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ПРЕДСТАВЯНЕ НА

Inchcape
Inchcape plc е независим дистрибутор на  автомобили 
от  световен мащаб.  Нашата  дейност  се  изразява в  
дистрибуция и продажба на  леки автомобили,  
търговски превозни средства  и  камиони,  както  и  части 
за  голяма част  от  водещите марки автомобили .

Inchcape има дълга и успешна история в сферата на международната търговия, която 

се основава на новаторски подход и дух на иновации. Като търговско дружество ние 

имаме значителен опит в успешното разрастване чрез разработване на нови дейности 

на пазари, които добре познаваме, и навлизане в нови географски местоположения с 

вече познати дейности. В съчетание със значителната свобода на местно равнище за 

прилагане на иновации и търсене на нови възможности, тези отличителни черти 

изведоха Inchcape от създаването му като търговско дружество преди повече от два 

века до международна група за търговия и дистрибуция на автомобили, каквато сме 

днес. Независимо, че стоките и услугите, предоставяни от Inchcape, са се променили, 

нашата цел е запазила същия новаторски дух и амбициозна глобална перспектива:

„Да постигнем мобилност в 
световен мащаб – днес, утре и в 
бъдеще.”
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КОДЕКС НА Inchcape ЗА ПОВЕДЕНИЕ

НА ДОСТАВЧИЦИ
В този Кодекс за поведение на доставчици (Кодексът ) ,  Inc hcape
о пределя с во ите  изис ква н ия и  прин ц ипи за  търго вс ките  
с и  отн о ш ен ия с ъс  с во ите  до с та вчиц и (например дружества 
или хора, които предоставят стоки или услуги на Inchcape, както и 
консултанти и агенти.) Inc hca pe о ча ква  от  с во ите  до с та вчиц и 
да  прила га т  и  с па зва т  прин ц ипите ,  изложен и в  то зи  
кодекс ,  в  с во ите  о рган изации по  целия с вят  и  с вързан ите  
с  тях  вериги  за  до с та вки.

Основни принципи
Нашият подход към отговорен 

бизнес се основава на четири 

основни принципа:

Хора, Локации, Планетата и 

Практики. Настоящият кодекс 

отразява тези фундаментални 

принципи. Вярваме, че 

прилагането на принципа на 

отговорен бизнес е двигател на 

търговския успех, като по този 

начин се полага добра основа 

за взаимоотношенията ни с 

нашите доставчици.

Предвид  това, ние очакваме нашите доставчици 
да:

• извършват своите търговски дейности почтено и 

да спазват приложимите закони на всички 

пазари, на които оперират. Това включва закони 

за защита на правата на човека, закони за 

борба с корупцията, закони за защита на 

данните, закони за конкуренция и антитръстови 

закони, както и законите за околната среда,

• насърчават спазването на Кодекса 

от страна на техните собствени 

доставчици и подизпълнители, и

• да действат честно, 

отговорно и справедливо в 

своите практики и бизнес 

отношения.

Inchcape|Кодекс за поведение на доставчици|Въведение

4



ГОВОРИ ОТКРИТО!

НАШАТА ГОРЕЩА ЛИНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ 
НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Съдържанието на този 
Кодекс отразява 
собствения Кодекс за 
поведение на Inchcape за 
служителите на Inchcape. 
Той създаден на базата на 
същите основни 
принципи.

В Inchcape е въведена политика за 

подаване на сигнали за нарушения, 

която дава възможност на всеки 

един служител на Inchcape да 

подава поверителни сигнали в 

случай, че има някакви опасения 

по отношение на предполагаеми 

неправомерни действия в 

организацията. Това включва 

неправомерно поведение, неетично 

поведение, нарушения на Кодекса 

за поведение на Inchcape или 

нарушаване на приложимите 

закони, правила или разпоредби.

По същия начин, ако някой Доставчик или 

служител на който и да е Доставчик научи за 

предполагаемо неправомерно действие от страна 

на Inchcape, от служител на Inchcape или от страна 

на самия Доставчик, линията за подаване на 

сигнали за нарушения е достъпна и за тях. 

