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1. Въведение 
PHOENIX group е изградило заслужаваща доверие и високонадеждна репутация като водещ 
европейски фармацевтичен дистрибутор и мениджър на вериги аптеки. Нашата репутация, 
надеждност и бизнес етика са от изключителна важност и са резултат от дългогодишна 
усилена работа от страна на всички наши служители. Това е един от най-важните ни активи и 
е значително стратегическо предимство за бизнеса ни. PHOENIX group е възприело подход на 
нулева толерантност спрямо всяко нарушение на тази политика и това се поддържа изцяло от 
Изпълнителния съвет на компанията. 
 
2. Цел 
Предлагането/приемането на подкупи и корупцията са престъпления в много юрисдикции както 
за физическото лице, така и за неговия работодател. PHOENIX group е поело ангажимент да 
предотвратява, възпира и разкрива подкупи и всички други порочни бизнес практики. 
 
3. Обхват на тази политика 
Тази политика ще се прилага за всички фирми и видове бизнес в рамките на PHOENIX group и 
всяка стопанска единица ще се старае да възприема и насърчава линия на поведение и 
процедури, които са съвместими с принципите, посочени в тази политика. В рамките на 
PHOENIX group отговорност за контролиране на риска от неетични и незаконни бизнес 
практики носят всички нива на организацията. 
 
В случаите, в които дадена единица на PHOENIX group е миноритарен или мажоритарен 
акционер или носи управленска отговорност, включително съвместни предприятия, 
представителите на PHOENIX group, заемащи постове в Съвета на директорите на 
съответната единица или Комитета за управление, следва да подкрепят активно внедряването 
на подобни стандарти срещу предлагането/приемането на подкупи и корупцията. 
 
4. Конфликти на интереси 
Служителят следва да информира прекия си ръководител за всички конфликти на интереси и 
да предприеме действия за отстраняването на всички лични конфликти на интереси, преди да 
пристъпи към конкретния случай. Всички конфликти на интереси следва да се съобщават, 
независимо дали даден служител смята, че този конфликт би довел до различно решение или 
действие. Следва да се отбележи, че такива конфликти могат да бъдат възприемани като 
повлияващи решенията или действията на други служители или трети страни. Конфликт на 
интереси възниква тогава, когато служителят има лична или финансова обвързаност или друг 
вид интерес, който би имал действително влияние или да създаде впечатление за такова 
върху решения или действия, който не биха били определени в най-добър интерес за  
PHOENIX group; или когато даден служител използва положението си в групата за лична 
изгода. 
 
Ако служител има каквито и да било съмнения, той следва винаги да се консултира с прекия си 
началник, със служителите, отговарящи за съответствието на място, или с правния екип, ако 
има такъв. 
 
5. Законодателство 
Тази политика е съставена в съответствие с британския Закон за борба с подкупите от 2010 г., 
който служи за съвременен и развит стандарт за предотвратяване на 
предлагането/приемането на подкупи. Всички единици от PHOENIX group и техните служители 



 

следва също да спазват съответното законодателство в страните, в които извършват дейност. 
Ако служителите не са сигурни относно това какви са законодателните изисквания, те следва 
да се консултират с прекия си ръководител, със служители, отговарящи за съответствието на 
място, или с правния екип, ако има такъв. 
 
6. Какво представлява предлагането/приемането на подкуп и корупцията? 

Даването, предлагането, обещаването, приемането или склоняването към изгода 
като подстрекателство за действие с намерението да се повлияе върху 
поведението  на някого  с цел постигането или запазването на икономическа изгода. 

Престъпленията, свързани с предлагането/даването на подкуп, включени в тази политика, са 
както следва: 

• Активно подкупване: 
Предлагане, обещаване или даване на финансова или друга изгода на друго лице с 
намерението да се предизвика или възнагради неподобаващо изпълнение на съответната 
функция. 

• Пасивно подкупване: 
Искането или приемането на финансова или друга изгода като възнаграждение за или с 
намерението за неподобаващо изпълнение на съответната функция в последствие. 

• Корпоративно нарушение 
Неуспехът на търговска организация да предотврати предлагането на подкуп от сътрудник 
(служител, директор, представител или дъщерна единица) на тази организация. 

• Подкупване на чуждестранен държавен служител  
Предлагане, обещаване или даване на финансова или друга изгода на всяко 
правителствено лице с намерението да се предизвика или възнагради неподобаващо 
изпълнение на съответната функция. 

