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СЪОБЩЕНИЕ ОТ ГЛАВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Ние в Watts се придържаме към най-високите етични стандарти при извършване на своята 
дейност, като действаме в съответствие с ценностите си за изпълнението на нашата визия и мисия. 
Постигаме го благодарение на нашите служители, които ежедневно демонстрират своя стремеж 
към интегритет и върхови постижения.

Ние работим в разнообразни географски, бизнес и културни условия. Нашата визия, мисия и 
ценности са общият език, който ни обединява, концентрира усилията ни и ни стимулира да работим 
все по-добре за нашите клиенти, за акционерите ни и за самите нас. Кодексът за бизнес поведение 
е нашето ръководство, което ни показва как да следваме установените принципи в ежедневната си 
дейност. Кодексът ни представя обичайни ситуации, в които може да попаднем на работното място, 
и ни помага да се ориентираме в понякога сложната бизнес среда.

Ваше задължение като служители на Watts е да прочетете внимателно Кодекса. Задавайте 
въпроси, ако не разбирате нещо от Кодекса, и съобщавайте, ако узнаете за поведение, което го 
нарушава. Кодексът не е сбор от инструкции. Той съдържа насоки как да дадете най-доброто от 
себе си и да вземате правилни решения, които са от полза за нашата компания, за клиентите ни  
и за вас самите. В него са посочени също така нашите политики и други източници, с които можете 
да направите справка в случай на въпроси или необходимост от по-подробни насоки.

Начинът, по който работим, е от голямо значение. Когато следвате нашия Кодекс и ценностите ни  
в своите решения и взаимодействия, Вие вдъхновявате останалите да правят същото, така  
че да можем винаги да постъпваме правилно. С Ваша помощ ще продължим да предоставяме 
продукти и услуги, които осигуряват по-голям комфорт и безопасност, и по-добро качество  
на живот на хората по целия свят.

Robert J. Pagano, Jr. 
Главен изпълнителен директор и президент
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НАШАТА ВИЗИЯ
Да бъдем глобален лидер в предлагането на новаторски, 
висококачествени продукти, системи и решения за пренасяне, 
съхранение, контрол и безопасно използване на вода, като се 
съсредоточим върху клиентите, иновациите и постоянното 
усъвършенстване.

НАШАТА МИСИЯ
Да подобряваме комфорта, безопасността и качеството на живот  
на хората по света чрез своя опит в широка гама водни технологии.  
Да бъдем най-добрите в очите на нашите съдружници, клиенти  
и акционери.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
Аз ДЕЙСТВАМ с …

ПОЧТЕНОСТ И УВАЖЕНИЕ

Винаги правим каквото трябва и както трябва

ОТЧЕТНОСТ

Фокусиране върху резултатите; изпълняваме това,  
което сме заявили като намерение

ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И НОВАТОРСТВО

Ориентация към нуждите на клиента; ежедневно 
подобрение

ПРОЗРАЧНОСТ

Демонстриране на откровеност и открито споделяне  
на информация

В Watts се стремим да постигнем своята визия 
и да действаме в съответствие със своите 
ценности и мисия. Те са общият език, който 
ни обединява, концентрира усилията ни и ни 
стимулира да работим все по-добре за нашите 
клиенти, за акционерите ни и за самите нас.

Ние осъществяваме дейността си в 
разнообразни географски, бизнес и културни 
условия и ежедневно срещаме различна 
работна среда във всеки един от обектите ни 
по света. Нашата визия, мисия и ценности ни 
помагат да преодолеем присъщите различия  
в културата, бизнес климата и хората. 

Watts е изградила репутация и на компания  
с отговорно корпоративно гражданство. Тази 
репутация се основава на изпълнението на 
нашите ценности - всеки ден при хилядите 
взаимодействия, които Вие, действайки от 
наше име, имате с клиентите, акционерите, 
доставчиците, заинтересованите страни и 
помежду си. Като демонстрирате нашите 
ценности и правите каквото трябва и както 
трябва винаги и във всичко, Вие защитавате  
и градите не само нашата, но и собствената  
си репутация.

НАШАТА ВИЗИЯ, МИСИЯ И ЦЕННОСТИ ВИНАГИ ДА ПОСТЪПВАМЕ ПРАВИЛНО

Като правите каквото 
трябва и както 

трябва винаги, Вие 
защитавате и градите 

не само нашата, но 
и собствената си 

репутация.
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ВИНАГИ ДА ПОСТЪПВАМЕ ПРАВИЛНО7 8

ВЪВЕДЕНИЕ
Watts се ангажира да извършва дейността си в съответствие 
с разпоредбите и духа на закона, високите стандарти 
за етично бизнес поведение, както и съобразно нашите 
ценности. Този Кодекс е не само описание на нашата 
политика - той е основата на общ набор от стандарти  
за начина, по който работим, поддържан от нашия Съвет 
на директорите и висшето ръководство, и е предназначен 
да направлява всички служители през многобройните 
взаимодействия на работното място, които те осъществяват 
всеки ден.

В този раздел:
• Кодексът: Вашият основен ресурс
• Вашата роля
• Ролята на ръководителя
• Средства за вземане на правилното решение
• Без репресивни мерки
• Нарушения и последствията от тях
• Одобрения и дерогации
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Кодексът за бизнес поведение представя 
нашия ангажимент да действаме съобразно 
нашите ценности и Ви помага да се запознаете 
с установените стандарти и да постъпвате  
в съответствие с тях. От Вас, като служител 
на Watts, се очаква да познавате и да спазвате 
този Кодекс за бизнес поведение.

В целия Кодекс ще срещате рубриките „Какво 
трябва да ПРАВЯ,“ „Сигнализирайте, ако 
наблюдавате“ и „Ами ако“. Те ще Ви помагат 
да се ориентирате в постоянно променящата 
се среда на световния бизнес и ще Ви 
предоставят примери за това как да вършите 
работата си в съответствие с нашите ценности.

Всеки от Вас оказва огромно влияние върху 
репутацията на Watts и върху създаваната 
от нас стойност посредством начина, по 
който извършвате дейност от наше име. 
Призоваваме Ви да се отнесете сериозно към 
тази отговорност, да се запознаете с нашите 
стандарти и да ги спазвате всеки ден. 

Този Кодекс е глобален ресурс,  
който ни помага:

•  Да разберем и прилагаме ключовите 
стандарти за поведение, които са 
приложими за нашите длъжности.

• Да знаем кога да потърсим помощ.

•  Да знаем къде можем да потърсим 
помощ, ако не сме сигурни как е редно да 
постъпим в дадена ситуация. 

Кодексът набляга също на важни закони 
и политики, които важат за всеки, който 
работи в Watts, независимо от длъжността, 
йерархията, срока на заеманата длъжност или 
местоположението.

Като глобална компания, ние спазваме 
законите във всички държави, в които 
извършваме дейност. Като представител на 
Watts, Вие носите отговорността: 

•  Да се запознаете с изложените в този 
Кодекс стандарти за бизнес поведение, 
които се прилагат за Вашата длъжност.

•  Да демонстрирате нашите ценности  
във взаимодействията си с другите от 
наше име. 

•  Да четете този Кодекс във връзка  
с нашите конкретни политики и 
процедури, много от които съдържат 
изисквания, надвишаващи минималните 
законови изисквания на местата, където 
осъществяваме дейността си. 

•  Да търсите съвет в случай на 
необходимост, да изразявате опасенията 
си и да докладвате за потенциални 
нарушения на нашия Кодекс пред 
ръководството, за да можем да подобрим 
начина, по който извършваме своята 
дейност.

Ако считате, че някоя от разпоредбите  
на Кодекса може да се тълкува по различен 
начин спрямо предвиденото в даден приложим 
закон, разпоредба или в политика на Watts, моля 
да се консултирате със съответния отдел на 
компанията, например правния отдел или отдела 
за човешки ресурси. При съмнение прилагайте 
по-строгия стандарт или търсете съдействие.

КОДЕКСЪТ: ВАШИЯТ ОСНОВЕН РЕСУРС
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Ако ръководите или надзиравате други 
служители, Вие заемате особено отговорна 
длъжност. За да оправдаете гласуваното 
доверие, Вие трябва винаги:

•  Да давате положителен пример. 
Покажете какво означава да се проявява 
добросъвестност в ежедневните решения 
и действия. Поемайте отговорност за 
своето поведение и за това на екипа Ви 
и бъдете готови да се отчитате за това 
поведение.

•  Да повишавате осведомеността и 
разбирането.Използвайте познанията 
си за нашия бизнес, за да помагате на 
хората около Вас да идентифицират и да 
предприемат необходимите действия по 
отношение на рисковете, които могат да 
възникнат в хода на работата.

РОЛЯТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ

•  Да поставяте подходящи цели. 
Поставете ясни, измерими и амбициозни 
цели – но само ако те могат да бъдат 
постигнати без компрометиране  
на нашите ценности и стандарти.

•  Да бъдете отговорни. Реагирайте 
адекватно на всеки сигнал за проблем, 
свързан с бизнес поведението. 
Наблюдавайте поведението на 
ръководените от Вас хора и ако то 
не отговаря на нашите стандарти, 
предприемете необходимите стъпки,  
като действате справедливо, уместно  
и последователно.

Вашият принос се изразява в това да:

•  Бъдете информирани. Осмислете  
и спазвайте политиките и стандартите, 
които се прилагат за Вашата длъжност; 
участвайте в обучителни сесии по бизнес 
поведение; отделяйте време да прочетете 
и да се запознаете с актуалното 
състояние на нашите стандарти;  
и работете с колегите си, за да се 
уверите, че всеки един е запознат  
с най-новите изисквания.

•  Търсите насоки. От Вас не се очаква да 
знаете всички отговори, но се очаква да 
потърсите помощ и да се консултирате  
с другите, когато не сте сигурни какъв  
е правилният начин на действие.