Сигналите могат да се правят поверително чрез 

защитения уебсайт „Говори открито!“, 

www.inchcape.ethicspoint.com който се 

управлява от независимата компания NAVEX 

Global.

В случай на сигнал във връзка с поведението на някой 

Доставчик, въпросният Доставчик ще съдейства на 

разследването и ще предостави достъп до всяка 

информация, която е разумно поискана от Inchcape. От 

доставчиците се очаква също така да предприемат действия 

за предотвратяване, откриване и коригиране на всякакви 

ответни действия спрямо лицата, които са подали сигнали за 

нередности. Ако се налага да се предприемат коригиращи 

действия, Доставчикът ще разработи и уведомиInchcapeза 

тези действия и срока за изпълнението им и ще представи 

график за незабавното отстраняване на нарушението.
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НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ ЗА ЗАЩИТА И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ДОБРАТА НИ РЕПУТАЦИЯ
Inc hca pe н е  толерира  н ика ква  фо рма  н а  ко рупц ия или друга  н ело ялн а  б изн ес  пра ктика .  
Про зрачн о с тта  и  открито с тта  с а  о с н о вн и изис кван ия за  Inc hcape ,  за  да  гаран тираме 
до верие  и  н а деждн о с т  в  дейн о с тта  н и  и  в  търго вс ките  н и  отн о ш ен ия с  до с та вчиц ите .

Поради това очакваме нашите доставчици 
да:

• гарантират, че не толерират подкупи или 

корупция под каквато и да е форма.

• предотвратяват възникването на 

конфликти на интереси, които могат да 

доведат до корупционни рискове. 

Всички покани, подаръци или други 

награди или възнаграждения трябва да 

бъдат в подходяща форма и не трябва 

да се дават или приемат в замяна на 

преференциално отношение.

• гарантират, че възнаграждението, 

изплащано на консултанти, агенти, брокери 

и/или други посредници, не служи за 

предоставяне на неоснователно 

предимство.

• докладват за всички конфликти 

на интереси във всяка една 

дейност, свързана с Inchcape.

• спазват всички приложими закони за 
конкуренцията. По-специално, да не 
сключват споразумения и договорености, 
които се отразяват на цените, условията, 
стратегиите или отношенията с 
клиентите, особено по отношение на 
участие в тръжни процедури. Същото 
важи и за обмена на чувствителна 
информация за конкуренцията или за 
всяко друго поведение, което 
неправомерно ограничава или може да 
ограничи конкуренцията.

• следят за спазването на всички 

приложими закони по отношение на 

вноса и износа на стоки, услуги и 

информация, както и на законите за 

борба с международния тероризъм.

• предприемат подходящи мерки за 

предотвратяване на изпирането на 

пари в техните организации..

• гарантират, че поверителната информация, 

получена чрез търговските дейности, се съхранява 

в пълна конфиденциалност, не се използва 

неправомерно и не се разкрива на трети страни.

• гарантират, че поверителната 

информация се съхранява по подходящ 

начин,  за да се предотврати 

неправомерното ѝ разкриване при 

нейното получаване, съхраняване, 

предаване или унищожаване. Достъпът 

до поверителната информация трябва 

да бъде ограничен дотолкова, 

доколкото е нужно нейното разкриване.

• спазват всички приложими закони за 

защита на личните данни, особено 

данните на служителите и клиентите.

• докладват за всички престъпления, 

извършени в хода на търговските 

дейности, които могат да имат 

последици за Inchcape, чрез 

съществуващите системи за 

докладване.

• избират внимателно своите доставчици, 

които ще задържат за Inchcape във 

връзка със своите търговски дейности, и 

да ги запознават с принципите на този 

Кодекс.

„Inchcape не 
толерира 
никаква 
форма на 
корупция или 
друга 
нелоялна 
бизнес 
практика”
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ХОРА
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НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ
ЕДИН КЪМ ДРУГ

Inc hca pe вярва  в  с ъзда ва н ето  н а  здра во с ло вн о ,  ра зн о о б ра зн о  и  
прио б ща ва що  ра б отн о  мяс то  за  вс ички,  ка то  га ра н тира  
ра вен с тво  в  за пла ща н ето  с  възн а гра жден ия и  б о н ус и,  ко ито  
привлича т  и  за държа т  ра зличн и та ла н ти .

