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Послание от нашия президент и главен 
изпълнителен директор 

Нашите 160 години натрупан опит в областта на телекомуникациите, придружени с изследователски 
дух и търсене на знания и растеж, изведоха Теленор на сегашната ни позиция като водеща 
международна телекомуникационна компания. Успехът ни се дължи на нашата способност да 
предоставяме ценни за нашите клиенти услуги. Поставихме си амбициозни цели и ги постигнахме 

чрез поддържане на високо ниво на представяне, придружено с високи етични стандарти, които са 
основата на нашата дейност по целия свят. Културата ни се превърна в конкурентно предимство, 
което трудно може да се имитира. 
 
Днес, Теленор е важна част от живота и общностите на нашите клиенти. Тази позиция носи със себе 
си отговорност. Продължавайки да се развиваме, от все по-голяма важност ще бъде да останем 

значими и свързани с нашите клиенти, като предоставяме това, което е от първостепенно значение 
за тях. Следва да продължим да изграждаме силна и съответстваща на избраната стратегия култура 
на всичките пазари, на които Теленор присъства. Ето защо трябва да продължаваме да сме честни и 

отговорни служители, което е основа за успеха ни в дългосрочен план.  
 
Изградихме стабилна основа за бъдещия ни успех, която може да бъде открита в стратегията и 
подхода Telenor Way. Избраната от нас стратегия разкрива нашите амбиции, както и начините, по 

които да ги постигнем. Подходът Telenor Way определя стремежа ни и поставя стандарта, по който 
осъществяваме дейността си. 
 
Нашият Кодекс на поведение е важна част от Telenor Way и определя етичните стандарти, които 
спазваме в работата си в Теленор, както и нашето отговорно поведение като представители на 
Теленор. Кодексът на поведение ни напътства относно ежедневните дилеми, с които се сблъскваме 
– той е основата на нашето поведение, като пазители на честността в Теленор. Кодексът на 

поведение се отнася за всички нас, независимо от културните и географските ни различия. 
Кодексът на поведение е актуализиран, за да подчертае и заздрави политиката ни относно 
Корупцията, Подкупите и другите, свързани области: Подаръци и практики на фирмена учтивост и 
Събития и мероприятия. 
 
 

В стремежа си да постигнем целите и стратегическите си амбиции всеки от нас следва да разбира 
аспектите на Кодекса на поведение и да ги прилага в ежедневната си работа. Отговорност на 
всички нас е да постъпваме правилно, защото това е правилното нещо. Почтеността, искреността и 
прозрачността са най-съществените принципи в Теленор.  
 
В Теленор не правим компромиси по отношение на почтеността и аз благодаря на всеки един от Вас 
за постоянната Ви ангажираност да работим според Telenor Way. 

 
С най-добри пожелания, 
 
 
 

Сигве Бреке 

 
Президент и Главен Изпълнителен 

директор на Теленор Груп 

13 декември 2016 г. 
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1 Въведение 

 

Кодексът на поведение е неразделна част от утвърдения начин на управление в Теленор. 

Този Кодекс определя основните принципи и етични стандарти, които формират основата 

за това как създаваме стойност в нашата компания. Такива принципи и стандарти са 

включени допълнително и в други документи за корпоративно управление, в зависимост 

от случая. 

 

Кодексът на поведение е приет и се съблюдава от съвета на директорите на Теленор ASA 

и е ключов елемент от подхода „Telenor Way“ – нашият начин за правене на бизнес. Това, 

към което се стремим, е пояснено в нашите визия, мисия и стратегия. Как искаме да 

постигнем нашите амбиции – чрез подхода  „Telenor Way“ – се съдържа в този Кодекс като 

например нашите етични основи, нашите ценности при насърчаване на правилното 

поведение и нашето лидерско поведение при разширяването на корпоративна култура в 

желаната посока. 

 

Този кодекс се прилага за Telenor ASA и всяко дъщерно дружество, в което Telenor ASA 

пряко или косвено притежава над 50% от акциите с право на глас или в което правото на 

контрол се притежава и упражнява от или от името на Telenor ASA. 

 

Кодексът на поведение на Теленор е приложим за членовете на Съвета на директорите, 

ръководители и други служители, както и за тези, които работят от името на компанията. 

Този Кодекс не се прилага пряко за търговските партньори на компанията. Въпреки това, 

Теленор не иска да се свързва с търговски партньори, които нямат подходящи етични 

стандарти. 