•  Бъдете непоколебими. Никога не 
компрометирайте нашите стандарти  
(или личния си интегритет) за постигането 
на бизнес цели. Ако Ви се предостави 
възможност да нарушите правилата, 
знайте, че от Вас се очаква да постъпите 
правилно и имате пълната подкрепа на 
ръководството за това.

•  Посочвате проблемите. Вашето 
мнение е важно. Очакваме от Вас и Ви 
насърчаваме да говорите открито, ако 
нещо не Ви изглежда правилно, дори 
когато само подозирате потенциално 
нарушение или проблем. Недейте да 
смятате, че ако всички други правят нещо, 
значи то е редно, че висшето ръководство 
вече е осведомено или че някой друг 
ще се погрижи за това. Призоваваме 
Ви, освен да докладвате опасенията 
си, да представяте идеи, които ще ни 
помогнат по-добре да управляваме и да 
усъвършенстваме своите корпоративни 
отговорности. 

От Вас ще се изисква да удостоверите 
ангажимента си към стандартите за поведение, 
съдържащи се в този Кодекс, освен когато 
местните закони не разрешават това.

ВАШАТА РОЛЯ

ПОЧТЕНОСТ И УВАЖЕНИЕ
Винаги правим каквото 
трябва и както трябва

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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ДАЛИ ТОВА СЪОТВЕТСТВА НА  
ЗАКОНА ИЛИ НА ПОЛИТИКАТА  
НА КОМПАНИЯТА?

ДАЛИ НАПРАВИХ ПРЕЦЕНКА,  
В КОЯТО НЯМА КОНФЛИКТ НА 
ИНТЕРЕСИ (Т.Е. ДАЛИ НЯМА ДА 
ДЪЛЖА НЯКОМУ НЕЩО В ЗАМЯНА)?

ДАЛИ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАМ УДОБНО ДА 
ОБЯСНЯ РЕШЕНИЕТО СИ ПРЕД МОЕТО 
СЕМЕЙСТВО ИЛИ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО?

И НАКРАЯ, ТОЧНО ТОВА ЛИ ТРЯБВА  
ДА СЕ НАПРАВИ?

Точно както Вашата отговорност като служител е да 
постъпвате правилно, така нашата отговорност като 
Компания е да Ви помагаме във всеки един момент. 
Ето защо Ви предоставяме необходимите средства 
и подкрепа, за да вземате правилни решения и да 
споделяте своите въпроси и проблеми.

ДОВЕРЯВАЙТЕ СЕ НА ИНТУИЦИЯТА СИ
Вие можете най-добре да разграничите
правилното от неправилното. Преди да вземете 
дадено решение или да изпълните дадено указание, 
помислете как ще се отрази това върху нашите 
ценности и Компанията, като се запитате: 

КОГА ДА ПОТЪРСИТЕ ПОМОЩ
Отговорихте ли с „не“ или „може би“ на някой 
от тези въпроси? Потърсете съвет или помощ, 
когато не сте сигурни какъв е правилният начин 
на действие. Например в случай че:

•  Не сте сигурни дали политиките на Watts 
се прилагат към конкретна ситуация.

•  Приложимите законови и подзаконови 
актове са сложни и трудни за тълкуване.

•  Имате ограничен опит в конкретната 
област.

•  Просто изглежда, че това не е правилното 
решение.

КЪДЕ ДА ПОТЪРСИТЕ ПОМОЩ
Ние очакваме от Вас и Ви насърчаваме да 
поставяте въпросите, които Ви безпокоят, най-
напред пред вътрешен ресурс, при условие че 
това е съвместимо с приложимото право, за 
да можем непрекъснато да усъвършенстваме 
своите системи и работна среда. Това включва 
ситуации, в които знаете или подозирате, 
че някоя от следните страни извършва– или 
възнамерява да извършва – незаконна или 
неетична дейност:

• Служители или ръководители

•  Представители или трети страни, 
действащи от името на Компанията

•  Дистрибутори, клиенти или крайни 
потребители

• Доставчици или подизпълнители

• Партньори от съвместни предприятия

Налице са много вътрешни канали за 
комуникация, за да се гарантира, че Вашите 
въпроси или опасения ще бъдат надлежно 
разгледани. Макар че следва да изберете най-
удобния за Вас канал, обикновено е най-добре 
да започнете от прекия си ръководител. Можете 
също така да отнесете своите въпроси или 
опасения нагоре по веригата за управление (т.е. 
до началника на Вашия началник и т.н.) или до 
специализирано звено или експерт по въпроса 
в рамките на Компанията, например до правния 
отдел или до отдела по човешки ресурси.

СРЕДСТВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ

Изберете канала, 
който е най-удобен 

за Вас, когато 
търсите помощ.

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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ГОРЕЩАТА ЛИНИЯ НА WATTS
Ако искате да докладвате поверително за някакъв 
проблем, можете да се свържете и с горещата линия 
на Watts:

Горещата линия поддържа обслужване на Вашия 
език, а на уебсайта на линията са посочени местните 
горещи телефонни номера за всяка държава,  
в която Watts има обекти. 

Този канал за комуникация е особено полезен, ако 
не се чувствате комфортно да използвате друг или 
когато другите канали са се оказали неефективни за 
решаването на даден проблем.

Горещата линия е на разположение 24 часа 
в денонощието, 7 дни в седмицата за 
служители и трети страни, с които имаме бизнес 
отношения (като дистрибутори или доставчици), 
и предоставя специализирано съдействие чрез 
реномирана независима трета страна, обучена 
да приема съобщения за потенциални нарушения 
на Кодекса.

•  Приканваме Ви да се идентифицирате, 
когато използвате горещата линия, 
за да можем щателно да разгледаме 
повдигнатите от Вас въпроси. 
Предоставяйки името си, Вие ни давате 
възможност да се свържем с Вас, ако ни 
е необходима допълнителна информация, 
и ни помагате да следим Вашия случай, 
за да се гарантира, че няма да бъдете 
санкционирани за добросъвестно 
подадения сигнал. Компанията ще 
се стреми да запази в тайна Вашата 
самоличност, но може да възникнат 
обстоятелства, които налагат тя да бъде 
разкрита поради законови изисквания  
или с цел подробно разследване  
и предприемане на действия по Вашия 
проблем.

•  При свързване с горещата линия 
разполагате и с възможността да 
останете анонимни, ако законът 
разрешава това. Ако наистина изберете 
да останете анонимни, е важно да 
предоставите подробна информация и да 
проверявате редовно за актуализации на 
статуса или запитвания за информация 
от екипа, на който е възложено да проучи 
Вашия проблем.

Когато даден сигнал постъпва чрез 
горещата линия, ние го приемаме сериозно 
и предприемаме необходимите стъпки. 
Независимо че може би няма да можем да 
споделим с Вас подробните резултати от своето 
разследване или информация за предприетите 
ответни мерки, ще се стараем, когато  
е възможно, да Ви информираме за статуса 
на разследването, за да знаете, че се реагира 
адекватно на Вашия сигнал. 

Европейски съюз: Имайте предвид, че 
съгласно някои европейски закони относно 
сигнализирането на предполагаеми нарушения 
и неприкосновеността е възможно определени 
проблеми да не могат да бъдат сигнализирани 
чрез горещата линия на Компанията, а за тях 
да се търси местен ресурс. Допълнителни 
ограничения, свързани с анонимното 
докладване, се прилагат за сигналите, подавани 
в определени държави в Европейския съюз, или 
за такива, които не се отнасят до финансови, 
счетоводни или одитни въпроси. В такива случаи 
от горещата линия на Компанията ще Ви насочат 
към съответния ресурс, който може да Ви 
съдейства.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Гореща линия
ЧЗВ на горещата линия

Ами ако?

Въпрос:  Притеснява ме нещо, за което 
мисля, че трябва да докладвам,но  
е свързано с евентуално нарушение 
на моя началник. Опасявам се, че 
ако докладвам за него, може да си 
загубя работата. След като не мога 
да говоря с началника си, какво 
трябва да направя?

Отговор:  Действайте и говорете открито. 
Ваша отговорност е да съобщите 
за нарушението. В много случаи 
е най-добре да се обърнете към 
Вашия началник, но в този случай, 
ако не се чувствате комфортно 
да го направите, говорете с друг 
член на ръководството или с 
свържете с някое от звената, 
посочени в този Кодекс. Можете 
да съобщите за проблема и на 
горещата линия, поверително  
и анонимно (когато местните 
закони позволяват това). Имайте 
предвид, че ние не толерираме 
налагането на санкции спрямо 
хора, които добросъвестно 
подават сигнали.

СРЕДСТВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ продължение

Разкривайте опасенията 
си поверително, без 

страх от неблагоприятни 
последици.

Трябва ли да вдигнете  
ЧЕРВЕН ФЛАГ?

ГОРЕЩА ЛИНИЯ
Обадете се на нашата 
Безплатна глобална 
гореща линия
•  Абсолютно анонимно

• Винаги поверително

• Винаги на линия

Кажете нещо!

Watts Water Technologies, Inc.

001-877-792-8878

watts.ethicspoint.com

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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Watts забранява репресията срещу всеки, който 
добросъвестно докладва дадено опасение или 
участва в разследване, дори когато твърдението 
в крайна сметка не бъде обосновано.

Срещу всеки, за когото бъде установено,  
че предприема репресивни действия спрямо 
лице, подало добросъвестно сигнал относно 
бизнес поведението, ще бъдат предприети 
дисциплинарни мерки, евентуално включващи 
прекратяване, независимо от позицията му 
или срока на заеманата от него длъжност. Ако 
смятате, че сте били подложени на репресия, 
свържете се с горещата линия за съдействие, 
но моля да имате предвид, че нашата политика 
срещу репресиите не Ви освобождава от 
дисциплинарна отговорност в случай на 
неправомерно поведение от Ваша страна.

