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Писмо от Рупърт Мърдок и Чейс Кери 
 
 
 
 

Уважаеми колеги: 
 

Всичко, което правим в 21st Century Fox – всичко, което създаваме – произтича от 

ангажиментите ни да служим на нашата аудитория. Всеки ден ние забавляваме, завладяваме 

и осведомяваме стотици милиони хора по света с впечатления, които правят техния живот  

по-пълноценен. 

 
Нашият успех зависи от доверието, което сме завоювали в нашата аудитория. Нашата 

способност да даваме тласък на иновациите и творчеството изисква да създадем и 

поддържаме доверие във всеки, както и в нашите бизнес партньори. Ние винаги трябва да се 

ръководим от принципите на прозрачност, уважение и справедливост във всичко, което правим, 

на всички нива на компанията и навсякъде, където работим. 
 

Моля, отделете време да разгледате нашите Стандарти за бизнес поведение, които ясно 

очертават какво бихме очаквали от себе си и от своите колеги. Чрез решенията и мненията си, 

ние всеки ден работим за това, всеки един от нас да бъде част от създаването на една работна 

среда, съответствуваща на най-високите етични стандарти. 
 

Благодарим ви за вниманието към тази важна отговорност. 
 

 

 

 

 
 
 
 

Рупърт Мърдок           Чейс Кери  
Председател и Главен изпълнителен директор Президент и Главен изпълнителен директор  
21st Century Fox 21st Century Fox 

 
 
 
 
 
 



Съдържание   

Въведение   

Защо имаме Стандарти за бизнес поведение? 1 

Как да изграждаме и поддържаме доверие?  2 

Кой трябва да спазва тези Стандарти?  4 

Какви са нашите отговорности като служители? 5-6 
Как мога да открия указания или да докладвам 
за свои опасения?  7 

Мога ли да направя анонимен доклад?  7 

Какво се случва, когато се докладва за 
потенциално нарушение на Стандарти? 

  

 8 

Трябва ли да се притеснявам от отмъщение?  8 

Какви са последствията при нарушения?  11 

Могат ли Стандартите да бъдат отменени?  11 

Доверие на работното място – нашият ангажимент 
към нашите служители 

Равни възможности  15 

Липса на дискриминация  15 

Липса на тормоз  15 

Здраве и безопасност  15 

Удобства за лица с увреждания  16 

Работна среда без наркотични вещества  16 

Защита на личните данни  16 

Управление при кризи  16 

Охрана на обект на Компанията:  16 

Доверие в нашите служители – ангажимент към 
нашите акционери 

Честност и прозрачност в поведението  19 

 Подкупи и комисионни  19 

 Злоупотреба със служебно положение  19 

 Правдиви отчети за Компанията  19 

 Създаване на невярна представа за това, че 

се представлява Компанията 
  

 19 

 
 
 

 
 

Конфликт на интереси 20-23 

 Подаръци, развлечения и гостоприемство  21 
 Връзки с други Компании или Организации  22 

 Конкуриране с Компанията  23 

Неправомерна изгода  24 
Защитаване на репутацията и собствеността 
на Компанията  27 

Защитаване на информацията на Компанията 28-29 

Доверие в свободния пазар – нашият ангажимент 
към Обществеността 

Правдива и пълна финансова информация  31 

Поддържане на авторитета  32 

 Запитвания от медии и анализатори  32 
 Фалшива реклама  32 
 Защита на поверителна информация на 

други лица 32 

 Получаване информация за конкуренти  32 

Отговорности на висшите ръководители  33 

Търговия с вътрешна информация 34-35 
Лоялна конкуренция и антитръстово 
законодателство  37 

Почтеността на закона – нашият ангажимент към 
глобалната общност 

Социална отговорност  38 

 Корпоративна социална отговорност  38 

Избягване на корупция и подкупи  40 

 Избягване на корупция и подкупи на 

държавни служители 
  

 41-42 
 Особено внимание към финансовите 

транзакции  43 
Санкциониращи закони и антибойкотни 
закони  45 
Включване в политическа дейност и 
лобиране  46 

Заключение    



Защо имаме 
Стандарти за  
бизнес поведение? 

 
 

 
Хора по целия свят се обръщат към нас за информация и развлечение, като ни предоставят ценното си 

време, в голяма степен защото ни се доверяват. Те вярват на нашата отдаденост към основните 

ценности на цялостната ни дейност: свободна информация, свобода на словото и свободно изразяване. 

 
За да ви помогнем при поддържането на това доверие, ние трябва да ръководим нашата дейност 

почтено. Стандартите за бизнес поведение („SBC“ или „Стандарти“) на 21st Century Fox излагат 

основните принципи, които лежат в основата на културата на доверие, която е в сърцето на 21st Century 

Fox („21CF“) и бизнес единиците с нейно мажоритарно участие (“компании на 21CF или „бизнес единици“ 

или общо и заедно „Компанията“). Макар и да е невъзможно да се формулират правила, които уреждат 

всички възможни ситуация, тези Стандарти се стремят да ни помогнат в бъдеще да избягваме 

злоупотреби и проява на злоупотреби. Ако не сте сигурни как да процедирате в конкретна ситуация, 

моля обърнете се към Мениджъра по човешките ресурси или адвокат от Юридическия отдел за съвет 

какво да направите. 
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Как да изграждаме и 

поддържаме доверие? 