 

Корпоративната етика се отнася до това как да се държим един към друг и към външния 

свят. Кодексът е в основата на нашата корпоративна култура от въвеждането му през 

2003 г. Всички свързани с Теленор лица следва да спазват правилата и насоките, които 

надграждат основните ценности на Теленор. В Теленор ние искаме всеки да допринася за 

създаването на стабилна корпоративна култура. 

 

Докато неизпълнението на задача може да бъде извинено, ние никога не можем да 

направим компромис с нашата почтеност. Това е начинът, по който ние в Теленор трябва 

да работим и начинът, по който създаваме стойност за нашите клиенти, инвеститори, 

служители и всички, които се възползват от услугите, които предлагаме. 

 

Кодексът влияе върху начина, по който възприемаме своите действия и върху това какво 

трябва и не трябва да правим. Всеки служител следва да разбира как този Кодекс оказва 

влияние върху неговата ежедневна работа, както и начините, по които той/тя следва да 

действа в съответствие с Кодекса. Лична отговорност на всеки служител е да се придържа 

към приложимите стандарти. 

 

Преките ръководители следва да възприемат този Кодекс като платформа за бизнес 

решения. Те следва да разбират собствената си роля в прилагането, контрола, оценката и 

проследяването на съответствието на създадената етична атмосфера с изискванията на 

този Кодекс. 

 

Ние трябва да спазваме действащите закони и регулации. В случай на различия между 

законите, регулациите и стандартите, заложени в нашия Етичен кодекс, следва да се 

прилага най-високият стандарт съгласно приложимото местно законодателство. 

 

Въпреки че обхватът на настоящия Кодекс е създаден да покрива  определени етични 

области на поведение, има ситуации, в които този Кодекс не предоставя изрични насоки. 
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В такива ситуации, ръководните принципи са да действате в най-добрия интерес на 

Теленор, както и да се консултирате със своя ръководител, когато се съмнявате как да 

постъпите. 

 

Всякакви въпроси по отношение на това как този Кодекс се тълкува или прилага следва 

да се отправят към Вашия ръководител или към съответните служители. Всички нерешени 

въпроси следва да се отправят към Мениджъра по Етика и съответствие на Telenor Group. 

 

 



 

 

 

6 

 

Кодекс на поведение 

Публикуван февруари 2017 

2 Нашата Общност 

2.1 Човешки права 

Контекст Всички хора имат право да бъдат третирани с уважение, грижа и зачитане на 

личното достойнство. Бизнес практиките на Теленор са устойчиви, защото 
базираме взаимоотношенията си на основните права на човека и ценим 
разнообразието, културните и другите различия. 

Нашият 

стандарт 

Теленор подкрепя и зачита международно признатите права на човека, 
включително Декларацията на ООН за правата на човека и конвенциите за 
правата на човека. 

Нашето 

поведение 

Вие следва да зачитате личното достойнство, неприкосновеността на личния 
живот и правата на всеки човек, с когото взаимодействате в хода на работа и не 

трябва по никакъв начин да предизвиквате или съдействате за нарушаването или 

заобикалянето на правата на човека. 
 
Ако научите за ситуация, при която се нарушават стандартите на Теленор, трябва 
да уведомите своя ръководител. 

2.2 Условия на труд 

Контекст Теленор се ангажира със създаване на условия на труд, които насърчават 
справедливи трудови практики и при които етичното поведение се признава и 
цени. 

Нашият 

стандарт 

Теленор е професионално място за работа, с приобщаваща и толерантна работна 
среда, където се зачитат основополагащите конвенции на Международната 

организация на труда (МОТ). 
 
Теленор признава и зачита правото на свобода на сдружаване и правото на 

колективно договаряне в рамките на националните закони и регулации. 
 
Теленор не практикува договаряне или наемане на детски труд или друга форма 
на принудителен или задължителен труд, както е определено в основополагащите 
конвенции на МОТ. 
 
Теленор се противопоставя на дискриминационни практики и прави всичко 

възможно за насърчаване на равенството във всички трудови практики. 
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Нашето 

поведение 

 
Нашите стандарти за работна среда достигат до всеки член на нашата 

многообразна общност и се демонстрират от всички ръководители и служители. 
 
Вие следва да действате почтено и да се отнасяте с уважение към своите колеги и 

всички други, с които се срещате във връзка с работата си. 
 
Не се допуска пряка или непряка негативна дискриминация въз основа на раса, 
цвят на кожата, пол, сексуална ориентация, възраст, инвалидност, език, религия, 
осъществяване на представителство на служителите, политически или други 
възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго 
положение. 