Можете ли да посочите действия, заради които 
на ръководителите и служителите могат да 
бъдат наложени дисциплинарни мерки?
Следва списък с примери:

•  Нарушаване на законите или стандартите 
на Компанията

•  Даване на нареждане или насърчаване 
на други лица да нарушават законите или 
стандартите на Компанията

•  Несъобщаване за известни или 
подозирани нарушения на законите или 
стандартите на Компанията

•  Липса на контрол на поведението на 
подчинените служители, представителите 
или търговците, които трябва да 
контролирате

•  Недостатъчно сътрудничество или 
ненадеждност при разследване

•  Репресиране на други лица заради 
подадени от тях сигнали или съобщения 
във връзка с бизнес поведението

•  Съзнателно или преднамерено подаване 
на сигнал с неистинско твърдение или 
проблем

•  Всяко друго поведение, несъвместимо 
с бизнес среда с висока степен на 
интегритет и ангажираност за спазване  
на закона

Очакваме от Вас да спазвате всички политики 
и стандарти, описани в този Кодекс. В редки 
случаи могат да се направят изключения, 
но такива могат да се предоставят само от 
Управителния комитет за корпоративната 
отговорност на Компанията. При някои политики 
или бизнес дейности се изисква предварително 
докладване, разрешение или одобрение.  
В други случаи се касае за бизнес сделки, които 
са доста сложни или имат много специфични 
изисквания за докладване и отчитане, например 
при осъществяване на търговски или работни 
отношения с правителството. В такива случаи се 
погрижете да предоставите съответните отчети 
и да получите необходимите одобрения. Всяка 
дерогация от изискванията на този Кодекс за 
висшите ръководители или директорите може да 
се предостави само от Съвета на директорите  
и трябва да бъде своевременно оповестена.

БЕЗ
РЕПРЕСИВНИ МЕРКИ

НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯТА 
ОТ ТЯХ

ОДОБРЕНИЯ И ДЕРОГАЦИИ

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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НАШИТЕ 
СЛУЖИТЕЛИ
Нашият успех зависи от поддържането на разнообразие 
от талантливи личности, които споделят нашата визия 
и ценностите ни. Ние сме се ангажирали да проявяваме 
уважение към колегите си и да зачитаме тяхното 
достойнство, както и да осигурим работно място без 
дискриминация, тормоз, малтретиране, незаконна дейност  
и небезопасни условия.

В този раздел:
• Равни възможности
• Взаимно уважение и зачитане на достойнството
• Лоялни трудови практики
• Здраве и безопасност на служителите
•  Лична неприкосновеност на служителите  

и поверителност

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Вземайте решения, свързани със 
служителите, на базата на индивидуалните 
способности и качества, а не на личностни 
особености, които нямат отношение към 
работата.

•  Осигурете адекватни условия за лицата 
с увреждания и за тези с определени 
религиозни вярвания.

•   Ценете разнообразието и уважавайте 
хората с различен произход.

Сигнализирайте,
ако забележите:

•  Преценка за дадено лице въз основа 
на фактори, които не се отнасят до 
неговите способности или до конкретно 
възложената му задача.

•  Дискриминация срещу дадено лице  
при вземането на решения, свързани  
с набиране, наемане, възнаграждение, 
обучение, повишаване или освобождаване 
от длъжност.

•    Отказ да се работи или сътрудничи  
с определени лица заради тяхната раса, 
религия, пол или други признаци, защитени 
от закона. 

Ами ако?

Въпрос:  Случайно чух расистки 
изказвания от мой колега по 
адрес на един кандидат за работа. 
Трябва ли да предприема нещо, 
при условие че човекът, за когото 
говореше, все още не работи тук?

Отговор:  Да, трябва. Такива изказвания 
противоречат на нашите ценности 
и политики, а също така може 
да са в нарушение на закона. 
Ние трябва да знаем за подобни 
случаи, ето защо незабавно 
говорете с Вашия началник или 
се свържете с отдела по човешки 
ресурси, или с горещата линия.

РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Като работодател, осигуряващ равни възможности, ние ще набираме, наемаме, възнаграждаваме, 
обучаваме, повишаваме и освобождаваме служители в съответствие с всички приложими законови 
и подзаконови нормативни актове и без оглед на раса, цвят на кожата, религия, възраст, пол, 
националност, гражданство, семейно положение, сексуална ориентация, увреждания, статут  
на ветеран или друг защитен признак на съответното лице.

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Отнасяйте се към другите така, както бихте 
искали да се отнасят към Вас.

•  Зачитайте и уважавайте хората, чието 
мнение се различава от Вашето.

•   Решавайте недоразуменията или 
конфликтите по цивилизован  
и конструктивен начин.

•  Поддържайте професионална работна 
атмосфера.

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•   Нежелани, неуместни или неприемливи 
сексуални домогвания или малтретиране.

•  Неприлични шеги, обидни коментари, 
унизителни електронни съобщения, както 
и изображения или снимки с непристойно 
съдържание.

•  Малтретиране, заплахи, натиск, 
омаловажаване на другите, а също 
словесни или физически нападки.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Свържете се с местния отдел по човешки 
ресурси за повече информация

Ами ако?

Въпрос:  В нашия екип имаме колега  
с увреден слух. Той се справя 
чудесно с работата. Може да 
говори, но говорът му звучи 
съвсем различно от този на 
останалите. Някои хора му се 
присмиват зад гърба. Намирам 
това за смущаващо и лошо за 
екипната работа. Какво трябва да 
направя?

Отговор:  Описваното от Вас поведение 
е недопустимо. Имате няколко 
възможности. Най-напред се 
опитайте да говорите с началника 
си. Можете да сигнализирате за 
проблема в „Човешки ресурси“ 
- те са обучени да се справят 
с подобни проблеми - или да 
се обадите на горещата линия 
на Watts, която е винаги на 
разположение.

ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ И ЗАЧИТАНЕ НА ДОСТОЙНСТВОТО

Взаимоотношенията Ви с колегите трябва да се базират на взаимно уважение и зачитане на 
достойнството. Избягвайте всяка форма на поведение, която компрометира доверието, качеството на 
работната среда или интегритета за вземане на решения. Watts забранява поведение, което създава или 
допринася за заплашваща, враждебна или обидна работна среда.

 Взаимоотношенията 
Ви с колегите трябва 

да се базират на 
взаимно уважение

и зачитане на 
достойнството.

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Проверявайте съответствието на 
служителите с изискванията за 
съответната длъжност.

•  Определяйте адекватно възнаграждение 
на служителите за нормалните и 
извънредните работни часове в 
съответствие с местното законодателство.

•  Спазвайте работните седмици, 
периодите за почивка, почивните дни и 
компенсациите в съответствие с местното 
законодателство.

ЛОЯЛНИ ТРУДОВЕ ПРАКТИКИ

Ролята на лоялните трудови практики е много 
важна, тя не се изчерпва с това да се поддържа 
съответствието на Компанията с приложимите 
закони за труда и заетостта. Те са свидетелство 
за нашата способност да привличаме  
и задържаме най-добрите таланти в работните 
си редици. 

Ние сме поели задължението да спазваме всички 
закони, свързани със свободата на сдружаване, 
колективното договаряне, имиграцията, 
заплатите, работното време, допълнителните 
възнаграждения, както и законите, забраняващи 
принудителния и детския труд. За тази цел Watts 
приема и зачита всички признати договори за 
правата на човека.

ПОЛИТИКА ПРОТИВ РОБСТВОТО И 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДЕТСКИ ТРУД
Ние извършваме дейността си при спазване на 
правата на човека и зачитане на достойнството 
на всеки и подкрепяме международните усилия 
за прокламиране и защита на правата на човека, 
а също безусловното противопоставяне на 
робството и трафика на хора. Нашата глобална 
политика против трафика на хора отразява 
ангажимента ни да спазваме всички закони 
против робството и използването на детски 
труд съгласно предвиденото в местната правна 
уредба, включително Закона за съвременното 
робство на Обединеното кралство, Закона 
за прозрачност на веригата за доставки от 
2010 г. на Калифорния и Стандартите на 
Международната организация на труда (МОТ). 

Не забравяйте, че зачитането на човешкото 
достойнство се проявява най-напред в 
ежедневните ни отношения един с друг и с 
нашите доставчици и клиенти. Докладвайте за 
всяко подозирано или доказано нарушение на 
правата на човека в нашите предприятия или  
в тези, с които работим.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО:
УСЛОВИЯТА ЗА НАЕМАНЕ И ТРУДОВА 
ЗАЕТОСТ

•  Наемат се само лица с документално 
доказана пригодност за съответната 
длъжност.

•  Оригиналните документи за самоличност, 
издадени от държавата, паспорти или 
разрешителни за работа на служителите не 
се задържат.

•  Служителите могат да се договарят 
колективно без принуда или намеса.

ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТРУДОВОТО 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАБОТНОТО ВРЕМЕ

•  Работните седмици не надвишават 
максимално допустимите от закона. 

•  На служителите се заплаща за всички 
отработени часове без незаконни или 
неразрешени удръжки от заплатата или 
премиите.

•  Всички отработени часове се записват 
надлежно.

•  Спазват се всички празници, периоди за 
почивка или почивни дни, изисквани по 
закон.

•  Трудовото възнаграждение се заплаща  
на служителя, който го е заработил  
(освен ако няма съдебен запор или ако  
не е договорено друго със служителя).

Ами ако?

Въпрос:  Моя колега, която работи 
почасово, предложи да остане 
малко след определеното за нея 
работно време, за да помогне. 
Каза, че тъй като става въпрос 
за малко време, няма да се 
занимава да иска извънредни 
часове. Редно ли е това?