Санкциите съгласно законодателството могат да бъдат широкообхватни, ако бъдат доказани, 
и могат да включват: 

• глоби или дългогодишен затвор за лица, замесени в престъпление, свързано с 
подкуп; 

• глоби за единиците на PHOENIX group, чиито представители са замесени в 
престъпления, свързани с подкуп; 

• освобождаване на директори. 
 
7. Какво очаква PHOENIX group от своите служители? 
 
7.1. Неприемливо е за целия персонал, трети лица, представители или изпълнители да: 

а) дават, обещават да дадат или предлагат заплащане, подарък или гостоприемство, 
очаквайки или надявайки се да получат незаконна стопанска изгода, или да 
възнаграждават такава стопанска изгода, която вече е получена или уговорена; 

б) приемат заплащане, подарък или гостоприемство, за което ви е известно или за 
което предполагате, че е предложено с очакването то да доведе до стопанска изгода 
за тази страна; 

в) се ангажират с дейност, нарушаваща тази политика или приложимите национални 
антикорупционни закони.  

 
 



 

 
7.2. PHOENIX group очаква всички служители, трети лица, представители или изпълнители 

да: 
а) спазват разпоредбите на тази политика и приложимите закони по всяко време; 
б) дадат гласност възможно най-скоро, ако лицето смята или подозира, че е възникнал 

или може да възникне в бъдеще конфликт, съобразно Политиката за 
предупреждения1 на PHOENIX group; 

в) се отнасят с уважение към клиентите, доставчиците и всички останали страни, с 
които PHOENIX group взаимодейства за постигане на целите си, като извършва 
дейност по почтен, законен и професионален начин; 

г) търсят съвети и насоки в случай на неяснота или несигурност по отношение на който 
и да е аспект на тази политика или техните собствени задължения за спазване на 
политиката; 

д) посещават всички обучения или други мероприятия, свързани със запознаването с 
тази политика. 

 
8. Специфични области за фокусиране 
 
8.1. Трети страни 

Неетичното поведение на трети страни може да има правни последици и последици, 
свързани с репутацията на единиците от PHOENIX group. Съответно ние се стремим да 
гарантираме, че се обвързваме с трети страни, които споделят нашите стандарти за 
почтеност. Всяка действаща компания в рамките на PHOENIX group следва да има 
установени процедури за това как да преговаря и извършва бизнес с трета страна. Тези 
процедури следва да имат формализиран процес по одобрение. 
 
В допълнение, за да се гарантира, че тази политика се прилага за трети страни, на тях 
следва да се провеждат процедури за комплексна проверка преди започване на 
преговори.  
 
Ако трети страни изискват от единица на PHOENIX group да сключи договор, между 
другото съдържащ разпоредби, задължения или становища, свързани с 
антикорупционно законодателство, се прилага следното: 
а) следва да се информира третата страна за стандартите за съответствие на 

PHOENIX group по отношение на подкупите и корупцията съгласно изискванията на 
британското законодателство, свързано със Закона за борба с подкупите; 

б) въздържане от даване на съгласие за пряко подчинение на договора на 
чуждестранни закони (особено да не се приемат никакви препратки към Закона за 
чуждестранните корупционни практики на САЩ и британския Закон за борба с 
подкупите, освен ако не става дума за Великобритания); 

в) да се даде право на двете страни да прекратят споразумението, ако е налице 
каквото и да било нарушение, свързано с подкупване, като се изключи обезщетение; 

г) да се включи изявление за прилагане на местните закони; 
д) да се ограничи срокът на действие. 

 
 
 

                                                 
1
 Да се изпълни в рамките на цялата група. 



 

 
 
Приемането на такива антикорупционни договорености, както са предложени от трети страни, 
може да представлява риск – който очевидно следва да се избягва – за единицата от 
PHOENIX group, която сключва споразумение, както и за групата, например: 

• антикорупционните договорености могат да бъдат основани на чуждестранно право 
(например това на САЩ). Приемането на чуждестранна правна система може да има 
значителни правни и икономически последици, които не могат да са изцяло 
разпознаваеми  при сключване на споразумението. Примери за това са допълнителна 
отговорност или право за прекратяване на споразумението в случай на нарушаване на 
договореност; 