 
Доверието се изгражда върху ангажимент. Компанията е ангажирана към служителите и акционерите 

си. Ние също поемаме ангажименти за свободните пазари и към глобалната общност, особено на 

обществото, което консумира нашите продукции. Тези ангажименти формират основата на  

тези Стандарти. 

 
 

 
Доверие на работното място – нашият ангажимент към нашите служители 

 
Ние се отнасяме към всеки справедливо и с уважение, като установяваме среда на високо 

доверие, където хората могат да работят максимално добре. 

 
Доверие в почтеността на нашите служители – aнгажимент към нашите акционери  

 
Всеки един от нас, който работи в компания на 21CF, действа в най-добрите интереси на 

Компанията и ние не правим нищо, което би довело до опетняване на репутацията  

на Компанията. 

 
Доверие в нашата бизнес етика – нашият ангажимент към свободния пазар 

 
Ние поддържаме строга точност и коректност в нашите финансови отчети и в нашите 

отношения с бизнес партньори, конкуренти и доставчици. 

 
Доверие в закона – нашият ангажимент към глобалната общност 

 
Ние се съобразяваме с всички действащи закони в страните, в които работим и 

упражняваме деловата си дейност с гражданска отговорност. 
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Отдадени на  

служителите и 

акционерите си 



 

Кой трябва да спазва тези Стандарти? 
 

Всички директори, служители и чиновници на компаниите на 21CF 

трябва да действат в съответствие с принципите, изложени в 

настоящите Стандарти. Ние очакваме всеки работещ от наше име, 

включително консултанти, представители, доставчици и бизнес 

партньори, също да се придържат към нашите етичните стандарти. 

Ние не можем никога да поискаме от трета страна, да изпълнява 

действие, което би нарушило тези стандарти. 
 
 
 

 

Отговорност на всеки 

служител е да 

прочете и  

осмисли SBC 
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Какви са нашите отговорности като служители? 

 
 Прочетете и осмислете SBC на 21st Century Fox. 


Отговорност на всеки служител е да прочете и 

осмисли SBC. Възможно е SBC да се 

актуализират периодично, за да бъдат отразени 

промените в законодателството. Моля, 

проверявайте редовно онлайн версията на SBC 

на  уеб сайта на 21st Century Fox www.21CF.com 

за актуализации. В случай, че онлайн версията 

противоречи на отпечатаната върху хартия 

версия, онлайн версията на SBC е с приоритет. 


 Прочетете и осмислете SBC на вашата конкретна 

бизнес единица, ако има такива. Някои бизнес 

единици имат  свои собствени Стандарти. Освен 

стандартите на 21CF, вие трябва, по същия начин, да 

прочете и осмислите Стандартите на вашата 

собствена бизнес единица и да зададете въпросите, 

които може да възникнат. Когато единият набор от 

стандарти е по-рестриктивен, от другия по 

отношение на конкретен въпрос, по-строгият 

определя вашето поведение, така че е необходимо 

да се запознаете с двата. 

 
 Изучете в подробности политиките, приложими 

за вашата работа. Освен SBC, на 21st Century 

Fox и на вашата бизнес единица, съществуват 

и други политики, които се прилагат в 

различните аспекти на вашата работа. Някои 

примери са политиките на 21 CF, третиращи 

Търговията с вътрешна информация, Борбата с 

подкупите и корупцията, Електронните 

съобщения и Управлението на документите, 

както и тези политики, които са специфични за 

вашата конкретна бизнес единица. Уверете се, 

че сте проучили и осмислили клаузите в тези 

политики и се съобразявайте с тях. Всички тези 

политики са на разположение във вашия отдел 

Човешки ресурси или на интернет сайта на 

вашата бизнес единица. 


 Ако имате някакви въпроси относно нещо в 

Стандартите или политиките, ваше 

задължение като служител е да обсъдите тези 

въпроси веднага с мениджър Човешки ресурси 

или с адвокат в Юридическия отдел. Като 

компания, работеща в световен мащаб, с нея 

са свързани много предизвикателства и 

възможности. Като един пример може да се 

разгледа евентуално противоречие между 

действащите закони на две или повече 

страни, в които осъществяваме деловата си 

дейност, или между Стандартите или 

политиката на Компанията и местното 

законодателство. В тези ситуации е много 

важно да се обсъдят всички въпроси, които 

може да възникнат, така че да можем да 

решим проблема правилно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Прочетете и 

осмислете  

политиките, 

приложими за 

вашата работа и 

бизнес единица 
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Ние носим 

отговорност към 

Компанията, нашите 

акционери и нашите 

служители и ръководим 

нашата делова  

дейност в съответствие 

с най-високите  

етични стандарти 
 
 
 Незабавно обсъждайте всички опасения, които 

имате, относно всякакви действителни или 

потенциални нарушения на политики, с 

подходящите хора в рамките на фирмата. 

Хората често не са склонни да споделят 

неправомерни действия или потенциално 

неправомерни действия на други, поради 

лоялност, страх или други причини. 