Отговор:  Не, не е редно. Това всъщност 
представлява законово 
нарушение, тъй като през 
въпросните часове тя работи 
без съответното заплащане. 
Извънредните работни часове 
следва да бъдат предварително 
одобрени и надлежно 
документирани. 

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Глобална политика против трафика на хора

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Винаги спазвайте всички приложими 
закони, разпоредби и политики за 
безопасност и насърчавайте хората около 
Вас също да го правят.

•  Веднага спрете всякаква работа, при която 
има ясна индикация за риск за служителя.

•  Извършвайте само работа, за която сте 
обучени, компетентни, медицински годни  
и достатъчно отпочинали и бдителни.

•  Своевременно уведомявайте дежурния 
началник в случай на злополука, 
нараняване, заболяване, небезопасни 
условия или заплаха за насилие.

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•  Небезопасни работни дейности или 
условия.

•  Притежание, употреба или 
разпространение на наркотични или други 
контролирани вещества в помещенията на 
Компанията без медицинско разрешение.

•  Използване на заплахи, натиск или други 
прояви на насилие.

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Ние сме поели ангажимента да опазваме здравето и безопасността на всеки от служителите и вярваме, 
че професионалните наранявания и заболявания могат да бъдат предотвратени. Никоя дейност не  
е толкова важна, че да не може да бъде извършена безопасно, ето защо каквото и да правим, не трябва 
да излагаме на риск здравето на когото и да било. Убедени сме също така, че безопасната и сигурна 
работна среда означава и работно място без незаконни наркотици и насилие.

Никоя дейност не 
е толкова важна, 
че да не може да 
бъде извършена 

безопасно.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ
към нашите политики
Свържете се с местния отдел по човешки 
ресурси за повече информация

Ами ако?

Въпрос:  Ще ме санкционират ли, ако 
спра работа заради притеснения 
относно безопасността?

Отговор:  Ние сме поели ангажимента да 
осигурим безопасно работно 
място за всеки – така че ако 
имате някакви опасения, спрете 
работа и ги обсъдете с началника 
си. Помнете, че винаги е по-
добре да сте в безопасност, 
отколкото да съжалявате. 
Ако нямате възможност да 
обсъдите опасенията си 
относно безопасността с някой 
от местните ръководители, 
свържете се с отдела по човешки 
ресурси или използвайте 
горещата линия на Watts.

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Събирайте, обработвайте и използвайте 
личните данни на служителите само за 
законни цели и в съответствие с местното 
законодателство.

•  Използвайте анонимни, частични или 
заменящи данни, когато е целесъобразно 
(например използване на издадени от 
Компанията идентификационни номера 
вместо социалноосигурителните номера).

•  Използвайте криптирани файлове  
и устройства за съхранение и пренос на 
лична информация, за да се предотврати 
непозволен достъп до нея.

•  Уведомявайте своевременно прекия си 
началник в случай на подозиран или 
доказан достъп до, разкриване, загуба или 
друго използване на лични данни.

ЛИЧНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние вярваме в зачитането на поверителността 
на личната информация на нашите служители. 
Това означава, че достъпът до личните записи 
следва да бъде ограничен до персонала на 
Компанията, който има съответното разрешение 
и реална необходимост от тази информация 
за делови цели. Ако имате достъп до лична 
информация, спазвайте съответните стандарти 
за поверителност относно нейното използване. 
Освен това трябва да сте запознати с всички 
правни ограничения и/или изисквания относно 
движението на лични данни извън държавата  
на произхода им. Никога не предоставяйте лична 
информация за служителите на когото и да било, 
ако няма съответното разрешение.

Личните данни, информацията или електронните 
съобщения, създадени или съхранявани 
на компютрите на Компанията или други 
електронни носители, като например портативни 
устройства, не се считат за лични и могат да 
бъдат наблюдавани, проверявани, предоставяни 
и използвани по различни причини и по всяко 
време без предизвестие, доколкото местната 
правна уредба позволява това. Не забравяйте 
това и бъдете внимателни, когато използвате 
електронните средства на Компанията.

Ние вярваме  
в зачитането на 

поверителността 
на личната 

информация на 
нашите служители. 

ПРИОБЩЕТЕ СЕ
към нашите политики
Ръководство по Глобалната политика 
за информационна сигурност

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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НАШИТЕ КЛИЕНТИ, 
ДОСТАВЧИЦИ И 
ПАЗАРИ
В Watts сме се посветили на това да създаваме стойност за 
своите клиенти, като им предлагаме иновативни, безопасни 
и висококачествени продукти. Ние правим честна реклама 
на продуктите сии се конкурираме по лоялен начин. При 
това търсим взаимодействаме с тези, които споделят 
стремежа ни към етични и устойчиви бизнес практики,  
и изграждаме отношенията си с тях в дългосрочен план въз 
основа на нашите ценности.

В този раздел:
•  Защита на потребителите,  

качество и безопасност на продукта
• Антитръстови правила и лоялна конкуренция
• Етични практики за продажби и маркетинг
• Антикорупционни практики
• Подаръци и развлечения
• Работа с доставчиците
• Ограничения за международната търговия
• Държавни поръчки

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, КАЧЕСТВО И 
БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА

Новаторството е в основата на всичко, което правим, а качеството и безопасността са отличителните 
характеристики, които пазарът основателно очаква от нас. Интегритетът на изделията ни зависи от това 
служителите винаги да спазват надеждни производствени практики, които отговарят на всички правни, 
регулаторни, качествени и договорни изисквания.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Предоставяйте продукти, които създават 
справедлива стойност за нашите клиенти  
и които могат лесно да се поръчат, получат 
и инсталират.

•  Спазвайте всички правни, регулаторни, 
качествени и договорни изисквания,  
които уреждат начина на производство  
на нашите изделия.

•  Търсете начини да внедрявате  
в продуктите нововъведения, които 
отговарят на нашите търговски стратегии, 
и предлагайте екологично отговорни 
решения на нашите клиенти.

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•  Заместване на части или суровини, 
които се влагат в нашите продукти без 
съответното разрешение.

•  Неспазване на стандартите на Watts за 
качеството или безопасността за постигане 
на производствени или планови цели.

•  Подправяне или невярно представяне 
на резултатите от развойната дейност, 
изпитанията за качеството или 
безопасността на продуктите.

ОТЧЕТНОСТ
Фокусиране върху резултатите; 
изпълняваме това, което сме 
заявили като намерение

Ами ако?

Въпрос:  Моят началник поиска да направя 
промяна в процеса на работа, 
която по мое мнение ще се отрази 
негативно върху качеството на 
продукта. След като става въпрос 
за началника, не мога да направя 
нищо, така ли е?

Отговор:  Не е така, можете. Ние няма  
да правим компромиси  
с качеството или безопасността 
на продукта, затова трябва да 
говорите за проблема. Споделете 
загрижеността си с Вашия 
ръководител. Ако Ви е неудобно 
да го направите – или ако вече 
сте опитали и не е имало никакъв 
резултат, потърсете друг член на 
ръководството или се свържете  
с горещата линия на Watts.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Свържете се с правния отдел за  
повече информация

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

ВИНАГИ ДА ПОСТЪПВАМЕ ПРАВИЛНО35 36

СЪДЪРЖАНИЕ

АНТИТРЪСТОВИ ПРАВИЛА И ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Нашата цел е да работим по-добре от конкурентите си - честно и почтено. Имаме бизнес стратегия, 
продуктова линия и работна сила от световна класа и не ни се налага да прибягваме до нелоялни или 
нечестни средства за успех на пазара - няма и да го направим. Стриктно спазваме законите, които  
в много страни се наричат закони „за конкуренцията“, а в Съединените американски щати - 
„антитръстови“, т.е. законите, които полагат основите на свободните пазари по света. 

Законите за конкуренцията по принцип забраняват антиконкурентните споразумения, например 
договорка с конкурентите за налагане на цени или за разделяне на пазарите. Действайки в рамките на 
честната конкуренция и антитръстовите закони, ние доставяме стойност на нашите клиенти и доставчици, 
като отхвърляме поведение, което подкопава честните, стабилни и отворени пазари.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Конкурирайте се с качествата на нашите 
продукти и услуги и не правете опити да 
възпирате или ограничавате конкуренцията.

•  Спазвайте професионална дистанция 
от конкурентите и избягвайте контакти, 
които могат да създадат впечатление за 
неправомерни споразумения, странични 
сделки или неофициални договорки.

•  Пазете информацията за Компанията, както 
и за нейните клиенти и доставчици, като 
строго поверителна и избягвайте ситуации, 
при които тази информация би могла да 
попадне в ръцете на конкурент.

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:
Споразумения или обсъждания с даден 
конкурент, включително относно:

•  цени, формули за ценообразуване, 
себестойност или печалба

•  оферти за договори, маркетингови планове 
или продажбени територии

• условия за продажба

•  пазарен дял, капацитет за продажби или 
производствени обеми

•  разпределяне на клиенти или продуктови 
линии

•  доставчици, методи за снабдяване или 
дистрибуция

Представяне на фалшиви оферти или на 
оферти с цел, различна от търговската.

Споразумения или обсъждания с клиенти 
относно ограничения на цената или други 
условия, при които клиентът може да 
препродаде даден продукт.

Събиране на информация за конкуренти 
чрез неуместни, подвеждащи или нечестни 
средства.Ние няма да 

използваме нелоялни 
или нечестни средства 

за успех на пазара.

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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АНТИТРЪСТОВИ ПРАВИЛА И ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ продължение

Винаги искайте
съдействието на
правния отдел,
преди да:

•  сключите споразумение за участие  
в съвместни предприятия, маркетинг, 
закупуване, стандартизиране на 
продукти или подобни споразумения за 
сътрудничество. 

