etc) are adhered 
to. Partner shall ensure that these obligations are binding 
upon its suppliers. 
 
 
3. Fair Dealing and Avoidance of Conflict of Interest 
 
3.1 The Partner confirms that no intermediaries gain a 
personal advantage and/or pecuniary from concluding of a 
contract/s with A1 Bulgaria. 
 
3.2 The Partner shall avoid any conflict of interest with A1 
Bulgaria and commits to refrain from any actions which could 
harm A1 Bulgaria, in particular that could cause harm to its 
reputation. 

4. Спазване на закона – Забрана на корупцията и 
подкупите 
 
4.1. Партньорът гарантира, че ще спазва действащото 
законодателство. 
 
4.2. А1 България не приема каквато и да е форма на 
корупция или подкупи. По-специално, Партньорът се 
съгласява да не участва в искане или приемане на ползи ли 
други изгоди в нарушение на законодателство или на 
етиката, нито да предлага или предоставя такива 
изгоди. 
5. Нарушаването на разпоредбите на този Кодекс на 
професионално поведение представлява съществено 
нарушение, което дава право на А1 България да 
прекрати договора с незабавно действие. 
 
6. В такъв случай Партньорът ще изгуби правото си на 
договореното възнаграждение, освен ако услугите 
/доставките вече са изпълнени и могат да се ползват от 
А1 България. Това не накърнява правото на 
Дружеството да претендира обезщетение за нанесени 
щети. Партньорът е отговорен пряко към А1 България 
за всякакви загуби и поема всички допълнителни разходи, 
които могат да бъдат понесени във връзка с такова 
прекратяване по вина на Партньора. 

4. Legal Compliance - Prohibition of Corruption and Bribery 
 
 
4.1. Partner warrants complying with all applicable 
legislation.  
 
4.2. A1 Bulgaria rejects corruption and bribery in every 
respect. Therefore, in particular, the Partner  agrees to 
refrain from demanding or accepting benefits or other 
advantages that are illegal and/or offensive to common 
decency, or offering or granting such benefits.   
 
5. The violation of the provisions of this Code of Conduct 
shall constitute a material default which entitles A1 Bulgaria 
to terminate the contract with immediate effect. 
  
 
6. In such case the Partner loses any claims on the agreed 
remuneration unless services/deliveries already provided 
are of use to A1 Bulgaria. This is without prejudice to the 
Company’s right to claim damages. The Partner shall be 
liable vis-à-vis A1 Bulgaria for any disadvantages and shall 
bear all additional costs which may incur in connection with 
such termination due to the default of the Partner. 

 