Ние не толерираме унизително отношение към който и да било служител като 
психически или сексуален тормоз или дискриминационни жестове, език или 
физически контакт, който е сексуален, принудителен, заплашителен, 
оскърбителен или експлоативен. 

2.3 Здраве, безопасност и сигурност на служителите 

Контекст Теленор се ангажира с опазване на здравето и безопасността на своите 
служители. 

Нашият 

стандарт 

Теленор следва да бъде лидер в областта на здравето, безопасността и 
сигурността на служителите за насърчаване на добро здраве и безопасност и 
сигурност на работното място в съответствие с международно признатите 
стандарти. 
 
Здравословен и устойчив баланс между професионален и личен живот следва да 

бъде осигурен за всички служители. 
 
Опасностите трябва да бъдат идентифицирани, рискът, до който могат да 
доведат,  да бъде оценен, а те - ограничавани и наблюдавани, за да се 
предотвратяват злополуки и професионални заболявания. 

 
Необходимата защита на сигурността на служителите винаги ще бъде 

съблюдавана с особено внимание.Мерките относно сигурността на служителите 
трябва да се основават на анализ на риска и превантивни действия. 

Нашето 

поведение 

Ние правим всичко възможно да идентифицираме рисковете на работното място, 
да установим контрол и да следим изпълнението. Нашето представяне се отчита 
по прозрачен и точен начин. 
 
Отговорност на всички нас е да спазваме правилата за безопасност и да даваме 
добър пример, както и да подаваме сигнали и да реагираме на проблеми, които 

могат да представляват потенциална заплаха за здравето и безопасността. 
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3 Нашите взаимоотношения 

3.1 Околна среда  

Контекст Нашата околна среда е изправена пред предизвикателства и заплахи, които могат 

да окажат отрицателно въздействие върху климата, ресурсите и качеството на 
живот. Като основен корпоративен гражданин, Теленор се ангажира да изпълнява 
своите дейности при надлежно зачитане на въздействието им върху околната 
среда. 

Нашият 

стандарт 

Теленор се ангажира да сведе до минимум въздействието на своите дейности 
върху околната среда. 
 
Теленор се придържа към съответните местни и международно признати 

стандарти, намалява въздействието си върху околната среда и непрекъснато 
подобрява екологичните си показатели чрез прилагане на устойчиво снабдяване. 

 
Подкрепяме развитието и разпространението на технологии, щадящи околната 
среда. 

Нашето 

поведение 

Вие следва да допринасяте за намаляване на използването на ограничени 
ресурси, включително на енергия, вода и суровини. 
 

Вие следва да допринасяте за намаляване на вредните емисии в околната среда, 
включително отпадъци, емисии на въглероден диоксид (CO2) и други емисии във 
въздуха и изпускане на замърсители във водите. 

3.2 Клиенти 

Контекст Нашата визия е да овластяваме обществата: ние предоставяме силата на 

дигиталните комуникации, като даваме възможност на всички хора да подобрят 
живота си, да изградят общества и да осигурят по-добро бъдеще за всички. 
Нашата мисия гласи, че ние сме тук, за да помагаме на клиентите. Ние 
съществуваме, за да помогнем на своите клиенти да се възползват максимално от 
възможността да бъдат свързани. Нашият успех се измерва с това, колко 
вдъхновено ни препоръчват те. 

Нашият 

стандарт 
Теленор създава растеж, като предпочитан и доверен оператор за клиентите и 

като предоставя ценово-ефективни услуги. 

Нашето 

поведение 

Вие следва да се отнасяте към клиентите с внимание, уважение и разбиране. 
Ключът към постигане на нашата визия и мисия е начин на мислене, при който 
всички работят заедно и имат общи ценности: улесняваме нещата, спазваме 
обещанията, вдъхновяваме и уважаваме.  
 

Вие трябва да се опитвате да отговорите на нуждите на клиентите по най-добрия 

възможен начин, като същевременно спазвате законите, регулациите и подхода 
„Telenor Way“. 
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3.3 Доставчици 

Контекст Нашите доставчици са от съществено значение за това да можем да работим и 
предоставяме продукти и услуги на клиентите ни. Тъй като Теленор се свързва 
със своите доставчици, тяхното поведение може да окаже въздействие върху 
репутацията на Теленор. 
 

 

Нашият 

стандарт 

Доставчиците следва да се третират справедливо и равнопоставено. 
 
Доставчиците в конкуренция за договори с Теленор трябва да могат да разчитат  
на процесите на избор на Теленор. 
 
Доставчиците на Теленор  следва да се придържат към принципите на Теленор за 
поведение на доставчици. 