•  се присъедините към търговска асоциация 
или стандартизираща организация,  
в която участват или биха могли да 
участват конкуренти на Компанията. 

•  cе договорите с клиенти за някое от 
следните:

 —  сключване на изключителни 
търговски споразумения (например 
договори, които задължават клиента 
да не осъществява търговски 
взаимоотношения с конкуренти на 
Компанията).

 —  обвързване или групиране заедно 
на различни продукти (например 
договори, които задължават купувача 
при закупуване на един продукт да 
закупи и втори, „обвързан“ продукт).

 —  сключване на споразумения относно 
минималната цена, на която клиентът 
може да препродава продуктите на 
Компанията.

 —  прекратяване на взаимоотношенията  
с клиента.

Ами ако?

Въпрос:  Неотдавна моят ръководител 
ми каза, че знае, че няма да 
спечелим един търг, по който 
работихме през последните 
две седмици. Когато го попитах 
откъде знае това, той каза, че 
не било наш „ред“ и че търгът се 
„падал“ на конкурента ни. Редно 
ли е това положение?

Отговор:  Не, не е редно. Ако това, което 
казва ръководителят Ви,  
е вярно, значи става въпрос за 
манипулиране на търга – такова 
е налице, когато потенциалните 
изпълнители се уговарят, за 
да определят предварително 
печелившия участник. Това 
представлява нарушение на 
законите за лоялна конкуренция, 
защото елиминира конкуренцията 
между заговорничещите 
кандидати. За подобни действия 
докладвайте незабавно на 
правния отдел или на горещата 
линия на Watts.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Антитръстова политика

ГОРЕЩА ЛИНИЯСЪДЪРЖАНИЕ
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ЕТИЧНИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ

Ние сме поели ангажимента да рекламираме услугите си честно и да обучаваме своите клиенти относно 
правилното използване на нашите продукти. Това означава, че Вие трябва ясно, точно и достоверно 
да представяте качеството и характеристиките на продуктите ни или свързаните с тях потенциални 
опасности. Също така трябва да избягвате да правите неверни твърдения за нашите конкуренти.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Използвайте само обосновани твърдения 
в материалите за реклама, маркетинг или 
продажби.

•  Включвайте инструкции за употребата  
на продукта и предупреждения, които  
са ясни и лесни за разбиране от крайния 
потребител.

•  Уверете се, че продуктите са етикетирани 
правилно и в съответствие с всички 
законови, регулаторни или договорни 
изисквания.

•  Разграничавайте Компанията  
от нейните конкуренти само на базата  
на фактологични сравнения.

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•  Неясно разкриване на рисковете или 
опасностите, които могат да бъдат 
свързани с продуктите ни.

•  Неправилно етикетиране на продуктите, 
включително информацията за страната  
на произход и за тяхната ефективност  
и функции.

•  Даване на нереални обещания за 
производството, наличността или 
доставката на продуктите.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ
към нашите политики
Свържете се с правния отдел за  
повече информация
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АНТИКОРУПЦИОННИТЕ

международни закони, като например Законът 
за чуждестранните корупционни практики на 
САЩ, китайският Закон за противодействие на 
нелоялната конкуренция, определят корупцията 
като много сериозен проблем. Корупцията 
не само е незаконна - тя вреди на бизнеса, 
защото възпрепятства инвестициите, подкопава 
икономическия растеж и намалява пазарните 
възможности. Когато държавата е корумпирана, 
това срива общественото доверие, а хората и 
предприятията са лишени от възможността да 
се ползват от отворените пазари и лоялната 
конкуренция.

Watts се стреми да избегне даже допускането, 
че би могла да предложи подкуп, за да 
получи бизнес предимство. Затова ние строго 
забраняваме:

•  Да се дава нещо със стойност 
(включително услуга, подарък или 
развлечение) на държавни служители 
и други длъжностни лица с цел 
неправомерно получаване или запазване 
на бизнес, повлияване на изпълнението 
на служебните задължения или за 
всякаква друга неправомерна цел или 
бизнес предимство. 

•  Да се иска, настоява или съзнателно 
да се позволява на друго лице - 
представител или трета страна - да 
извърши плащане или друго действие  
от името на Компанията.

Не забравяйте, че подкупът си е подкуп, ето 
защо тези правила се прилагат както към 
взаимоотношенията ни с длъжностните лица, 
така и към тези с клиентите и доставчиците.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Преди да дадете подарък на клиент, 
да му осигурите развлечение или да 
възстановите пътните му разходи, трябва 
да се уверите, че разбирате и спазвате 
приложимите законови изисквания, 
собствените правила на клиента  
и „Насоките относно деловите знаци 
на внимание“ на Компанията (вж. също 
„Подаръци и развлечения“).

•  Обезпечете извършването на надлежна 
предварителна проверка и анализ на 
представителите и други трети страни, 
които извършват дейност от името на 
Компанията.

Винаги искайте
съдействието на
правния отдел
при наличие на:

•  Предварителна информация за 
съществуващи или потенциални 
представители на трета страна, клиенти 
или доставчици, които:

 —  са свързани с обвинения за 
нелоялни бизнес практики

 —  имат репутация на такива, които 
дават или искат подкупи

 —  обвързани са със семейно или 
друго взаимоотношение, което би 
могло неправомерно да повлияе 
на решението на даден клиент или 
длъжностно лице

•  Искане за плащане на комисиона преди 
обявяване на решението за възложена 
поръчка.

•  Предложение за насочване на бизнеса 
към конкретен представител, партньор 
или доставчик поради „специални 
взаимоотношения“.

•  Искане да се извършва плащане  
в държава или на лице или организация, 
които не са свързани със сделката.

•  Комисиона, която изглежда необичайно 
висока.

Ами ако?

Въпрос:  Казаха ми, че мога да наема 
консултант, който да се 
погрижи за получаването на 
всички разрешителни, от които 
се нуждаем, от едно чуждо 
правителство. Той поиска 
предварителен хонорар от 25 000 
щатски долара и каза, че щял да 
използва парите, за да „придвижи 
процеса“. Тъй като не знаем  
в действителност къде отиват 
парите, има ли основания да  
се притесняваме?

Отговор:  Категорично да. Трябва да  
знаете къде отиват парите  
и за какво се използват. Освен 
това Компанията е длъжна 
да предприеме мерки, за да 
се гарантира, че парите не са 
използвани за подкуп. Потърсете 
съвет от своя ръководител или от 
правния отдел.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ
към нашите политики
Антикорупционна политика
Политика за предварителна  
комплексна проверка
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ПОДАРЪЦИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Деловите знаци на внимание – като подаръци, 
услуги и развлечения – често се разменят 
като част от изграждането на добри работни 
взаимоотношения. Макар че подаръците 
и развлеченията могат да спечелят нечие 
благоразположение, те могат да поставят под 
въпрос мотива на лицето, което ги предлага. 
Накратко, подаръците и развлеченията могат  
да създадат особен „конфликт на интереси“.

Като правило, не трябва да предлагате делови 
знаци на внимание, ако това ще Ви обвърже или 
ако опитвате да повлияете на дадено бизнес 
решение. По същия начин, никога не трябва 
да искате или да приемате такива знаци на 
внимание от трета страна, ако те могат да бъдат 
разглеждани като опит за компрометиране на 
Вашата обективност при вземането на бизнес 
решение. Дори впечатлението за неправомерно 
влияние може да се възприеме от ключовите 
ни партньори, включително от Вашите колеги, 
като липса на интегритет. Най-добре е да 
не рискувате и учтиво да отказвате подобни 
предложения, когато и ако има такива.

Компанията има специални Насоки за деловите 
знаци на внимание, с които трябва винаги  
да се консултирате, преди да приемете или 
да предложите подаръци или развлечения на 
делови партньори. Някои категории бизнес 
знаци на внимание изискват предварителното 
одобрение на Компанията, затова най-добре е 
да се консултирате с Насоките или да обсъдите 
с Вашия местен финансов контрольор, преди да 
предложите или приемете нещо подобно. 

Имайте предвид, че не може да надвишавате 
лимитите на Компанията или да заобикаляте 
Насоките за деловите знаци на внимание, като 
извършвате лични плащания или отказвате да 
искате възстановяване на суми над установените 
от Компанията или от Насоките ограничения.  
В допълнение, строго са забранени плащанията 
с цел стимулиране, т.е. такива, чиято цел е да се 
ускори или гарантира извършването на рутинни 
действия, които са част от задълженията на 
публичните служители.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Преценявайте внимателно и проявявайте 
умереност и дискретност при даване  
и получаване на делови знаци на внимание.

•  Запознайте се с Насоките за деловите 
знаци на внимание, преди да предложите 
или приемете подаръци или развлечения, 
особено ако са ангажирани държавни 
служители. 

•  Разговаряйте с Вашия местен финансов 
контрольор, ако конкретна ситуация не Ви 
е ясна.

•  Искайте предварително одобрение във 
всички случаи, когато знаците на внимание 
засягат държавен служител.

•  Проявявайте добър вкус при избора 
на мястото или проявата - ресторанти, 
спортни прояви, театрални постановки или 
други културни събития.

Ами ако?

Въпрос:  Държавни експерти по въпросите 
на газа от чужда държава идват 
в нашия обект, за да инспектират 
продукта ни и да одобрят 
сертификация. Искам да ги 
заведа на вечеря, докато трае 
посещението им. Какво трябва  
да направя?

Отговор:  Тъй като става въпрос за 
държавни служители, трябва 
да се консултирате най-напред 
с правния отдел и да поискате 
одобрение за вечерята, преди  
да им я предложите.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ
към нашите политики
Насоки за деловите знаци на внимание

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•  Искане или приемане на нещо на принципа 
„услуга за услуга“ или като част от 
споразумение да се направи нещо  
в замяна на получения знак на внимание, 
включително плащания за стимулиране или 
ускоряване на рутинен процес в държавна 
структура.