Разбираемо е, че никой не желае да бъде този, 

който "говори". Но ние носим отговорност към 

Компанията, нашите акционери и нашите 

колеги за това, че ръководим нашата делова 

дейност в съответствие с най-високите етични 

 

 


 стандарти. Ако ние не обърнем или се 

забавим да обърнем внимание, нещата 

могат да станат по-лоши, включително за 

извършителя на неправомерното действие. 

 
 Сътрудничество при разследвания на 

съответствието. Някои доклади за 

потенциалните нарушения ще доведат до 

разследване от страна на Компанията. Наш 

дълг е да сътрудничим на всяко 

разследване на съответствието на 

Компанията в най-пълна степен и винаги да 

споделяме цялата истина пред 

разследващия проблема. 
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Как мога да открия указания  
или да докладвам за  
свои опасения? 
 
Можете да се обърнете към мениджър Човешки 

ресурси или адвокат от Юридическия отдел, или в 

собствената си бизнес единица или в самата 21st 

Century Fox. (В настоящите Стандарти, препратки 

към Човешки ресурси или Юридически отдел 

означава или отделите отдели на бизнес 

единицата или тези на 21CF, което е подходящо 

за конкретната ситуация.) Освен това, всяка 

стопанска единица има също така Главен 

отговорник по съответствието, който наблюдава 

съответствието в неговата респективна делова 

дейност. Освен това, Главните отговорници по 

съответствието на Групата наблюдават 

съответствието в нейната или неговата съответна 

група на съответствието. 
 
Можете също да използвате Линията за 

предупредителни сигнали, която ви позволява да 

докладвате за опасенията си или чрез специален 

местен/международен безплатен телефонен 

номер, който е достъпен 24 часа в денонощието, 

365 дни в годината или през защитен уебсайт. 

Предоставят се и преводачески услуги през 

Линията за предупредителни сигнали. 
 
Телефонният номер на Линията за 

предупредителни сигнали е 855-306-7925 Уеб 

сайтът на Линията за предупредителни 

сигнали е http://21cf.alertline.com 

 
Линията за предупредителни сигнали ви позволява да 

останете анонимни, но винаги имайте предвид, че 

анонимността ще затрудни разследването на 

твърдението. Ако изберете да съобщите вашите лични 

данни, ние ще ги запазим поверителни до степен, до 

която е възможно. 

 
Освен това, може да съществуват определени 

обстоятелства, когато служител или друго 

лице, с опасения относно съответствието 

вярват, че те не могат да съобщят това 

опасение чрез редовните канали. В такава 

ситуация, това лице може да се свърже 

директно с Главния директор на Борда на 21st 

Century Fox като адресира писмо на 

вниманието на Главния директор на адрес 

21st Century Fox, 1211 Avenue of the Americas, 

New York, New York 10036. 
 
1 

Тези, които се намират извън САЩ и възнамеряват да използват телефонната линия, се нуждаят първо от достъп до 
мрежата на AT&T преди да наберат безплатния номер. За да получите международен код за достъп  до AT&T във вашата 
страна, отидете на http://www.business.att.com/bt/international_dialing.jsp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Мога ли да направя  

анонимен доклад?  

legalconsultant.rs
Typewritten Text
1



Какво се случва, когато се 

докладва за потенциално 

нарушение на Стандарти? 
 
Компанията ще събере и разгледа фактите и ще 

препоръча необходими коригиращи действия. 

Компанията също ще подаде обратна информация, ако е 

подходящо и ако е възможно, на съответното лице, 

съобщило опасенията си. 
 
Не забравяйте, че ако ви стане известно за 

потенциалното нарушение на тези Стандарти, не трябва 

да го разследвате сами. С провеждането на ваше 

собствено разследване, можете да непреднамерено да 

компрометирате доказателства или поверителността 

или да нарушите закони за заетостта, поверителността 

или други и е възможно нещата да се влошат. Вместо 

това, винаги докладвайте на съответните лица във 

вашата бизнес единица или в 21CF. 
 

 

Трябва ли да се притеснявам 

от отмъщение? 
 
21st Century Fox абсолютно забранява отмъщението.  
Ако отправите добросъвестно правдива жалба, дори ако 

сте сгрешили по отношение на повдигнатия въпрос в 

жалбата, няма да бъдете подложени на репресивни 

мерки от страна на Компанията. Ако някой се опита да 

ви отмъщава, срещу него ще бъдат предприети 

дисциплинарни мерки и вие ще бъдете защитени. 
 

 
Винаги 

докладвайте на 

съответните 

лица в 

Компанията 
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21st Century Fox 

абсолютно 

забранява 

отмъщението 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повдигайте всички 

въпроси, които 

може да възникнат, 

така ние можем да 

разрешим 

коректно проблема 



 

Какви са последствията 

при нарушения? 
 
Последствията от нарушаване на политика ще 

варират в широки граници, в зависимост от 

обстоятелствата, и могат да включват вербално 

порицание, писмено порицание, преназначаване 

или понижение, временно отстраняване с или без 

заплащане и/или прекратяване на отношенията, 

което от тях бъде счетено за подходящо. 

Компанията ще определи по свое лично и 

единствено усмотрение какви ще бъдат 

подходящите последствия за такова нарушение. 

 

Могат ли Стандартите да 

бъдат отменени? 
 