Нашето 

поведение 

При избор на доставчици, се следват установените правила и процедури. 

 
Следва да подпомагате нашите доставчици в разбиране на принципите на 
Теленор за поведение на доставчици. 
 
Също така следва да бъдете внимателни за дейности на доставчици, които могат 
да бъдат в нарушение на нашите принципи за поведение на доставчици и да 
докладвате на своя ръководител. 

3.4 Конкуренция 

Контекст Честната и разумна конкуренция е важна за обществото и спомага за повишаване 
на благосъстоянието, както и за създаване на бизнес възможности за Теленор. 

Нашият 

стандарт 

Теленор подкрепя честната и открита конкуренция на всички пазари, в 

национален и в международен мащаб. 
 

Конкурентоспособността на Теленор на пазара се основава на добри продукти и 
услуги на подходяща цена. 

Нашето 

поведение 

Следва да се отнасяте с конкурентите на Теленор по честен и професионален 
начин. 
 
Не бива да предизвиквате или да бъдете част от каквото и да било нарушение на 
общи или специални разпоредби за конкуренция като забранени споразумения в 
областта на ценообразуването, незаконно разпределяне на пазара или всяко 

друго поведение, което е в нарушение на съответните закони за конкуренцията. 
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3.5 Корупция и подкупи 

Контекст Корупцията е заплаха за бизнеса и обществото във всички страни. 
Корупцията е злоупотреба с поверена власт за лична изгода. Тя е незаконна и 
може да доведе до глоби и лишаване от свободата за практикуващите я. 
Корупцията включва подкуп, плащания за облекчаване на формалности или 
предлагане под друга форма на недължимо предимство, за да се повлияе на 
решението на трето лице. Корупцията може да възникне както в публичния, така и 
в частния сектор.  
За Теленор борбата с корупцията е не само правно задължение и етичен възглед, 
но също е в наш интерес да заемем категорична позиция срещу корупцията. 

Нашият 

стандарт 
Теленор има нулева толерантност и твърдо се противопоставя на всички форми на 
корупция. 

Нашето 

поведение 

Вие никога не предлагате, давате, искате, приемате или получавате каквато и да 
било форма на подкуп. За подкуп се счита всеки опит за повлияване на решение 
на трета страна, чрез предлагане на някаква форма на недължимо предимство. 

 
Вие не се договаряте с посредници за плащания към когото и да било с цел 
съдействие при корупция. 
 

Вие следва да полагате дължимата грижа при подбора на бизнес партньори, така 
че Теленор да не бъде въвлечен в корупционни практики.  
 

3.6 Подаръци и практики на фирмена учтивост  

Контекст Разликата между корупция и подаръци и практики на фирмена учтивост може да 

бъде трудно доловима и затова трябва да се подхожда с необходимото внимание. 

Нашият 

стандарт 

Ние не предлагаме и не приемаме скъпи или екстравагантни подаръци или 
жестове на фирмена учтивост. Освен това ние не предлагаме и не приемаме пари 
или парични еквиваленти като подаръци. Ние можем да предлагаме, даваме, 

приемаме или получаваме единствено подаръци, които са промоционални 
предмети на минимална стойност, обикновено носещи логото на компания  

Изключения могат да бъдат правени единствено при специални обстоятелства и с 
одобрението на Главния изпълнителен директор на сътоветното дъщерно 
дружество.  

Нашето 

поведение 

Винаги бъдете внимателни по отношение на предлагането или приемането на 
подаръци и жестове на фирмена учтивост. 

 

Вие следва да не приемате подаръци или други възнаграждения, ако има 

причина да се счита, че тяхната цел е да повлияе по незаконен начин на 

бизнес решения. В случай, че получите подарък, който не е в съответствие с 

Кодекса на поведение, следва да върнете подаръка. Ако това не е възможно, 

подаръкът следва да бъде предаден на съответното дъщерно дружество, 

възможно най-бързо и той ще се счита за негова собственост. 
 
 
В случай на съмнение, винаги се консултирайте със своя ръководител. 
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3.7 Събития и мероприятия 

Контекст Когато се организират или приемат покани за вечери или други мероприятия, 
следва да се отделя внимание на това тези събития да са допустими, да не 

представляват корупция и да не бъдат възприемани като корупция.   

Нашият 

стандарт 

Ние можем да организираме или участваме в събития и мероприятия, при 

условие че е налице легитимна, свързана с бизнеса, причина и съответните 

разходи са скромни и са в разумни граници и нашият пряк ръководител е 

информиран. 

