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ЦЕЛ 

Watts Water Technologies, Inc. и нейните дъщерни дружества (колективно, „Watts“ или 

„Компанията“) се ангажират да спазват само етични бизнес практики, докато 

осъществяват стопанска дейност. Целта на тази политика е да гарантира, че Компанията 

спазва в световен мащаб приложимите закони и разпоредби за борба с подкупите и 

корупцията. Тези закони и разпоредби за борба с подкупите и корупцията включват 

Закона на САЩ за чуждестранните корупционни практики (FCPA), Закона на 

Обединеното кралство за подкупите (UKBA) и законите и разпоредбите за борба с 

подкупите на всички страни, в които Компанията осъществява или възнамерява да 

осъществява стопанска дейност. 

ОТГОВОРНОСТ 

Настоящата политика се прилага в световен мащаб за всички служители, ръководители и 

директори на Компанията и за всяко трето лице, действащо от името на Компанията. 

ОБХВАТ 

Всички служители на компанията трябва да са запознати с и да спазват по всяко време 

изискванията на тази политика. Неспазването на настоящата политика ще доведе до 

дисциплинарни действия срещу служителя, включително и прекратяване на трудовото 

правоотношение. 

ПОЛИТИКА 

Watts има подход на нулева толерантност към подкупите и корупцията и изисква всички 

служители, ръководители и директори на Компанията и на всяка трета страна, действаща 

от името на Компанията, да спазват напълно приложимите закони и разпоредби за борба с 

подкупите и корупцията. Тези закони и подзаконови актове включват Закона на САЩ за 

чуждестранните корупционни практики (FCPA), Закона на Обединеното кралство за 

подкупите (UKBA) и закони и разпоредби за борба с подкупите на други страни, в които 

Компанията осъществява или възнамерява да осъществява стопанска дейност, независимо 

от местните практики, обичаи или конкурентни условия. 

Подкупи, рушвети и други корупционни плащания 

На служителите на компанията се забранява пряко или непряко предлагане, даване, 

привличане или получаване на неправомерни плащания, подаръци или подбуди от какъвто 

и да е вид към и получени от което и да е лице или организация. 
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Следните понятия са от съществено значение за разбирането на обхвата на тази забрана: 

 Корупция - Получаване или опит за получаване на лична облага или бизнес 

предимство чрез неправомерни или незаконни средства. Корупцията включва 

дейности като подкуп, изнудване и рушвети. 

 Подкуп - Предложение за даване или получаване на нещо ценно с намерение за 

подкупно повлияване върху действията или решенията на дадено лице, за да бъде 

спечелено каквото и да е бизнес или друго неправомерно предимство. Нещо със 

стойност включва материални или нематериални ползи като пари в брой, 

развлечения, благотворителни вноски или други подаръци или учтивости. 

 Изнудване - Получаване на пари или друго ценно нещо чрез злоупотреба с власт 

или правомощия. 

 Рушвет - Две страни се споразумяват, че част от продажбите или печалбите ще 

бъдат неправомерно предоставени, намалени или върнати обратно на купувача в 

замяна на сделка. 

 Пряко или непряко - Ако ви е забранено да правите каквото и да е плащане, 

подарък, оферта или пряко обещание, също така ви е забранено да го правите 

непряко. Нямате право да инструктирате, упълномощавате или да давате право на 

трета страна да извършва забранено плащане от ваше име и нямате право да 

извършвате плащане на трета страна, ако знаете или имате основание да знаете, че 

то вероятно ще бъде предоставено неправомерно. 

Плащания за улесняване: 

Нашата компания забранява плащания за улесняване или за ускоряване на услуга, тъй 

като са подкупи и са незаконни. Плащанията за улесняване или за ускоряване на услуга са 

малки плащания за осигуряване или ускоряване на рутинни действия, обикновено от 

държавни служители. Примери за рутинни действия са издаването на разрешителни, 

лицензи или други официални документи; получаване на визи и работни поръчки; 

предоставяне на услуги като полицейска защита, получаване на поща или инспекции по 

разписание; или ускоряване или освобождаване на стоки, държани в митницата. Тази 

забрана се отнася за служители и трети лица, действащи от името на Компанията. Ако не 

сте сигурни дали дадено плащане ще се счита за плащане за улесняване, направете 

плащането само ако длъжностното лице или третата страна могат да предоставят 

официална бележка с писмено потвърждение за законността му. 

Ако правите плащане, защото се страхувате за здравето, безопасността или 

благополучието си или тези на друг служител, това е плащане поради изнудване. 

Направете плащането и уведомете Вашия мениджър и Правния отдел веднага щом е 

възможно. Такива плащания трябва да бъдат точно отчитани в счетоводните книги и 

записи на Компанията. 
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Бизнес подаръци, развлечения и пътни разходи: 

Допустимо е да се предоставят бизнес подаръци, развлечения или пътуване и настаняване 

с номинална стойност, стига те да са в съответствие с политиките на нашата Компания, 

политиките на организацията на предназначения получател, законите за подаръци и 

паричните ограничения, според случая. 

Допълнителни насоки за тези разходи са включени в Указанията на Watts за бизнес 

подаръци. 

Трети страни 

Това правило забранява корупционни оферти, обещания или плащания, направени от 

трети страни, действащи от името на Компанията. Третите страни са широко дефинирани 

да включват всяко лице или организация, с които Компанията осъществява дейност и 

включително, но не само, агенти, консултанти, дистрибутори, риселъри, доставчици и 

изпълнители. 

Всички плащания към трети страни, участващи в бизнес транзакции, трябва да бъдат 

правилни, законосъобразни и разумни по характер и стойност по отношение на стоките 

или услугите, предоставяни от третите страни. Служителите на Компанията имат 

задължението внимателно да подбират всяка трета страна, която действа от името на 

Компанията, и да извършват дю дилиджънс, както се изисква в процедурите на 

Компанията. В допълнение, договори с трети страни трябва, доколкото е възможно, да 

включват клаузи за ограничаване срещу риска от потенциални незаконни плащания. 

Водене на отчетност 

Ако не се поддържат адекватни счетоводни и финансови записи, това нарушава законите 

на много страни, включително FCPA в САЩ , дори когато не се извършва подкуп. Всеки 

служител на Компанията трябва да спазва процедурите за вътрешен контрол, финансова 

отчетност и съхраняване на документи, за да гарантира, че Компанията може да докаже 

спазването на законите и наредбите за борба с подкупите. 

Санкции, глоби и други санкции 

Неспазването на законите за борба с подкупите може да доведе до наказателни и 

граждански санкции за Компанията и персонално за служителите на Компанията. Дори 

появата на неправомерно поведение може да доведе до сериозни щети за репутацията на 
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Компанията. Компанията може да бъде възпрепятствана да осъществява стопанска 

дейност с федералното правителство, ако бъде призната за виновна за неправомерни 

действия. 

 

Докладване на нарушения 
 

Ако знаете за някаква дейност, която е или може да е нарушение на настоящата Политика, 

трябва незабавно да докладвате тази дейност на Правния отдел или чрез горещата линия 

(1-877-792-8878 или на www.watts.ethicspoint.com). 

 