•  Даване или получаване на подаръци или 
пари в брой (или еквиваленти на суми 
в брой, като например сертификати за 
подаръци, които са конвертируеми в пари 
в брой, банкови чекове, парични ордери, 
инвестиционни ценни книжа, прехвърляеми 
инструменти, заеми, акции или опции върху 
акции).

•  Участие в дейност, която ще накара 
лицето, даващо или приемащо 
делови знаци на внимание, да наруши 
установените от работодателя му 
стандарти или местни законови или 
подзаконови нормативни актове.

•  Участие в бизнес развлечение, което 
е проява на лош вкус, сексуално 
ориентирано или по друг начин 
несъвместимо с нашите ценности  
и стандарти.

•  Неправилно вписване на подаръци  
и развлечения в отчетите за разходи или  
в отчетната документация на Компанията. Дори впечатлението за 

неправомерно влияние 
може да се възприеме като 

липса на интегритет.
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РАБОТА С ДОСТАВЧИЦИТЕ

За нас доставчиците са ценни партньори, които допринасят за успеха на нашия бизнес. 
Взаимоотношенията ни с доставчиците трябва да са честни и лоялни. Считаме, че доставчиците 
трябва да бъдат избирани въз основа на конкурентни фактори като качество, обслужване, 
технология и цена. Търсим доставчици, които освен това споделят ангажимента към нашите 
ценности чрез устойчиви бизнес практики.

Ами ако?

Въпрос:  Току-що видях по новините,  
че един от нашите доставчици 
май е замесен в история  
с нарушаване на човешките 
права. Щом като това не  
е доказано и не засяга пряко 
Watts, трябва ли да сигнализирам 
за него?

Отговор:  Да, трябва. Нарушенията на 
правата на човека са нарушения 
на нашия Кодекс и на законите. 
Дори да няма индикации, че 
нашата Компания е замесена, 
ние трябва да сме наясно със 
ситуацията. Незабавно говорете 
с ръководителя си или уведомете 
правния отдел.

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•  Предлагане или приемане на неправомерни 
подаръци, подкупи или други ценни  
неща в хода на подбора и преговорите  
с доставчиците (вж. също раздела  
Подаръци и развлечения в този Кодекс).

•  Насочване на бизнес към компания 
с връзки с длъжностно лице, което 
реализира определени сделки с Watts  
(за по-подробна справка в това отношение 
вижте нашата Антикорупционна  
политика).

Взаимоотношенията 
ни с доставчиците 

трябва да са честни 
и лоялни.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ

Тъй като ние извършваме дейност по целия 
свят, Watts е задължена да спазва законите 
за внос и износ, които се прилагат за нашите 
продукти, независимо къде се произвеждат 
и за къде са предназначени. Редица държави 
налагат ограничения върху сделките за износ 
и търговските сделки с определени други 
държави, организации, физически лица  
и дейности. Търговските ограничения имат 
различни форми, включително забрани върху:

• Износа за забранени държави

•  Пътувания до или от държави с наложени 
санкции

•  Финансови транзакции и сделки, 
засягащи държави с наложени санкции 
или определени физически и юридически 
лица

•  Участие - пряко или косвено - в бойкоти, 
налагани от определени държави

Понятието за „износ“ не означава само 
прехвърляне на физическа стока - то може да 
включва и предаване на ограничена информация 
на гражданин на друга държава чрез:

•  Електронна поща или телефонни 
разговори

• Лични разговори

• Посещения в обектите на Watts

•  Обмен на технически документи дори  
в рамките на оперативната дейност  
на Компанията (но през международни 
граници)

Списъкът със забранените държави и правилата 
относно търговските ограничения са сложни 
и подлежат на промяна. Поради тази причина, 
ако работата Ви включва продажба или 
експедиция на продукти, технологии или услуги 
през международни граници, уверете се, че сте 
запознати с актуалното състояние на правилата, 
които се прилагат за това, и проверявайте 
в отдела за нормативно съответствие на 
търговията в Компанията винаги, когато не сте 
сигурни за нещо.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Спазвайте всички приложими разпоредби 
за контрол на международната търговия 
и собствените политики и процедури на 
Компанията, свързани с вноса и износа на 
стоки, технологии, софтуер и услуги.

•  Уверете се, че декларациите за внос  
и износ са точни и пълни.

•  Проверете дали се изисква специално 
разрешение или лицензиране. Стоките, 
които могат да бъдат използвани с военно 
приложение, изискват специален експортен 
контрол.

•  Проверявайте щателно бизнес сделките  
и взаимоотношенията с клиенти, 
доставчици и други трети страни за всички 
приложими списъци със санкционирани 
държави и забранени крайни употреби.

•  Научете се да идентифицирате исканията 
за бойкот и докладвайте на правния отдел 
при получаване на такива.

Ами ако?

Въпрос:  Искам да изпратя определени 
продукти на клиент в държава 
от забранителния списък 
за експорт. Редно ли е да 
организирам прехвърлянето им 
до друга притежавана от Watts 
компания в държава без подобни 
ограничения, която на свой ред 
да ги продаде на клиента?

Отговор:  Не. Опитът да се заобиколят 
разпоредбите чрез дъщерно 
дружество не избягва 
ограничението и също  
е незаконен.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ
към нашите политики
Свържете се с отдела за глобално 
съответствие на търговията за  
повече информация
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ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ

Ние трябва да осъществяваме деловите си 
взаимоотношения с всички държавни структури 
и агенции, както и с техните представители 
етично и в съответствие с приложимите законови 
и подзаконови нормативни актове, включително 
с тези в страните, в които извършваме дейност. 
Нарушаването на законите или разпоредбите, 
предвидени в нашите публични договори, 
може да има сериозни правни последици 
за Компанията, ето защо всеки от нас 
трябва да познава и да спазва приложимото 
законодателство.

Ако работата Ви е свързана с публични 
договори, трябва да спазвате законовите  
и подзаконовите нормативни актове, приложими 
за съответните служебни задължения, като по 
принцип предвидените в тези актове изисквания 
са много по-строги от тези, които уреждат 
търговските договори. 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОРЪЧКИ 
НА САЩ
При осъществяването на икономическа дейност 
с правителството на САЩ ние трябва да 
съблюдаваме специални правила и изисквания. 
За да получим поръчка от правителството на 
САЩ или от друг клиент, поддържан пряко 
или непряко от това правителство като краен 
потребител, ние сме длъжни изцяло да изпълним 
изискванията на приложимите законови  
и подзаконови нормативни актове.

Не трябва да участвате в каквито и да било 
незаконни или непозволени действия, например 
такива, които могат да осигурят на Watts 
неправомерно конкурентно предимство. Трябва 
също така да се свържете с правния отдел, ако 
имате някакви въпроси или опасения, преди да 
се ангажирате с дейност, свързана с договори от 
правителството на САЩ. Подробна информация 
за задълженията, които съществуват за нас 
като Компания и за Вас като служител, може да 
намерите в допълнението към Кодекса за бизнес 
поведение на Watts, озаглавено Държавни 
поръчки от правителството на САЩ.

ДЪРЖАВНО РАЗСЛЕДВАНЕ
Ние трябва да реагираме своевременно на 
всички искания, направени в рамките на 
евентуално държавно разследване.  
Незабавно препращайте всички подобни искания 
на правния отдел, за да се осигури пълно 
съдействие. Винаги предоставяйте пълна  
и точна информация и знайте, че ние 
забраняваме репресивните мерки при 
докладване на нарушения или добросъвестно 
подаване на сигнали относно безопасността.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Познавайте и спазвайте правилата, които 
се прилагат за Вашата работа в държавата, 
в която работите. Бъдете особено 
внимателни по отношение на специфичните 
правни изисквания и ограничения.

•  Консултирайте се с правния отдел, 
преди да предложите каквито и да било 
подаръци, развлечения или знаци на 
гостоприемство на държавен служител.

•  Незабавно уведомявайте правния отдел 
в случай на държавно разследване или 
постъпване на искане за информация.

•  Предоставяйте на правителството пълна, 
актуална и точна информация.

Ами ако?

Въпрос:  Домакин съм на събитие, на 
което ще присъстват държавни 
служители, и искам да предложа 
обяд на всички в рамките на 
проявата. Не искам да нарушавам 
нашите политики. Какво трябва 
да направя?

Отговор:  Трябва да поискате насоки от 
правния отдел. Правилата, които 
се прилагат за деловите знаци 
на внимание - като предлагането 
на храна - по отношение на 
държавни служители може да са 
сложни. Ако не сте сигурни какво 
да правите в дадена ситуация, 
трябва непременно да искате 
насоки, преди да действате.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ
към нашите политики
Държавни поръчки от правителството на 
Съединените американски щати – допълнение 
към Кодекса за бизнес поведение на Watts
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НАШИТЕ АКЦИОНЕРИ
Ние създаваме стойност за акционерите, като осигуряваме 
превъзходни финансови резултати със стабилна бизнес 
стратегия, която може да издържи изпитанието на времето. 
В преследването на тази цел ще демонстрираме своите 
ценности, като бъдем откровени, когато става дума за 
измерване и докладване на финансовите ни резултати, 
опазването на активите и ресурсите на компанията  
и търгуването с нейните ценни книжа.

В този раздел:
• Конфликт на интереси
• Злоупотреба с вътрешна информация
• Правилно водене на финансовата отчетност
• Защита на активите
• Управление на записите
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КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Като служители, ние ежедневно вземаме 
бизнес решения от името на Watts. Като правим 
това, ние сме длъжни винаги да действаме 
в интерес на Компанията. „Конфликт на 
интереси“ възниква, когато личните, социалните, 
финансовите или политическите дейности на 
дадено лице могат да повлияят върху неговата 
лоялност и обективност към Компанията. 