 
Скъпи или екстравагантни събития не следва да бъдат организирани или 
посещавани, освен ако това е необходимо от бизнес гледна точка и е 
предоставено документирано разрешение от Главния изпълнителен директор на 
дъщерното дружество.  

Нашето 

поведение 

Вие следва да информирате прекия си ръководител относно организирането или 

участието в обичайни мероприятия, свързани с бизнеса.  

 

Вие не следва да заплащате за пътувания, настаняване или други свързани 
разходи на трети страни. в случай, че Telenor организира бизнес събитие, 
например семинар или презенатация.  

 
Вие следва да заплащате за своите пътувания, настаняване или други разходи, 

свързани с бизнес събитие, организирано от трета страна. Третата страна не 
следва никога да заплаща разходите на Теленор.   

 

3.8 Пране на пари 

Контекст Престъпната дейност е вредна за обществото. Прането на пари в този контекст 
означава да се преобразуват доходи от престъпни дейности в активи, за които 
изглежда, че произлизат от законни източници. 

Нашият 

стандарт 
Теленор твърдо се противопоставя на всички форми на пране на пари. 

Нашето 

поведение 

Вие поддържате бизнес взаимоотношения единствено с партньори, занимаващи 

се със законни дейности със средства, получени от законни източници. 
 
Вие следва да предприемате разумни стъпки за предотвратяване и разкриване 
на всякакви незаконни форми на плащания, както и да предотвратявате Теленор 
да бъде използван от други хора за пране на пари. 
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3.9 Информация, комуникации и медии 

Контекст Заинтересованите лица имат законни права на информация относно Теленор и 
неговата дейност. Тези права могат да бъдат гарантирани единствено ако 
предоставяме точна, достоверна, навременна и подходяща информация като 
основа за тяхната оценка. 

Нашият 

стандарт 

Информацията от Теленор следва да е надеждна и точна и да отговаря на високи 
професионални и етични стандарти. 

 
Към държавните органи се отнасяме по подходящ и открит начин. Комуникацията 
с медиите, обществеността и финансовите пазари се извършва според 
установените процедури в съответствие с действащите правила и практики, 
приложими за дружествата, допуснати до борсова търговия. 
 
Теленор зачита и насърчава интересите на своите служители да бъдат активни 

граждани в публичното пространство. 

Нашето 

поведение 

Публична информация за Теленор се комуникира само от лице, отговорно за 
публичните комуникации, както и от ръководството на Теленор според 
съответното упълномощаване. 
 
Служителите, които участват в обществени дебати, са длъжни да гарантират, че 
правят ясно разграничение между ролята си на гражданин и на служител на 
Теленор. 

3.10 Политическа дейност 

Контекст Теленор не желае да заема политически позиции или да бъде свързван с 
конкретни политически движения. Въпреки това, Теленор може да участва в 

обществени дебати, които са от значение за стратегиите и дейността на Теленор. 

Нашият 

стандарт 

Теленор не поддържа политически партии нито под формата на пряка финансова 
подкрепа, нито чрез предоставяне на телекомукикационни услуги. 

 
Служителите могат да участват в легитимни политически дейности без това 
участие да се свързва с Теленор или  работата им в Теленор. Служители, които 
участват в такива дейности, могат да получат отпуск в съответствие с 
приложимото законодателство и споразумения. 

Нашето 

поведение 

Вие следва да уведомите своя ръководител предварително, ако искате да 
ползвате такъв отпуск. 
 

Всеки отпуск трябва да бъде в рамките на разумен срок, с необходимото 
внимание към последиците за текущите дейности и в съответствие със закона и 
приложимите споразумения. 
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4 Нашите активи 

4.1 Вътрешен контрол и оправомощаване 

Контекст Вътрешният контрол, включително оправомощаването за представляване и 

обвързване на Теленор, гарантират, че бизнес процесите са ефективни и носят 
приемливо ниво на риск, че материалните и нематериални активи са защитени и 
оползотворени, че финансовата информация е вярна, пълна и навременна, и че 
законите, регулациите и указанията се спазват. 

Нашият 

стандарт 

Вътрешният контрол в Теленор гарантира, че целите, стратегиите и бизнес 
процесите на Теленор се изпълняват ефективно. 
 
Всички задължения се изпълняват в съответствие с приложимите правила по 

отношение на оправомощаването. 

Нашето 

поведение 

Вие следва да спазвате установените процедури и указания. Ако не съществуват 
приложими процедури и указания, следва да се ръководите от най-добрия 
интерес на Теленор. Ако имате съмнения как да действате, консултирайте се със 
своя ръководител. 
 