• трети страни може да се опитат да включат своите вътрешни антикорупционни политики 
в антикорупционни споразумения с единици от PHOENIX group. Тези вътрешни 
антикорупционни политики могат да бъдат много разширени, тъй като 
антикорупционното право в някои държави (като САЩ или Великобритания) е много 
строго и фармацевтичните производители се стремят да се защитят с обширни 
вътрешни правила. Освен това тези вътрешни политики са разработени за самата трета 
страна и поради това често не са приложими за дейностите на PHOENIX group. Ето 
защо може да бъде най-малкото трудно да се идентифицират всички аспекти на 
приетите ангажименти. Сложността се увеличава с всяко следващо сключено 
антикорупционно споразумение. В допълнение, фармацевтичните производители могат 
периодично да изменят или разширяват своите вътрешни политики, увеличавайки 
допълнително риска за съответствие по отношение на този вид споразумение; 

• също така антикорупционните споразумения може да съдържат разпоредби, които не са 
пряко свързани с антикорупционното съответствие, а са с изненадващо съдържание, 
например риск от понасяне на допълнителна отговорност и/или права за прекратяване 
по отношение на вече съществуващи споразумения; 

• често антикорупционните споразумения не предвиждат ясни разпоредби, свързани със 
срока на договора и правата за прекратяване им. Ето защо след подписването им може 
да бъде трудно прекратяването на тези споразумения или уговаряне на по-
благоприятни условия. 

 
В отклонение от горепосочените разпоредби местната единица може да реши да приеме 
несъответстващи на тази политика антикорупционни разпоредби, предложени от трети страни, 
ако: 

• местният съвет на директорите вземе решение да сключи такова споразумение; 

• доставката на стоки (лекарства, медикаменти, консумативи и т.н.) бъде застрашена в 
противен случай; 

• споразумението се отнася само за съответната единица от PHOENIX group, а не за 
групата като цяло; и 

• това споразумение е валидно само за предварително определен период от време, който 
не надвишава две години. 

 
Ако горепосочените точки не са изпълнени, местна единица може да сключи такова 
споразумение единствено с одобрението на Изпълнителния съвет на Групата. 

 
8.2. Транзакции, свързани със сливания и придобиване 

Единиците на PHOENIX group могат да бъдат отговорни за миналите или бъдещи 
действия на нашите единици при транзакции , свързани със сливания и придобиване, 



 

следователно е важно тези страни да бъдат известни, за да има увереност, че те 
споделят нашите стандарти за почтеност и действат съгласно тях. За да се гарантира, 
че тази политика се прилага в единиците в обхвата на тези транзакции, свързани със 
сливание и придобиване, следва да се провеждат процедури за комплексна проверка 
преди започване на преговори, както и мониторинг след преговорите на дейностите, 
извършвани от тези единици. Подробностите относно обхвата и рамките на тази 
комплексна проверка и мониторинг са описани в Насоките на PHOENIX group относно 
сливания и придобивания. 

 
8.3. Политически дарения 

Единиците на PHOENIX group могат понякога да правят политически дарения. Тези 
дарения трябва да отговарят на стандартите за почтеност на местно ниво и на ниво група и 
на местната правна уредба. Те могат да бъдат одобрени само от управляващия директор 
на единицата на PHOENIX group, която прави това дарение, чието одобрение ще зависи, 
наред с всичко друго, от неговата/нейната лична преценка, че такова дарение не 
представлява претекст за предлагане на подкуп. 
 
Всички политически дарения трябва да бъдат правилно записвани в Регистъра за 
съответствие на съответната единица на PHOENIX group. Също така съответната единица 
на PHOENIX group следва да води и съхранява записи от цялата кореспонденция, свързана 
с тези дейности, в случай на инспекция/одит. 
 

8.4. Благотворителни дарения 
Възможно е от време навреме да осигуряваме спонсорство за мероприятия, физически 
лица и благотворителни дарения. Тези дарения следва да отговарят на стандартите за 
почтеност на местно ниво и на ниво група и на местната правна уредба. Те могат да бъдат 
одобрени единствено от член на Съвета на директорите на единицата от PHOENIX group, 
извършваща благотворителното дарение, чието одобрение ще зависи, наред с всичко 
друго, от неговата/нейната лична преценка, че такова дарение не представлява претекст за 
предлагане на подкуп. 
 
Всички плащания, свързани с дарения и спонсорство, трябва да бъдат правилно записвани 
в Регистъра за съответствие на съответната единица на PHOENIX group. Също така 
съответната единица на PHOENIX group следва да води и съхранява записи от цялата 
кореспонденция, свързана с тези дейности, в случай на инспекция/одит. 
 