Конфликт на интереси може да възникне също, 
когато Вие или член на семейството Ви се 
възползва или изглежда, че се възползва от 
бизнес договорка с Компанията. Действителните 
конфликти трябва да се избягват, но дори 
впечатлението, че съществува конфликт на 
интереси, може да навреди.

Ако участвате в дейности, които могат да бъдат 
възприети като конфликт с интересите на 
Компанията, докладвайте на своя ръководител, 
на отдела по човешки ресурси или на правния 
отдел, за да разгледат случая. Независимо 
че може да има конфликт, при определени 
обстоятелства той може да бъде отстранен. 
Важно е обаче Компанията да бъде уведомена 
за случая, за да се избегнат проблеми 
впоследствие.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  По възможност избягвайте ситуации,  
в които се създава впечатление за наличие 
на конфликт на интереси.

•  Съобщавайте за всяка ситуация, която 
би могла да доведе до действителен или 
потенциален конфликт на интереси.

Дори впечатлението 
за наличие на 

конфликт на интереси 
може да навреди.

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•  Възползване на служител от възможности, 
които му се предоставят посредством 
използването на корпоративно имущество, 
информация или позиция.

•  Използване на корпоративно имущество, 
информация или позиция за лично 
облагодетелстване.

•  Конкуриране, пряко или непряко,  
с Компанията, без нейното съгласие.

Ами ако?

Въпрос:  Трябва да сключим договор 
с местна фирма за услуги по 
поддръжка на сгради и дълго 
време търсихме точния кандидат. 
Брат ми има такава фирма и знам, 
че може да му се има доверие 
за качествено изпълнение. Не 
може ли просто да спестим време 
и усилия и директно да наемем 
неговата фирма?

Отговор:  Не. Това е класически пример за 
„конфликт на интереси“, затова 
следва да вземете мерки, за да 
се избегне дори впечатлението 
за неправомерни действия. 
Макар че Вашият брат може да 
бъде поканен да кандидатства 
за работата, трябва да спазваме 
надлежно процедурата за избор 
на доставчик. В този случай 
Вие не трябва да участвате във 
вземането на решение.

Ами ако?

Въпрос:  Работя в инженеринговия отдел 
и помагам при проектирането на 
лъчисти отоплителни системи. 
Един от нашите доставчици 
предложи да ме наеме като 
консултант за разработване на 
части, които да отговарят в по-
голяма степен на нуждите на 
нашите продукти. Редно ли е да 
приема, ако се занимавам с това 
в извънработно време?

Отговор:  Това вероятно няма да  
е допустимо, защото може да 
се счита, че Ви се плаща, за 
да създавате неправомерно 
предимство за доставчика. Ако 
са налице делови причини да 
си сътрудничите по-тясно с 
доставчиците на части, обсъдете 
с ръководния екип дали не 
трябва подобно сътрудничество 
да се реализира в рамките на 
редовния процес на проектиране 
и да се предложи на всички 
потенциални доставчици на равна 
основа. Освен това Компанията 
може да иска самата тя да 
използва тази възможност.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ
към нашите политики
Свържете се с правния отдел  
за повече информация

ПРОЗРАЧНОСТ
Демонстриране на откровеност  
и открито споделяне на информация
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ЗЛОУПОТРЕБА С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

Ние считаме, че инвеститорите навсякъде 
заслужават да се конкурират на равни начала 
и да имат равен достъп до информация при 
търговията с ценни книжа. С цел да се защитят 
инвеститорите, законите за ценните книжа 
постановяват, че е незаконно разполагащите  
с „вътрешна информация“ да купуват или 
продават ценни книжа (акции, облигации, опции 
и т.н.).

„Вътрешна информация“ 
означава информация, която:

• не е достъпна за обществеността и

• е „съществена“

От своя страна, „съществена“ информация 
означава информация, която един разумен 
инвеститор има вероятност да сметне за важна 
при вземането на решение дали да закупи или 
продаде дадена ценна книга. Ако Ви е известна 
вътрешна информация, тя не може да се 
използва при вземането на решение за купуване 
или продажба на ценни книжа, а Вие не можете 
да давате на някого извън Компанията „съвет“ 
относно вътрешната информация, която не е 
публична; това включва и дискусии в социалните 
медии. Вътрешна информация може да бъде  
и информация, която сте получили поверително 
в хода на работата си за друга компания — 
примерно от клиент или доставчик.

Като съблюдаваме разпоредбите относно ценните 
книжа, ние спазваме даденото пред нашите 
акционери обещание, че ще работим с интегритет, 
за да запазим стойността, която те очакват от нас.

Никога не търгувайте 
(и не съветвайте други 

при търгуване) въз 
основа на вътрешна 

информация. 

Ами ако?

Въпрос:  Неотдавна наша клиентка ми 
каза, че компанията й може 
да бъде купена от голям 
мултинационален производител, 
но не беше сигурна. При 
положение че тя не потвърди 
информацията – и след като 
няма гаранция, че цената на 
компанията на борсата ще 
се покачи при евентуално 
придобиване – редно ли е да 
закупя акции на въпросната 
компания?

Отговор:  Не. Това е съществена 
информация за клиента, която 
сте научили във връзка  
с работата си – информация, 
която още не е публично известна 
и която, ако стане известна, 
може да повлияе върху цената 
на акциите на компанията. 
Търгуването въз основа на тази 
информация или съобщаването 
й на други, които да търгуват въз 
основа на информацията, може 
да е в разрез със закона.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Политика относно злоупотребата  
с вътрешна информация
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ПРАВИЛНО ВОДЕНЕ НА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ

Информацията от финансово и друго 
естество, която Компанията разкрива пред 
обществеността, трябва да е пълна, точна и без 
подвеждащи твърдения. Всеки ден служителите 
генерират информация, която се въвежда във 
финансовите записи на Компанията и затова 
всеки един има своята роля за обезпечаването 
на надеждността на тази информация. 

Всяка част от предоставяните данни или 
информация става част от официалната 
документация на Компанията и следователно 
трябва да бъде правдива, точна и пълна. Това 
обхваща например:

• време и разходи

• поръчки на доставчиците

• фактури

• платежни ведомости

• инвентарни данни

При записването на тези данни трябва да 
следвате вътрешните принципи за контрол  
и приложимите изисквания за отчетност. Също 
така трябва да обезпечите съхраняването 
на документация (като разписки, банкови 
извлечения и изпълнени договори), която ясно 
обосновава данните, записани в книгите на 
Компанията.

Помнете, че никой директор, длъжностно 
лице или служител не може съзнателно 
да документира или запише транзакция на 
Компанията по измамен или незаконосъобразен 
начин. Освен това не можете да подправяте или 
да създавате подвеждащи записи за сделки на 
Компанията.

Ами ако?

Въпрос:  Сега е последната седмица от 
тримесечния отчетен период. 
Шефът ми иска да е сигурен,  
че ще постигнем планираните за 
тримесечието резултати, затова 
поиска от мен да впиша сега една 
непотвърдена продажба, която 
няма да бъде финализирана 
до следващата седмица. 
Предполагам, че от това никой 
няма да пострада – да направя ли 
каквото ми казва?

Отговор:  Категорично не. Разходите  
и и приходите трябва да се 
записват за съответните периоди. 
Тази продажба не е официално 
приключена, докато не бъде 
потвърдена, и няма да е правилно 
да се включи в предходен период. 
Непременно трябва да съобщите 
на контрольора на Компанията 
или на правния отдел, ако сте 
научили за подобна ситуация.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Политики и процедури за отчетност
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ЗАЩИТА НА АКТИВИТЕ

Загубата, кражбата и неправилната употреба 
на активите на Компанията се отразяват пряко 
върху дейността и рентабилността на Компанията. 
Независимо дали сте служител, длъжностно 
лице или директор, от Вас се очаква да опазвате 
поверените Ви активи на Компанията и да 
предотвратявате посегателствата върху активи, 
принадлежащи на други лица (като конкуренти, 
клиенти или доставчици). Понятието „активи“ 
включва например:

•  Физическо имущество, материални запаси 
и записи

•  Финансови активи, като пари в брой  
и еквивалент на суми в брой, банкови 
сметки и вземания

•  Електронни активи, мрежи за данни  
и компютърни системи

•  Времето, за което Ви се плаща, за да 
работите

•  Интелектуална собственост (авторски 
права, търговски марки и търговски тайни)

•  Поверителна и фирмена информация

Като правило, не използвайте активите на 
Компанията за лични цели. Разбираме обаче,  
че е възможно да възникнат ситуации, при които 
рядка и ограничена употреба е допустима.  
В подобни ситуации правете точна преценка, 
подхождайте разумно и обсъдете проблема със 
своя ръководител, ако имате съмнения относно 
уместността на употребата. Опазвайте поверените 

Ви активи на 
Компанията.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Защитавайте достъпа до обектите на 
Компанията и спазвайте изискванията  
за влизане, излизане и обозначаване  
на баджовете.

•  Използвайте отговорно активите под Ваш 
контрол и ги пазете от кражба, похабяване 
или злоупотреба.

•  Спазвайте насоките за сигурност, 
предназначени да защитят служителите, 
обектите, информацията и технологичните 
активи.

•  Следете за необичайни показания  
в отчетите за разходите, плащанията  
на доставчиците, балансите по сметките, 
вписванията в журналите, цифрите по 
ведомостите и в бюджета.

•  Идентифицирайте и защитавайте 
интелектуалната собственост от 
неразрешено разкриване или използване.

•  Зачитайте валидните патенти, материалите 
с авторски права, фирмените данни  
и защитената интелектуална собственост  
на други лица.

•  Зачитайте споразуменията за 
поверителност и неразкриване на 
информация, сключени с други страни.