Възможно е да съществуват обстоятелства, при 

които отклоняване от определена разпоредба на 

тези Стандарти може да бъде необходимо и 

подходящо. Служител може да се отклони само 

при получаване на разрешение от Главния юрист 

на 21CF Group. Директори и изпълнителни 

директори могат да се отклоняват само с 

разрешение на Борда на директорите на 21CF. 

Съответно, ако възникне ситуация в която 

отклонение от какъвто и да е вид може да се 

наложи, отнесете го на вниманието на Главния 

юрист на групата на 21CF така, че въпросът да 

бъде съответно разгледат и решен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Последиците от 
нарушаване на 
политика ще 
варират в широки 
граници в 
зависимост от 
обстоятелствата 

 
 
 
 
 

 
 
11 



 
 

Доверие на работното 
място – нашият 
ангажимент към 
нашите служители 

 
 
 
 

Ние сме ангажирани към насърчаване развитието на работна среда, изпълнена с 

високо доверие за нашите служители, тъй като това е средата, в която хората 

работят най-добре. Недопустим тормоз, дискриминация и заплахи за здравето и 

безопасността нарушават средата на високо доверие и става по-трудно за хората да 

се отличат. Следователно, нашата политика е да осигуряваме безопасна работна 

среда, отсъствие на недопустим тормоз, заплахи и дискриминация. 
 

Всички указания относно нашето работно място се разпростират отвъд 

физическите помещения на компаниите на 21CF, за да се включи всеки който 

провежда делова дейност за Компанията или представлява Компанията, където и 

да е, както и присъстващи на събития, спонсорирани от Компанията. 
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Ангажименткъм  

работна среда, 

изпълнена с 

високо доверие 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нашата политика 
е да разследва 
незабавно и 
старателно 



 
Равни възможности: Ние поддържаме строга 

политика на равни възможности за всеки един от 

нашите служители и кандидати за назначаване и 

сме се ангажирали да съблюдаваме всички наши 

задължения по действащото законодателство. 
 
Липса на дискриминация: Ние вземаме всички 

решения, свързани с назначаването (наемане, 

повишаване в длъжност, обезщетения и др.) без 

неправомерно отношение към раса, цвят, религия, 

възраст, националност, пол, сексуална ориентация, 

бременност, инвалидност, статут на военен или 

ветеран, гражданско състояние или други 

характеристики, забранявани за разглеждане от 

законите на страните, щатите и градовете, в които 

ние осъществяваме деловата си дейност. 
 
Липса на тормоз: Ние полагаме усилия, за да 

гарантираме, че на работното място няма 

малтретиране и недопустим тормоз, независимо от 

това дали тормозът е сексуален по своята същност 

или е базиран върху пол, раса, религия или други 

характеристики на служители, защитени от 

действащото законодателство. Нашата политика е 

да се разследва незабавно и напълно всяка една 

жалба от служител за дискриминация или тормоз и 

да бъдат предприети коригиращи мерки срещу 

такова поведение, ако Компанията определи, че е 

имало нарушение на политиката на Компанията. 
 
Като Служители: Ние разбираме, че ако сме 

свидетели или търпим тормоз или дискриминация, 

имаме неотменно задължение да докладваме за 

такова поведение на мениджър Човешки ресурси 

или на адвокат от Юридическия отдел. 

 
 
 
 

 
Какво е тормоз? Тормозът може да приема много 

форми. Поведението на тормоз може да включва, но 

не е ограничено до обидни шеги, обиди, епитети или 

прякори, физически нападки или заплахи, присмех или 

подигравки, оскърбления или унижения, оскърбителни 

предмети или картини и намеса в изпълнението на 

работата. Сексуалният тормоз може да включва 

нежелани сексуални опити за сближавания, искания за 

сексуални услуги и друго вербално или физическо 

поведение от сексуално естество, когато (1) такова 

поведение се свързва пряко или косвено със срока и 

условията на назначаването на работа на лице, (2) 

приемането или отхвърлянето на такова поведение от 

лице се използва като основа за решения за 

назначаване, засягащо това лице или (3) такова 

поведение има за цел или резултат неоснователна 

намеса в работната характеристика на лицето или 

създаване на смущаваща, враждебна или 

оскърбителна среда. 

 
 
 
 
 
15 



 

 
Здраве и безопасност: Ние следим за всички закони, 

свързани със здравето, безопасността, околната среда и 

труда и се стремим към безопасна и здравословна 

работна среда. 
 
Удобства за лица с увреждания:  
Ние създаваме разумни удобства за квалифицирани 

лица с увреждане в съответствие с приложимите закони. 
 
Работна среда без наркотични вещества: Ние 

поддържаме работна среда без злоупотреба с алкохол и 

без употреба на нелегални наркотични вещества. 
 
Защита на личните данни: Ние уважаваме  правото на 

неприкосновеност на личния живот на служителите в 

процедурите за обработка на лични данни на 

Компанията, свързани с Политиката за електронните 

съобщения, действаща във вашата бизнес единица. 
 
Управление при кризи: Ние работим по подготовката 

на подходящи планове за управление при кризи и 

участваме във всички тренировки и планове за спешни 

случаи, които нашите бизнес единици могат да въведат. 
 