8.5. Взаимодействие с държавни служители  
Като цяло взаимоотношенията с държавни служители са позволени само ако техните 
знания и опит са единствени по рода си и ако местните закони не го забраняват или 
изискват такива взаимоотношения. Ако са необходими каквито и да било взаимодействия с 
държавни служители, те следва да се осъществяват по прозрачен начин, за да се 
минимизира всяко възможно възприятие за подкуп или корупция. 
 

8.6. Улесняващи плащания 
PHOENIX group счита, че улесняващите плащания представляват подкуп и следователно ги 
забранява. 
 

8.7. Подаръци и стимулиране 



 

Подаръците включват всичко на всякаква стойност, което се предава на друг, например 
пари, билети, заеми, услуги и т.н. Намерението, стоящо зад подаръка или 
гостоприемството, следва винаги да се обмисля, преди този подарък или гостоприемство 
да бъдат предложени или приети. За служители е неуместно да предлагат или приемат 
каквито и да било подаръци или други поощрения над местно установения паричен лимит. 
Неуместните подаръци следва да се отказват учтиво, но категорично и никога да не се 
предлагат на трети страни. 
 
В изключителни ситуации, ако даден служител може да е приел неуместен подарък поради 
каквато и да е причина, без да осъзнава значението на такъв подарък в този момент, 
служителят следва, без неоправдано забавяне, да представи въпроса на съответния 
мениджър, както и да го впише в Регистъра за съответствие. Също така съответната 
единица на PHOENIX group следва да води и съхранява записи от цялата кореспонденция, 
свързана с тези дейности, в случай на инспекция/одит. 
 
PHOENIX group одобрява, че практиката на даване на бизнес подаръци и приемливата 
стойност на подаръка варира между страните, в които PHOENIX group извършва дейност, и 
това, което може да изглежда нормално и приемливо в една държава, а в друга – не. Ето 
защо местната организация следва сама да определи какъв е уместният праг съгласно 
процедурата, посочена в раздел 10. 
 
„Възнаграждение” в паричен брой или под формата на чек на каквато и да е стойност не 
следва никога да се приема. 
 
Никога не следва да се предлагат или приемат подаръци от държавни служители. 
 
Мострени предмети на скромна стойност с наименованието или емблемите на даващата 
организация (например химикали, тефтери или календари), давани лично или изпращани 
по пощата, могат да се приемат, освен ако биха могли да бъдат възприети като подбуда 
или възнаграждение. 

 
8.8. Пътувания, настаняване, хранене и гостоприемство 

От време на време може да бъдете канени на празнични събития. Възможни са и случаи, в 
които вие каните бизнес партньор на празнично събитие. PHOENIX group не възразява да 
присъстване или да каните на такива събития за бъдещото развитие на бизнес 
отношенията и по-доброто разбирателство в нашите бизнес партньори, но трябва да се 
спазват следните правила: 

а) празничният случай следва да бъде уместен за бизнес отношенията; 
б) средствата за празничния случай не трябва да надвишават местно установения 

паричен лимит, определен от местната организация по съответствието. Местната 
организация по съответствието може да наложи допълнителни изисквания, например 
разрешение от страна на директора на съответната единица на PHOENIX group; 

в) вписване на всички подробности около празничното събитие в Регистъра за 
съответствие; 

г) разходите за пътуването и настаняването, когато е поканен служител на PHOENIX 
group, следва винаги да се заплащат от единицата на PHOENIX group; 

д) при никакви обстоятелства не следва да се предлага или приема гостоприемство на 
дружество или лице, с което компанията не провежда бизнес или което е включено в 
текуща поръчка със съответната единица на PHOENIX group; 



 

е) предоставянето на или приемането от държавен служител на пътувания, забавления, 
хранения и гостоприемство може да представлява нарушение на закона, ако те са 
извънмерни и не се поради валидна бизнес причина. Следователно такова 
гостоприемство не се насърчава. 

 
8.9. Схеми за лоялност /точки 

Служителите на PHOENIX group могат да участват от свое име в схеми за лоялност, 
използвани за транзакции на Дружеството (напр. покупки, услуги и лизинг), само ако тези 
транзакции са регулирани от вътрешни обвързващи насоки (напр. насоки за пътуване).  
 