Можете да поемате ангажименти единствено ако притежавате съответните 
правомощия. Границите на вашите правомощия не трябва да бъдат превишавани. 

 
Вътрешният контрол е отговорност на ръководството, но служителите следва да 
допринасят като гарантират използването на ефективни и надеждни бизнес 
процеси. 

4.2 Конфликт на интереси 

Контекст Конфликтът на интереси възниква, когато е налице личен или външен интерес, 
който е в конфликт с интересите на компанията. Личният интерес може да се 
изразява във финансова заинтересованост в друго дружество или в интерес от 
определена сделка; в лични отношения, включително, но не само – семейни, 
както и всеки друг интерес или връзка, които могат неправомерно да повлияят на 
преценката и/или процеса на вземане на решения. 

 
Дори и да считаме, че нашата преценка няма да бъде повлияна от външния 
интерес, ако другите основателно мислят, че интересът е съществен, появата на 
конфликт може да е налице. 

Нашият 

стандарт 

Работата в Теленор никога не трябва да бъде подчинена на лична изгода и полза. 
Всяко решение от името на Теленор ще се основава на обективна и справедлива 
оценка на интереса на Теленор, без да се вземат предвид каквито и да било други 
съображения. 

 

Съществуването на реален или предполагаем конфликт на интереси трябва да 
бъде поставен на вниманието на ръководителя или други надзорни органи в 
зависимост от случая. 
 
При разкрити конфликти се процедира в съответствие с документите за 
корпоративно управление на Теленор. 
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Нашето 

поведение 

Следва никога да не взимате активна роля или да се опитвате да влияете върху 
вземането на решение, ако имате конкретен или възможен конфликт на интереси, 

или съществуват други обстоятелства, които могат да поставят под въпрос Вашата 
преценка, освен ако съществува предварително писмено одобрение от Вашия 
ръководител. Такова одобрение може да бъде предоставяно единствено, ако се 

прецени, че това е в интерес на компанията.   
 
Ако възникне конфликт на интереси, трябва по своя инициатива да оцените 
обстоятелствата, които дават основание за съмнение в конфликт на интереси или 
във Вашата безпристрастност и да уведомите своевременно своя ръководител 
относно  тези обстоятелства. 

4.3 Лични интереси и дейности 

Контекст Ангажименти във връзка с външни позиции и назначения могат да повлияят на 
служебните отношения с Теленор или да бъдат в противоречие с бизнес 

интересите на Теленор. 

Нашият 

стандарт 

Ръководителите и служителите не могат да изпълняват ангажименти или позиции, 
извън Теленор, с обхват и работна натовареност, които могат да повлияят на 
тяхната работоспособност и трудов капацитет, освен ако такива ангажименти или 

позиции са одобрени от съответния ръководител. 

Нашето 

поведение 

Преди да приемете каквито и да било ангажименти или позиции извън Теленор, 

трябва да прецените въздействието им върху вашата трудоспособност и 
натовареност. Ако смятате, че въздействието  им ще бъде отрицателно за 
Теленор, следва да се въздържате от приемането на такива назначения. 
 
Външни ангажименти или позиции, които могат да повлияят върху вашата 
работоспособност и натовареност, трябва да бъдат предварително одобрени от 

съответния ръководител в писмена форма. 

4.4 Поверителност 

Контекст Информацията може да има стойност за Теленор или да се третира като 
конфиденциална, защото съдържа данни за служители или трети лица. 
Неоторизиран достъп до такава информация може да засегне нейната стойност и 

да има отрицателно въздействие върху репутацията на Теленор. 

Нашият 

стандарт 

В Теленор опазваме информацията, която има чувствителен характер или е 

класифицирана като поверителна по други причини. 
 
Информация от външни лица се третира най-малко със същото ниво на 
поверителност, с каквото и нашата собствена информация. 
 
Задължението за поверителност се прилага и след приключване на трудовото или 

договорното правоотношение с Теленор, докато информацията е поверителна. 
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Нашето 

поведение 

Ваше задължение е да гарантирате, че информацията, която създавате или 
получавате е класифицирана правилно и се разкрива единствено в съответствие с 

правилата и указанията на Теленор. 
 
Бъдете внимателни при обсъждане на вътрешни теми, за да избегнете изтичане 

на информация към неупълномощени лица. 
 
Ако поверителна информация трябва да бъде споделена с външни лица, е ваше 
задължение да гарантирате, че съществува писмено споразумение за 
поверителност. 