Охрана на обект на Компанията: Ние следваме 

процедурите за достъп и сигурност, установени за всеки 

един обект на Компанията. 

 
 
 
 
 

Ние се стремим 

към безопасна и 

здравословна 

работна среда 
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Ние имаме 
задължение да 
докладваме за 
тормоз или 
дискриминация 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ангажираност 

към най-добрите 

бизнес интереси 

на нашата 

Компания 



Доверие в нашите 

служители – 

ангажимент към нас 
 

Акционери 

 
 
 
Конфликт на интереси възниква, когато интересите на персонала или поделената лоялност пречат на 

нашата способност да вземаме правилни, обективни решения от името на компанията. Ние имаме 

ангажимент към работници, които са ясно и очевидно мотивирани от най-добри делови интереси на  

нашата Компания. 

 

Гарантиране на честност и прозрачност в поведението 
 

 Ние никога не даваме или приемаме подкупи или комисионни. За допълнителна 

информация, моля вижте раздела за Избягване на корупция и подкупите на 

страница 40. 


 Ние винаги се въздържаме от използване на служебното си положение за користни 

цели, например като направляваме деловата дейност на компанията така, че ние 

или членове на нашето семейството да се възползваме неправомерно. 


 Ние сме честни във всички справки, представяни на Компанията. 


 Ние не осъществяваме дейност извън компанията по начин, по който ще въведе 

други лица в заблуждение, че ние представляваме Компанията. 
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Уместни, 

приемливи 

подаръци и 

гостоприемство 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Избягване на конфликт на интереси: 
Подаръци, развлечения и гостоприемство 
 
Бизнес подаръци и развлечения често са необходими и подходящи, и способстват за 

укрепване на добрите отношения с нашите бизнес партньори. Но ние никога не можем 

да позволим подаръците и гостоприемството да ни поставят в ситуация, в която нашето 

обективно решение или спазване на закона може да бъде поставено под въпрос. 
 
 Ние не предоставяме и не приемаме подаръци или гостоприемство, освен ако те не 

са очевидно подходящи в контекста на допустимите бизнес отношения. 


 Ние никога не настояваме за подаръци или гостоприемство. 


 Всеки служител трябва да отказва или връща всеки подарък, дори и малък такъв, 

който се подарява с очакване за възнаграждение или влияние. Ние трябва добре да 

познаваме културното значение на конкретните подаръци в много от страните, в 

които работим. 
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Подаръците винаги трябва да бъдат с разумна стойност, 

тъй като подаръци със значителна стойност е по-

вероятно да се възприемат като създаващи 

неправомерно задължение. Подаръци под формата на 

парични средства или парични еквиваленти обикновено 

ще бъдат подложени на засилен контрол. В 

действителност, вашата конкретна бизнес единица може 

да има въведена политика за ограничаване или 

забраняване на подаръците под формата на парични 

средства или парични еквиваленти, така че моля, 

запознайте се с допълнителните политики за подаръците, 

които може да са валидни за вас. С частно лице 

(недържавен служител), ние трябва да отчитаме 

следното: (1) дали подаръкът съответства на приетата, 

законна бизнес практика, или като алтернатива, е с 

просто нищожна стойност; и (2) дали публичното 

оповестяване на подаръка ще въведе в неудобно 

положение вас или Компанията. Вашата бизнес единица 

може да има въведени допълнителни политики по 

отношение на подаръци и гостоприемство, включително 

граници за тяхната парична стойност. Не забравяйте да 

се консултирате с всички такива допълнителни политики, 

които могат да бъдат приложими. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подаръци за държавни служители: Специално внимание 

следва да се обърне на подаръци или гостоприемство към 

или от държавни или обществени служители, независимо 

дали са чуждестранни или местни, на избираеми длъжности 

или назначени. (Моля вижте определението за държавен 

служител на страница 41 от тези Стандарти.) Винаги 

помнете, че подаръците и гостоприемството, които са 

приемливи за частни лица, могат да бъдат напълно 

забранени, когато другата страна е държавен или обществен 

служител. Дори дребни подаръци за тези лица могат да 

бъдат силно проблематични. Ако обществен служител е 

неамерикански служител, вие трябва да се консултирате с 

Юридическия отдел предварително преди евентуалното 

подаряване на такъв подарък или гостоприемство. Ако става 

въпрос за обществен служител в САЩ, вие трябва да се 

консултирате със Службата за връзки с правителството на 

21st Century Fox. (За допълнителна информация, моля 

вижте раздела за Избягване на корупцията и подкупите на 

държавни служители на страница 41. За информация 

относно даренията на политически партии, моля вижте 

раздела за Включване в политическа дейност и лобиране на 

страница 46.) 
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Избягване на конфликт на интереси: Връзки с 

други компании или организации; 

Конкуренция с Компанията 
 
Ние не допускаме връзките с всякакви други компании или организации да 

пречат на нашата работа или на нашата способност да вземаме най-доброто 

решение от името на компаниите на 21 CF. Ние също така избягваме появата 

на конфликт на интереси във всички наши дейности. Ако имате някакви 

съмнения или безпокойства относно връзките, които може да имате, се 

консултирайте с Юридическия отдел. 
 