9. Мониторинг и съответствие / Организация 
а) цялостна отговорност на ниво група и единица 

 
Изпълнителният съвет на PHOENIX group носи цялата отговорност за съответствието 
във връзка с предлагането/приемането на подкупи и корупцията на PHOENIX group. 
Съответният съвет на директорите носи цялостна отговорност за съответствието във 
връзка с предлагането/приемането на подкупи и корупцията в рамките на единицата на 
PHOENIX group.; 
 
б) организация по съответствието на ниво група 
 
Изпълнителният съвет на PHOENIX group сформира Комитет за съответствие на 
групата, състоящ се от един член на Изпълнителния съвет на PHOENIX group, 
началника на Правен отдел, началника на отдел „Човешки ресурси”, началника на 
Отдела по одит на групата и началника на отдел „Корпоративна комуникация”, и му 
възлага следните задачи: надзор, преглед, група за вземане на решения и въпроси на 
ескалацията за местни молби и лимити, годишни доклади до Изпълнителния съвет на 
PHOENIX group. 
 
Следва да се назначи оперативен мениджър по съответствието, който да отговаря за 
текущия ход на дейностите и развитието на система за съответствие, обучения, 
докладване и разрешаване на случаи; 
 
в) организация по съответствието на ниво единица 

 
Местната организация по съответствието следва да бъде част от организацията MD. 
Местната организация по съответствието може да бъде както на ниво дружество, така и 
на национално ниво, т.е. организацията по съответствие на едно дружество да отговаря 
за всички единици на PHOENIX group в тази държава. 
 
Съответният съвет на директорите следва да сформира един (или повече) местен 
комитет за съответствие, в състава на който влизат най-малко трима старши мениджъри, 
включително един член на местния съвет на директорите и, ако съществуват такива, 
началника на Правен отдел и началника на отдел „Човешки ресурси”, и му възлага 
следните задачи: надзор, преглед, група за вземане на решения за местни въпроси, 
годишни и тримесечни доклади до местния съвет. 
 



 

Следва да се назначи оперативен местен мениджър по съответствието, който да 
отговаря за текущия ход на дейността на системата за съответствие, обучения, 
докладване и разрешаване на случаи; 
 
г) съответствието ще се следи чрез: 

• периодични оценки на риска; 

• докладване и приключване на съответните регистри; 

• периодични становища относно съответствието от персонала, който се занимава 
с „висок риск”; 

• подходящи обучения, свързани с предлагането/приемането на подкупи и 
корупцията; 

• активна и видима подкрепа от страна на Изпълнителния комитет и всички съвети 
на директорите за всяка дейност, особено при редовното наблюдение на събития, 
които биха довели до риск от корупция и предлагане/приемане на подкупи. 

Когато е уместно, могат да се използват вътрешни и външни одити за контрол. 
 
10. Архив, местни лимити 
10.1. Архив 

 
Всяка местна организация за съответствие води Регистър за съответствието, който 
съдържа архиви относно: 

а) политически дарения (виж 8.3); 
б) благотворителни дарения (8.4); 
в) неуместни подаръци (виж 8.7); 
г) гостоприемство (виж 8.8.). 

 
Регистърът за съответствие трябва да се предоставя за всички цели на одита. 
 
Организацията по съответствие на групата може да предостави допълнителни спецификации 
относно Регистъра за съответствие, например по отношение на форма, съдържание и 
наличност. 
 
Трябва да съхраняваме достатъчно количество основателна документация, за да 
демонстрираме мерките за предотвратяване на риска от предлагане/приемане на подкупи и 
корупция. Книгите и архивите трябва да отразяват същността на транзакциите по правилен, 
справедлив и разумен начин и да съответстват на приложимите счетоводни насоки. Това 
включва съхранение на: 

• копия на подписани договори; 

• записване на подаръци и случаи на предложено или прието гостоприемство; 

• комплексна проверка, извършена на трети страни (виж 8.1). 
 
Служителите се грижат за това книгите и архивът да се водят и да бъдат на разположение 
за одит, ако е необходимо. 
 

10.2. Местни лимити 
Местен лимит се прилага в следните случаи: 
(i) подаръци и стимулиране (8.6); 
(ii) гостоприемство (8.8.). 



