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We support and protect human rights wherever we can. As a responsible 
company with operations in nearly 100 countries and territories, we 
believe that strong ethics and good business go hand in hand and we are 
committed to complying with the laws and regulations of the countries and 
jurisdictions in which we operate. 

Поддържаме и защитаваме човешките права навсякъде, където 
можем. Като отговорна компания с операции в почти 100 държави и 
територии вярваме, че силната етика и добрият бизнес вървят ръка 
за ръка, и сме поели ангажимент да спазваме законите и наредбите 
на държавите и юрисдикциите, в които развиваме дейност. 

  
To demonstrate our commitment in this area we: 
 

За да демонстрираме нашата ангажираност в тази сфера, ние: 

 support the protection of human rights, particularly those of our 
employees, the parties we do business with and the communities 
where we operate 

 поддържаме защитата на човешките права, особено тези на 
нашите служители, страните, с които имаме бизнес отношения, 
и общностите, в които развиваме дейност; 

 respect our employees' rights to voluntary freedom of association, 
under the law 

 уважаваме правата на служителите си на доброволна свобода 
на сдружаване съгласно закона; 

 provide a safe and healthy working environment  осигуряваме безопасна и здравословна работна среда; 

 do not support forced and compulsory labour or the exploitation of 
children 

 не поддържаме насилствен и принудителен труд или 
експлоатацията на деца; 

 support the elimination of employment discrimination and promote 
diversity in the workplace 

 поддържаме елиминирането на трудовата дискриминация и 
популяризираме разнообразието на работното място; 

 provide our employees with remuneration and tools for growing their 
careers, and take their wellbeing into consideration 

 осигуряваме на служителите си заплащането и средствата за 
тяхното развитие в кариерата и вземаме предвид тяхното 
благосъстояние. 

 promote fair competition and do not support corruption  популяризираме честната конкуренция и не поддържаме 
корупцията; 

 conduct our business with honesty and integrity in compliance with 
applicable laws 

 осъществяваме бизнес дейността си честно и почтено в 
съответствие с приложимите закони; 

 develop and implement company procedures and processes to 
ensure we comply with this policy. 

 развиваме и внедряваме фирмени процедури и процеси за 
гарантиране на спазването от наша страна на това правило. 