 
 

 

Ние избягваме 

конфликти на 

интереси във 

всички наши връзки. 
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Работа за Конкуренти: Един служител не 

може да работи като директор, консултант, 

представител или наемен работник в 

предприятия, които се опитват да конкурират 

която и да е компания на 21CF. 
 
Работа за бизнес партньори: Служител не 

може да работи като директор, консултант, 

представител или наемен работник за 

предприятие, което се опитва да осъществява 

делова дейност с Компанията, освен с 

писменото съгласие на Главния юрист на 

групата 21CF. 
 
Втора работа: Втората работа не е 

задължително забранена, но тя не трябва да 

пречи или да противоречи на обичайните 

задължения или да нарушава ефективността на 

вашата работа. Преди поемането на 

допълнителна трудова заетост извън вашите 

задължения в 21CF, вие трябва да се 

консултирате с политиката на вашата бизнес 

единица, ако има такава. Ако вашата бизнес 

единица няма въведена политика за 

допълнителна външна трудова заетост, вие 

трябва да получите съгласието на вашия 

супервайзор. 
 
Работа в Бордове: Ние насърчаваме всички 

служители да развиват активна дейност с 

техните общности. Но, за да се избегнат 

възможни конфликти или правни проблеми, 

за работа като директор в борда на която и 

да е друга компания или организация, 

включително безвъзмездно, трябва да се 

получи предварителното съгласие на 

Главния юрист на вашата бизнес единица. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дялово участие: Ние трябва да оповестим и  

може да ни бъде забранено да запазим, каквото 

и да е дялово участие в предприятие, което 

осъществява или опитва да осъществява 

бизнес с или което конкурира която и да е 

компания на 21CF. Оповестяването следва да 

се направи пред Главния юрист на вашата 

бизнес единица. 
 
Изключения: Дялово участие под формата на 

публично търгувани ценни книжа не трябва да 

бъде оповестявано, докато то не надвишава  

1 % от неизплатените акциите на 

предприятието в обръщение.
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Въздържане от 
неправомерна изгода 
 
Не забравяйте, че не само трябва да се въздържате 

от неправомерно получаване на изгода от вашата 

позиция или достъп, но вие трябва също да се пазите 

от получаване на неправомерни предимства и за 

членовете на вашето семейство или домакинство. 

Служителите на 21CF са отговорни за гарантирането, 

че тези, които са близо до тях, не извличат изгода по 

неподходящ начин от позицията или  

достъпа на служителя. 
 
Отклоняване на възможност на Компанията:  
Един служител не може да отклонява възможност 

или потенциална възможност за Компанията за своя 

собствена изгода или в полза на член на 

собственото си семейство или домакинство. 
 
Финансови институции: Участието в сделки  между 

Компанията и финансови институции изисква 

специално внимание от страна на служителите. 

Всеки служител, който е включен по някакъв начин 

във взаимоотношения между Компанията и 

финансова институция, трябва да бъде сигурен, че 

няма неправомерна изгода от тези взаимоотношения, 

вследствие на своята позиция в Компанията. Ако не 

сте сигурни дали ви се предлага определена изгода, 

следва или да откажете приемането на изгодата или 

да обсъдите въпроса с Юридическия отдел. 
 
 
 

Ако не сте сигурни, 

обсъдете въпроса с 

Юридическия отдел 
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Вие трябва също да  

се пазите от 

получаване на 

неправомерни 

предимства  и за 

членовете на  

вашето семейство 

или домакинство 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ние пазим 

репутацията и 

активите на 

Компанията 



 

Защитаване на  
репутацията и 
собствеността  
на Компанията 
 
Избягване на риск за репутацията: 

Репутацията на Компанията е един от най-

ценните наши активи. Поради това, ние винаги 

сме внимателни, за да сме сигурни, че не правим 

нищо, което може да навреди на репутацията или 

че би довело по друг начин до опетняване на 

репутацията на Компанията. 
 
Лична изгода: Ние не използваме неправомерно 

имущество, информация или позиция на 

Компанията за лична изгода. 
 
Защита на активите на компанията: Ние 

защитаваме  активите на Компанията от кражба, 

небрежност, загуба и злоупотреба и уважаваме 

правото на собственост на другите. 
 
Електронни съобщения: Ние съблюдаваме 

Политиката за електронни съобщения, 

действаща в нашата бизнес единица по 

отношение на подходящото използване на 

системите на Компанията и правилното 

изпълнение на онлайн дейности от служителите. 
 
Интелектуална собственост: Ако един служител 

забележи или заподозре, че интелектуалната 

собственост на Компанията е обект на 

нарушение от неоторизирана страна, той трябва 

незабавно да докладва на Юридическия отдел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интелектуалната собственост е актив на 

Компанията като всеки друг и тъй като нашата 

Компания до голяма степен е изградена върху 

продукции, това е един от нашите най-важни 

активи. Интелектуална собственост може да 

включва авторски права, търговски марки, 

патенти и търговски тайни. От жизнено важно 

значение е защитата на нашите права върху 

интелектуална собственост и грижата никога 

да не се нарушават правата на интелектуална 

собственост на трети лица. Ние не 

насърчаваме, не поощряваме, не одобряваме 

или по друг начин не извиняваме пиратството. 
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Примерите за поверителна 

информация могат да включват 

информация за значителни търговски 

сделки, поверителна информация за 

персонала, продажби и печалби, 

придобивания или сливания, 

стратегически бизнес планове, големи 

договори, начало на значителни 

съдебни спорове, продажба на 

асоциирани компании или нови 

проекти, планирани от която и да е 

компания на 21CF. 