Социалната отговорност е ключов 

фактор за дългосрочния успех на 

нашата компания и следователно, 

задължителен елемент от нашия 

подход към отговорен бизнес.

Предвид това, ние очакваме от нашите 
доставчици да:

• зачитат общоприетите човешки права.

• не приемат използването на детски труд 

в каквато и да е форма и да спазват 

приложимите закони относно забраната 

на детския труд.

• не толерират никаква форма на 

принудителен труд

• гарантират, че са предприели 

необходимите стъпки за 

идентифициране на рисковете от 

съвременно робство в рамките на 

техните вериги за доставки и да 

предприемат всички необходими 

действия за смекчаване на 

рисковете от съвременно робство

• се отнасят към служителите си 

справедливо, безпристрастно и 

непредубедено и да осигурят работна 

среда без тормоз.

• насърчават многообразието в своите 

организации и да не толерират каквато и 

да е дискриминация по отношение на 

наемането и назначаването на служители 

или по отношение на работната среда

• заплащат на служителите си 

справедливо възнаграждение, 

съизмеримо с преобладаващите условия 

за отрасъла или минималната заплата, 

което  от двете е по-високо.
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ЛОКАЦИИ
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НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ

ОБЩНОСТИТЕ НИ
Търговските марки, които представляваме, 
пазарите, на които оперираме, и клиентите, които 
обслужваме, притежават своеобразни 
характеристики. Inchcape се ангажира да се отнася 
с разбиране към общностите, в които оперира и 
предоставя услугите си, както и да внася своя 
положителен принос.

Предвид това, ние очакваме от нашите доставчици да:

• спазват приложимите закони относно свободата на 

сдружаванията и сформирането на групи по интереси 

и да защитават правата на своите служители, 

гарантирани чрез тези закони, в техните организации.

• поставят на първо място безопасността на 

хората, като осигурят безопасна работна среда и 

безопасни условия на труд, както и безопасност 

на техните продукти и услуги.

• се стремят да предотвратяват излагането на 

хората на риск и да подпомагат своите 

служители за поддържане на добро здраве 

чрез превантивни мерки за безопасност на 

труда и добри условия на работното място.
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НАШАТА АНГАЖИРАНОСТ КЪМ

ОКОЛНАТА СРЕДА
Ние напълно осъзнаваме, че автомобилният 
сектор има ключова роля за постигане на 
въглеродна неутралност. Ние и нашите партньори 
Производители на оригинално оборудване (ПОО) 
предприемаме необходимите стъпки, за да 
дадем своя принос за постигането на тази цел. 
Апелираме към нашите доставчици да направят 
същото.

Ето защо ние подкрепяме доставчици, които прилагат отговорен подход 

за:

• управление, измерване и отчитане на енергията и парниковите 

газови емисии.

• разбиране на свързаните с климата рискове в техните дейности и 

тяхното въздействие върху околната среда.

• подобряване на енергийната ефективност в рамките на техните дейности.

• целесъобразно управление на отпадъците и рециклирането им.

Можем да използваме тези и други фактори на околната среда в процеса 

за вземане на решения при избор на доставчици.
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СПАЗВАНЕ НА

КОДЕКСА НА Inchcape ЗА 
ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИ

Нашите доставчици 
гарантират, че служителите в 
техните собствени вериги са 
запознати  с принципите, 
изложени в този кодекс, 
разбират ги и ги прилагат в 
работата си.

В случай на незначителни нарушения на този кодекс 

следва да се извършат необходимите коригиращи 

действия в разумен срок. При сериозни нарушения 

(особено в случай на неспазване на приложимите 

закони), Inchcape си запазва правото да наложи 

подходящи санкции срещу съответния Доставчик. Това 

може да доведе и до незабавно прекратяване на 

отношенията с доставчика и предявяване на искове за 

обезщетение и на други права.

В случай на съмнение или 

въпроси, Доставчиците 

могат да се свържат с 

Inchcapeв страната, в 

която оперират.
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