 

4.5 Информация, която може да повлияе на цените на ценните 
книжа 

Контекст Като публично дружество, Теленор е обект на строги правила по отношение на 
обработката на чувствителна информация, която може да повлияе на пазарната 
цена на ценните книжа, емитирани от Теленор.  
 

Инвеститори, анализатори и други заинтересовани страни следва да получат 
достъп до чувствителна информация по едно и също време, за да се гарантира 
равно третиране и равни възможности при достъп до такава информация. В този 
контекст, за важна се счита информация, която инвеститорите биха взели под 
внимание при оценката си на цените на ценните книжа. 

Нашият 

стандарт 
Теленор спазва законите и регулациите, приложими при  операции с ценни 
книжа. 

Нашето 

поведение 

Ако Ви е известна чувствителна информация, Ваше задължение е да я запазите в 

тайна, докато не бъде получена от фондовата борса и не бъде оповестена чрез 
информационната система на фондовата борса или докато информацията не 

престане да бъде чувствителна.  
 
Ако имате или получите информация, която може да повлияе на формирането на 
цените на ценните книжа, не трябва да търгувате с тези ценни книжа, докато 

информацията не бъде публично оповестена или не престане да бъде 
чувствителна. Не предоставяйте такава информация на никого, пряко или 
косвено, с изключение на тези, които са упълномощени да получават такава 
информация, за да изпълняват ангажиментите си към Теленор. 
   
Ако имате важна информация и имате съмнения за това как да действате, трябва 
да се консултирате с ръководител “Връзки с инвеститорите” или Главния 

Юридически съветник на Групата.  

4.6 Лични данни и поверителност  

Контекст Клиентите, служителите и други свързани лица трябва да се чувстват уверени, че 
личните данни се обработват и използват само за законни бизнес цели. 

Нашият 

стандарт 

Обработването  на лични данни от страна на Теленор е обект на внимание и 
добросъвестност, които се изискват съгласно законите и регулациите. 

Обработването на лични данни се ограничава до това, което е необходимо за 
оперативни цели, ефективна грижа за клиента, съответни търговски дейности и 
надлежно управление на човешките ресурси. 
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Нашето 

поведение 

Вие следва да събирате, обработвате и съхранявате лични данни единствено за 
законни бизнес цели и да ги съхранявате за период, не по-дълъг от необходимия 

за целите, за които тези данни са събрани. 
 
Следва коректно да обработвате личната информация на клиентите в 

съответствие с приложимите закони и регулации за защита на личните данни. 

 

4.7 Интелектуална собственост 

Контекст Интелектуална собственост като търговски марки, произведения, които са обект 
на авторско право, изобретения, търговски тайни и ноу-хау, често са ценни и 
могат да бъдат важни за успеха на Теленор на пазара. 

Нашият 

стандарт 

Интелектуалната собственост на Теленор следва да се опазва от неоторизиран 

достъп, споделяне и незаконно използване. 
 

Теленор зачита интелектуалната собственост на другите. 

Нашето 

поведение 

Вие следва да съхранявате и обработвате интелектуалната собственост в 
съответствие с интересите на Теленор. По-конкретно, не трябва да предоставяте 
достъп на външни лица до незащитена интелектуална собственост без 
предварително одобрение от вашия ръководител и подписано споразумение за 
поверителност. 
 
Следва да не нарушавате интелектуалната собственост на други. По-конкретно, 

трябва да изпълнявате всички задължения за поверителност по отношение на 
търговски тайни, разкрити от трети страни. 

4.8 Имоти и активи 

Контекст Активите на Теленор са на значителна стойност и са важни за успеха на 
пазарите, на които Теленор оперира. 

Нашият 

стандарт 

Собствеността и активите на Теленор, например сгради и оборудване, се 

управляват и опазват по начин, който запазва тяхната стойност. 
 
Собствеността и активите на Теленор се използват само за търговски цели, освен 
ако не е договорено друго в трудовоправните документи или в съответствие с 
процедурите и указанията на Теленор. 

Нашето 

поведение 

Вие следва да използвате собствеността и активите на Теленор с дължимата 
грижа и по начин, който запазва тяхната стойност.  
 

Следва да спазвате изискванията, насоките и инструкциите на Теленор за 

предпазване от външни заплахи, вклчително тероризъм, киберпрестъпност и 
измами.  
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4.9 Счетоводство и финансово отчитане 

Контекст Като публично дружество, Теленор е обект на строги изисквания по отношение на 
финансовата отчетност във връзка със съответствието с Международните 
стандарти за финансови отчети (IFRS) и добрите счетоводни практики. 
Надеждното, прозрачно, съгласувано и своевременно отчитане на финансовите 
резултати подобрява доверието на инвеститорите и другите заинтересовани 

страни към Теленор и предоставя равни възможности за действие на базата на 
такава информация. 