 
 

 

Защитаване на информацията 
на Компанията 
 
Поверителност: Ние стриктно поддържаме 

поверителността на информацията на Компанията, като 

се грижим тя да не се разгласява дори сред 

семейството и приятелите и да се споделя такава 

информация само с други служители, които имат 

законовата необходимост да бъдат запознати с нея, 

освен ако друго не е надлежно посочено от 

ръководството. Тъй като случайното разкриване може 

да бъде също толкова вредно за Компанията, колкото 

умишленото оповестяване, ние предприемаме всички 

възможни предпазни мерки да не се обсъждат 

поверителни въпроси на обществени места и 

внимателно да опазваме притежаваните 

конфиденциални документи. Задължението за 

запазване на поверителността на информация на 

Компанията продължава дори и след като служителят е 

напуснал Компанията, независимо дали служителят е 

подписал договор за неразкриване на информацията. 
 
 Ние винаги поддържаме сигурността на 

информационните системи на Компанията. 


 Винаги следвайте Принципите за Електронни 

съобщения на 21st Century Fox, отнасящи се до 

използването на интернет, имейли и социални мрежи. 
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Съхранение на документи: Уверете се, че 

сте прочели и следвате инструкциите, 

съдържащи се във всяко разглеждане на 

съдебни спорове или известие за съхранение 

на документи или заповед за запазване, които 

член на Юридическия отдел разпространява, 

по отношение на потенциален съдебен 

процес, правен спор или разследване. Ако 

няма действащо в момента уведомление за 

съхранение, уверете де, че надлежно и 

съвестно поддържате и унищожавате 

документация в съответствие с Политиката за 

управление на документи на 21st Century 

Fox и придружаващия я График за запазване 

на документи, които се прилагат във вашата 

бизнес единица. Други бизнес единици имат 

свои собствени допълнителни политики. Ако 

имате някакви въпроси относно това каква 

политика се прилага във вашата бизнес 

единица или относно общите въпроси, 

касаещи съхранението на документ, 

поговорете с вашия мениджър. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсъждане на правни въпроси: Разговарянето 

за правни въпроси на Компанията с други, дори с 

членове на семейството ви или с колеги, може да 

изложи на опасност правото на адвоката на 

неразкриване на информация, получена от 

клиента, което вероятно ще доведе до загуба на 

правото на Компанията за запазване на 

поверителността на комуникацията с нейните 

адвокати. Това е много сериозно нарушение, и 

трябва да се избягва при всички обстоятелства. 

Следователно, ако адвокат на Компанията, 

независимо дали е назначен от Компанията или е 

от външна юридическа фирма, обсъжда какъвто и 

да е правен въпрос на Компанията с вас, вие не 

можете да говорите с никой по въпросите, които 

сте дискутирали, без предварително разрешение 

от адвокатите, които работят по въпроса. В 

действителност, най-общо казано, ако имате 

информация, която може да бъде полезна за 

юридически въпрос на Компанията, вие не би 

трябвало да обсъждате информацията с други, 

дори ако вие не считате информацията за 

поверителна. Извън въпросите за привилегията, 

повтарянето на информация на други лица, може 

лесно да създаде объркване и да превърне 

незасегнати по друг начин хора в свидетели. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пазете 

поверителността 

на юридическите 

въпроси на 

компанията 
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Доверието е в 
основата на 
нашия успех 



Доверие в свободния 

пазар – нашият 

ангажимент 

към Обществеността 

 
Пазарът на идеи е мястото, където 21st Century Fox и нейните бизнес единици процъфтяват. Това е 

вярно също и за нашето участие в света на бизнеса като цяло, където ние защитаваме нашата 

репутация на честност, прозрачност и лоялна конкуренция. Доверието е в основата на нашия успех. 

 

Предоставяне на достоверна и пълна информация във 
финансови отчети 

 
 Ние поддържаме точна и пълна финансова отчетност и разкриваме пълно, честно, точно, 

своевременно и разбираемо в доклади и документи, които представяме на правителствените 

регулаторни органи или по друг начин ги правим публично достояние. 


 Всички ние поемаме отговорността за записване на ясна, точна и пълна информация за всичко 

и всички документи на Компанията, които създаваме. 


 Ние незабавно представяме на вниманието на мениджър Човешки ресурси или адвокат от 

Юридическия отдел всички предполагаеми измами или финансови нередности. 

 
 

Неправилни счетоводни или финансови 

практики могат да бъдат знак, че има нещо по-

сериозно, което е неправилно. Моля, вижте 

списъка с примерите на страница 43 в раздел 

за Избягване на корупцията и подкупите.  
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Отнасяйте всички 

запитвания от медии 

и анализатори към 

подходящите хора 

 
 
 
 
 
 

Поддържане на авторитета 
 
Запитвания от медии и анализатори: Ние 

препращаме всички запитвания от медии и 

анализатори към подходящите лица в Компанията 

за отговор. Освен ако не ви е изрично разрешено 

от вашата бизнес единица да отговаряте на 

такива запитвания, препращайте всички 

запитвания от медии или към Корпоративни дела 

и комуникации на 21st Century Fox или към лицето 

във вашата бизнес единица, на което е възложено 

да отговаря на медиите. Всички запитвания от 

финансови анализатори трябва да бъдат 

насочвани към екипа на Връзки с инвеститорите 

на 21st Century Fox. 
 