 

Местната организация по съответствието определя и предлага паричните лимити за 
съответните единици на PHOENIX group и поддържа регистър на съществуващите местни 
лимити, като този архив се предоставя за всеки одит и на организацията по съответствие на 
групата. Местните лимити трябва да бъдат одобрени от управляващия директор на 
съответното дружество в групата. Организацията по съответствие на групата поддържа 
местната организация по съответствието за определянето на уместни парични лимити. 
 
11. Как да се докладват опасенията за нарушение 
Всички Ваши опасения, свързани с подкупване и корупция, трябва да се докладват на/чрез: 

а) вашия пряк ръководител, или; 
б) местния мениджър по съответствието, или; 
в) процеса за сигнализиране2 на PHOENIX group. 

 
12. Последици от нарушение 
Ако даден служител не успее да спази тази политика, това ще доведе до дисциплинарно 
действие, което ще бъде ограничено до и ще включва прекратяване на трудовия договор. 
Съответният Съвет на директорите, заедно с местния отдел „Човешки ресурси” отговарят за 
определянето на подходящи действия. 
 
Съответната единица на PHOENIX group може да предприеме и иск за обезщетяване срещу 
служителя в гражданско производство. В случай на трети страни, ако те не спазят политиката, 
това може да доведе до прекратяване на договора, като въпросът се докладва на регулаторен 
орган, на полицията или като съответната единица на PHOENIX group заведе граждански иск, 
ако е уместно, срещу виновната страна. 
 
13. Подкрепа при обучения и ресурси 
Лична отговорност на всеки служител в рамките на PHOENIX group е да разбере тази политика 
и да действа съобразно нея. Местната организация по съответствието трябва да се погрижи за 
това всички служители на PHOENIX group да са наясно с тази политика и всички последвали 
изменения. 
 
Ако имате някакви въпроси ли опасения във връзка с тази политика или изобщо с 
предлагането/приемането на подкупи и корупцията, моля обърнете се към местния мениджър 
по съответствието. 
 
14. Речник 

Съвет на директорите Най-високото ниво на управление на съответната 
единица на PHOENIX group, независимо от 
местната организация или правно наименование 
 

Служител Лице, назначено от единица на PHOENIX group 
 

Улесняващо плащане Улесняващото плащане е подкуп, платен за 
улесняване на рутинна правителствена дейност, 
като получаване на лиценз, разрешително, виза и 
т.н., на които имате право. 
 

                                                 
2
 Да се изпълни в рамките на цялата група. 



 

ЗЧКП Закона за чуждестранните корупционни практики 
(ЗЧКП) е федерален закон на САЩ, влязъл в сила 
през 1977 г., който забранява на дружествата да 
плащат подкупи на чуждестранни държавни 
служители и политически фигури, за да получат 
сделка. 
 

Неуместни подаръци Всички подаръци и стимулиране на по-висока 
стойност или, в случай на съмнение за стойността.  
 

М&А Сливания и придобивания 
 

Транзакции М&А Транзакции, свързани със сливания и 
придобивания 
 

PHOENIX group Включва всяко дружество, в което мнозинството 
акции/дялове са притежавани от единица на 
PHOENIX group. 

Политическо дарение Политическото дарение е всяко плащане, 
извършено в брой или друго плащане, направено с 
цел поддържане на политическа кауза. 
 

Държавен служител Държавен служител е всяко лице, заемащо каквато 
и да било законодателна, изпълнителна, 
административна или съдебна длъжност на 
държава, независимо дали  от същата държава, 
или чуждестранно и независимо дали на местно 
или на централно правителствено ниво. Те могат 
да бъдат: 

• назначени или избрани; 

• постоянно или временно заемащи 
длъжността; 

• на платена длъжност или да извършват 
дейността си безвъзмездно; 

• на всяко ниво, старшинство или степен; 

• служители на единица, собственост на 
правителството, например служители в 
системата за здравеопазване; 

• висшестоящ служител или лице, заемащо 
длъжност в политическа партия; 

• кандидат за държавна длъжност; 

• лице, което по друг начин изпълнява 
държавна функция от името на или в 
рамките на всяка държава; 

• служител на публична международна 
организация като Организацията на 
обединените нации или Световната здравна 
организация. 



 

Трети страни Всяко лице, дружество или организация (различна 
от единица на PHOENIX group или служител), с 
която PHOENIX group си сътрудничи, с която се 
свързва, за да получи стоки или услуги и/или 
предоставя икономическа подкрепа. 
 

Нулева толерантност PHOENIX group не разрешава и ще санкционира 
определени действия. 

 
 