Нашият 

стандарт 

Счетоводните процеси на Теленор гарантират, че всички сделки са коректно 
регистрирани в съответствие с местните закони и добрите счетоводни практики. 
 
Годишният финансов отчет и междинните финансови отчети се извършват в 
съответствие със закона, IFRS и добрите счетоводни практики. 

Нашето 

поведение 

Трябва да следвате счетоводните процедури на Теленор относно регистрацията на 
сделките и необходимите документи, за да гарантирате, че сделките са 

документирани в съответствие с приложимите счетоводни процедури. 
 
Ако участвате в отчетните процедури на Теленор, трябва да разбирате 
приложимите изисквания за оценяване и представяне, и да спазвате изискванията 
и/или средствата за контрол при представяне на финансови данни на Теленор 
според IFRS и други приложими стандарти. 
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5 Действия при нарушения  

5.1 Докладване 

Теленор възнамерява да възпитава култура, при която служителите се чувстват уверени 

да споделят етични дилеми и да съобщават за вероятни нарушения. За Теленор е важно 

да споделяте открито! 

Важна част от Кодекса на  поведение е справянето с  нарушения на Кодекса, в това число 

на съответни закони, регулации и документи за корпоративно управление. Такива  

нарушения се определят като Инцидент, свързан със съответствието. Инцидентите, 

свързани със съответствието се разглеждат от съответния местен Мениджър по Етика и 

съответствие съобразно изискванията, дефинирани в документите за корпоративно 

управление. 

 

Следва да докладвате всяко действие, за което има вероятност да представлява 

нарушение на Кодекса на поведение на Горещата линия по Етика и съответствие. 

Консултирайте се с вашия местен Мениджър/Съветник по Етика и съответствие, Горещата 

линия по Етика и съответствие или с вашия ръководител, ако имате нужда от съвет 

относно докладването на нарушения. 

Горещата линия по Етика и съответствие представлява поверителна уеб-базирана и 

телефонна система за прием на информация, която система е предоставена от Теленор 

Груп на служителите във всички компании на Теленор Груп и на други заинтересовани 

страни. Системата за прием на информация се управлява от Navex Global, независим 

доставчик на услуги, намиращ се в ЕС. Всички сигнали се обработват от съответната 

функция по Етика и съответствие в Теленор. 

Всички сигнали ще се обработват като поверителни. Можете да изберете да останете 

анонимни и никаква информация от вашия компютър (като IP адрес) или вашия 

телефонен номер няма да бъде записана. 

Теленор не позволява репресии от какъвто и да било вид срещу лица, които 

добросъвестно докладват възможно нарушение на Кодекса на поведение. 

Горещата линия по Етика и съответствие, в това число списък на наличните местни 

безплатни телефонни номера, е наличен тук: 

 

http://telenorhotline.ethicspoint.com 

 

Информация за контакт с  местните Мениджъри/Съветници по Етика и съответствие може 

да бъде открита в интранет портала wow. 

 

 

За контакт с Мениджъра по Етика и съответствие на Групата:  

 

Telenor ASA  

Мениджър по Етика и съответствие на Групата 

NO-1331 Fornebu  

Norway  

E-mail: compliance@telenor.com  

 

5.2 Санкции 

Тези, които нарушават Кодекса на поведение , трябва да бъдат подготвени да се изправят 

пред съответните последствия, съобразно вида и обхвата на нарушението. Сериозни 

нарушения могат да доведат до прекратяване на трудовото правоотношение. 

http://telenorhotline.ethicspoint.com/
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Нарушенията, които могат да доведат до дисциплинарни действия, включват (но не се 

ограничават до): 

 

 Нарушаване или искане други лица да нарушават, настоящия Кодекс на поведение; 

 Неизвършване на незабавно докладване на известни или потенциални нарушения; 

 Отказ от сътрудничество в разследванията на Теленор на възможни нарушения; 

 Репресивни мерки спрямо служител заради добросъвестно докладване на съмнения 

или въпроси, свързани с почтенността  

 

Съветът на директорите ще предприема всички действия, които счита за подходящи за 

разследване на нарушения. При извършено нарушение, Теленор ще предприеме 

необходимите дисциплинарни или превантивни действия, които се считат за необходими. 

 

 

 