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•  Неразрешено влизане в обектите или 
охраняемите зони.

•  Кражба, похабяване или злоупотреба  
с активи на Компанията.

•  Неразрешено използване или разкриване 
на поверителна информация, защитена 
чрез патент, авторско право или търговска 
марка.

•  Нелицензирано копиране на софтуер за 
лично или служебно ползване.

•  Използване на фирмени компютри или 
мрежи за изпращане на електронни 
съобщения или за достъп до уебсайтове, 
които са неуместни за работното място.

•  Използване на поверителна или 
вътрешнофирмена информация, която 
принадлежи на предишен работодател. 

•  Споделяне на интелектуална собственост, 
която принадлежи на един доставчик,  
с друг доставчик.

Ами ако?

Въпрос:  Неотдавна наехме от наш 
конкурент един служител, 
който да работи в екипа за 
разработване на проекти. Той 
донесе няколко разработки, 
които беше направил по време 
на работата си за предишния 
работодател и които според него 
бихме могли да използваме за 
подобряване на нашите продукти. 
Каза, че именно той е направил 
първоначалните разработки, 
затова се питам редно ли е да ги 
използваме, при положение че  
в момента той работи за нас?

Отговор:  Вероятно не. Дори да е направил 
тези разработки, те най-вероятно 
принадлежат на бившия му 
работодател, който му е платил 
за създаването им. Трябва да се 
консултирате с правния отдел как 
да действате, като вероятно ще 
трябва да върнете материала на 
законния му собственик.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПИСИТЕ

Записите на Компанията са жизненоважни за 
нашата дейност. Те ни помагат да документираме 
тази дейност и да вземаме стратегически бизнес 
решения, ето защо точността им е от решаващо 
значение. Разчитаме на Вас да съдействате за 
поддържането на тези записи в съответствие  
с политиките, които ръководят тяхното създаване, 
съхранение, поддържане, извличане  
и унищожаване. 

Имайте предвид, че записите могат да са под 
много различни форми, например:

• Записи на хартиен носител

• Електронни записи

• Изображения

• Чертежи

• Видеа

• Снимки

Следвайте стриктно нашите политики  
за управление на документите, и особено 
изискванията за съхраняване в случаите, 
свързани с действително или възможно съдебно 
производство.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Запазвайте или унищожавайте 
документите в съответствие с политиките 
за управление на документите.

•  Съхранявайте документите в безопасна 
и защитена среда. При това използвайте 
правата за ограничителен достъп 
до и криптиране на информацията, 
която позволява установяване на 
самоличността, като например собствено 
и фамилно име или инициал за собствено 
име и фамилно име в комбинация с някой 
от следните елементи от данни, които се 
отнасят до съответното лице:

 —  Социалноосигурителен номер или 
национален идентификационен 
номер

 —  Номер на свидетелството за 
правоуправление на МПС или номер 
на издаден от държавата документ  
за самоличност

 —  Номер на финансова сметка или 
номер на кредитна или дебитна 
карта с или без задължителен 
код за сигурност, код за достъп, 
личен идентификационен номер 
или парола, които биха позволили 
достъпа до финансовата(ите) 
сметка(и) на това лице

•  Когато унищожавате документи  
в съответствие с нашите политики, уверете 
се, че документите, които съдържат 
поверителна информация или такава, 
която позволява установяване на на 
самоличността, са напълно нарязани  
в машината за хартия или унищожени.

•  Тълкувайте широко понятието „документи“, 
ако получите известие да пазите 
записите във връзка с действително 
или потенциално съдебно производство 
и запазвайте всички форми на записи 
(електронни съобщения, копия на хартиен 
носител и т.н.), които биха могли да имат 
връзка с известието.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Политика за запазване и унищожаване  
на документи
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НАШИТЕ ОБЩНОСТИ
И ОБЩЕСТВОТО
Ние сме поели ангажимент да бъдем отговорен 
корпоративен гражданин и добър съсед. Нашите 
взаимодействия с правителството, регулаторите ни, 
медиите и местните общности ще се основават на  
честност и добросъвестност. Подкрепяме правилата на 
закона и ще дадем своя принос, като спазваме едни  
и същи високи стандарти на етично поведение по целия 
свят в партньорство с местните организации, за да 
усъвършенстваме общностите, в които живеем и работим.

В този раздел:
• Устойчивост
• Ангажиране с общността и с политическа дейност
• Правилно предаване и разкриване на информация
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УСТОЙЧИВОСТ

Част от мисията на Компанията е стремежът  
за повишаване на енергийната ефективност  
и намаляване на замърсяването в общностите, 
в който развиваме дейността си. В допълнение 
към пълното спазване на всички законови 
изисквания, ние сме се ангажирали да 
възприемем устойчиви бизнес практики, 
спомагащи за опазването на природните 
ресурси, и да способстваме за чиста  
и здравословна околна среда за бъдещите 
поколения.

В нашия Доклад за устойчивостта са  
изложени усилията ни да решаваме проблемите, 
свързани с безопасността и регулациите, 
енергийната ефективност и опазването  
на водите.

Ние сме се ангажирали 
да възприемем 

устойчиви бизнес 
практики.

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Осигурете съответствието на нашите 
продукти и дейности с изискванията на 
местното правителство и стандартите на 
компанията, като се придържате към тези, 
които са по-строги.

•  Работете при спазване на мерките  
за безопасност, транспортирайте  
и организирайте унищожаването на 
суровините, продуктите и отпадъците по 
екологично отговорен начин.

•  Търсете възможности за намаляване 
на ненужно пътуване, експедиране, 
транспортиране и опаковане.

•  Търсете възможности за спестяване  
на разходи или данъци, като използвате 
енергийно ефективно оборудване, 
апаратура и приспособления.

•  Търсете възможности за рециклиране  
на промишлените и офис отпадъци.

•  Търсете възможности да сведете до 
минимум шума, мириса или визуалните 
смущения, които могат да въздействат  
на съседите ни.

•  Своевременно докладвайте на 
ръководството за всичко, което може да 
представлява риск за околната среда.

ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ 
И НОВАТОРСТВО
Ориентация към нуждите на 
клиента; ежедневно подобрение

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•  Нарушаване на изискванията на 
разрешителните, свързани с опазването 
на въздуха, водата, земята или други 
разрешителни, свързани с опазването  
на околната среда. 

•  Неправилно съхранение, боравене или 
унищожаване на химикали или опасни 
материали. 

•  Подправяне на данни, съдържащи  
се в записи относно околната среда  
или регулаторни документи.

Ами ако?

Въпрос:  Смятам, че опасни материали 
се изхвърлят по начин, който 
застрашава околната среда. 
Какво трябва да направя в такъв 
случай?

Отговор:  Незабавно уведомете своя 
ръководител. След като го 
направите, ще можем да 
преценим ситуацията и да 
определим има ли опасност 
и ако е така, какви стъпки са 
необходими за премахването й.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Доклад за устойчивостта
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АНГАЖИРАНЕ  
С ОБЩНОСТТА  
И С ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПРАВИЛНО ПРЕДАВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Ние насърчаваме Вас, нашите служители, 
да споделяте талантите си и свободното си 
време с Вашите общности и подкрепяме тези, 
които искат да дадат средства за политически 
цели като обикновени граждани. При все това 
не е уместно да се предоставят средства на 
политически партии или на организации  
с нестопанска цел, включително 
благотворителни организации, от името на 
Компанията без предварително одобрение. 
Същото важи за използването на ресурсите или 
името на нашата Компания – не ги използвайте, 
когато се занимавате с политическа или 
благотворителна дейност, без предварително  
да направите справка с Политиката за  
отношенията с общностите на Компанията.

Клиентите, доставчиците, държавните агенции и общностите зависят от честността и точността на 
информацията, която предаваме. Откровеното разкриване на нашите резултати (независимо дали са добри 
или лоши) изгражда доверие у тези, на които разчитаме за своя успех. Освен това ние сме се ангажирали 
да съдействаме на държавните структури и агенции при техните разследвания и да отговаряме на 
законните искания за документи и информация при съдебни производства. Ето защо Компанията очаква  
от всеки от нас открита и честна комуникация, без подвеждаща или неточна информация.

Ами ако?

Въпрос:  Ще присъствам на набиране  
на средства за кандидат за пост  
в моята общност. Редно ли е да 
посочвам позицията си в Watts, 
при положение че не използвам 
средства или ресурси на 
Компанията?

Отговор:  Не. Не е уместно да свързвате 
по какъвто и да било начин 
името ни с Вашата лична 
политическа дейност.

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Политика за комуникациите

ПРИОБЩЕТЕ СЕ  
към нашите политики
Политика за отношенията с общностите

Какво трябва да
ПРАВЯ?

•  Отнасяйте запитванията от анализатори, 
инвеститори, медии и други подобни до 
съответното лице, посочено в Политиката 
за комуникациите на Компанията.

•  Въздържайте се от публични коментари  
от името на Компанията без разрешение.

•  Предоставяйте достоверна информация 
при взаимодействията си с държавни 
регулаторни органи и разследващи или при 
даване на показания.

•  Ако решите да се идентифицирате като 
служител на Watts в уебсайтовете на 
социалните медии, преценете добре  
и се постарайте действията и изявленията 
Ви да са в съответствие със стандартите, 
изложени в този Кодекс и в Политиката  
за комуникации.

Сигнализирайте,
ако наблюдавате:

•  Опити за подвеждане на разследващ или 
друг държавен или регулаторен служител.

•  Опити за неправомерно възпрепятстване 
на събирането на информация, данни, 
показания или записи от оторизираните 
длъжностни лица.

•  Коментари пред външни страни за 
финансовото състояние на Компанията или 
даване на финансови прогнози без изрично 
разрешение от Главния финансов директор 
или от друго упълномощено длъжностно лице.
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