 Ние не правим умишлено фалшиви или 

заблуждаващи изявления относно нашата 

делова дейност или относно други компании. 


 Ние запазваме поверителната информация, 

която ни е предоставена от бизнес партньори и 

други лица, с които работим. 


 Ние получаваме по легални начини 

конкурентна информация. Ние не получаваме 

информация относно конкуренти чрез кражба, 

изнудване, подслушване, злоупотреба или 

други методи, забранени от закона. 
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Отговорности на висшите ръководители 
 
Главният изпълнителен директор и старшите финансови 

служители на Компанията – определени като главен 

финансов директор и главен счетоводител или контрольор 

или лица, изпълняващи подобни функции – имат повишени 

отговорности по силата на закона. Те трябва да са сигурни, 

че информацията, която се оповестява в нашите публични 

съобщения и доклади, попълнени при условията на SEC е 

пълна, честна, точна, своевременна и разбираема. За 

допълнителна информация, моля, консултирайте се с Етичен 

кодекс на Главния изпълнителен директор и висшите 

финансови служители, който може да бъде открит на уеб 

сайта www.21CF.com на 21st Century Fox и са обединени 

чрез препратка с тези Стандарти. 

 
 
 
 
 
 

Нашите публични 

съобщения и доклади 

са пълни, 

справедливи, точни, 

своевременни и 

разбираеми. 
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Какво е вътрешна информация? Вътрешна 

информация е съществена, непублична 

информация. Информацията е съществена, 

ако би повлияла върху разумно лице да 

купува или продава акции. Информацията 

следва да се разглежда като непублична в 

рамките на разумен срок (обикновено два 

цели работни дни) след разпространяването 

й в публичното пространство чрез прес-

съобщения, статии във вестници, годишни 

отчети или други подобни средства. 

 
 
 
 
 

Избягване на търговия с 
вътрешна информация 
 
Ние не сме ангажирани в търговия с вътрешна 

информация, дефинирана като купуване или продаване 

на ценни книжа, когато притежаваме съществена, 

непублична информация, свързана с компанията, чиито 

ценни книжа ще бъдат търгувани. Тази забрана се 

прилага за търговия с ценни книжа не само на 21st 

Century Fox, но и на всяка друга компания. 
 
 Ние познаваме и се придържаме към Политиката за 

конфиденциалност и търговия с вътрешна 

информация на 21st Century Fox. 


 Определени длъжностни лица и други служители се 

разглеждат от закона или са определени от Компанията 

като „вътрешни лица“ през определени периоди от 

време и поради това са предмет на разширени 

ограничения, както са изложени в Политиката за 

търговия с вътрешна информация. Но всеки друг 

служител, който получава вътрешна информация за 

21CF или друга компания трябва също да се въздържа 

от търговия с ценни книжа на тази компания, докато 

вътрешната информация се направи публично 

достояние. Ако служител има някакви съмнения 

относно това дали определена информация не е 

публична или съществена, той трябва да се въздържа 

от търговия с или съобщаване на информацията и да се 

консултира с Юридическия отдел. Ако служител не е 

сигурен дали е допустимо да търгува с ценни книжа, 

служителят трябва да се свърже с Юридическия отдел 

за съвет преди да пристъпи към каквито и да е сделки. 
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Консултиране относно операции с ценни книжа 

въз основа на поверителна информация: Ние не 
се ангажираме с „консултиране“ относно операции с 

ценни книжа, дефинирано като разкриване на 

съществена, непублична информация на друго лице 
относно компания, което след това търгува с ценните 

книжа на тази компания, докато притежава  

тази информация. 
 
Търговия с вътрешна информация от членове на 

семейството и домакинството: Тези ограничения 
върху търговията с вътрешна информация се 

прилагат към членовете на семейството и други 

лица, живеещи в нашето домакинство. От 
служителите се очаква да бъдат отговорни за 

спазването на правилата от хората, живеещи с тях 

или всеки друг, който е тясно свързан с тях. 
 
Ограничения върху търговията с ценни книжа на 

21CF и деривативни ценни книжа. На служителите 
на 21CF заедно с членовете на техните лични 

семейства и домакинства им е забранено 

извършването на някои краткосрочни или 
спекулативни сделки с ценни книжа на 21st Century 

Fox. Такива сделки лесно могат да се разтълкуват в 

лоша светлина, особено със задна дата. 
 
 Без продажба на ценни книжа без покритие. 

Служителите не могат да участват в продажба на 
ценни книжа на Компанията, които не се 

притежават от продавача или ако се притежават, 

не се доставят на купувача в рамките на 20 дни 
след продажбата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Не се разрешават инвестиции в деривати на 

ценните книжа на Компанията, включително 
опции, варанти, права на „преоценка на акции“ и 

други подобни права. Това ограничение не се 

прилага за притежание или осъществяване на 
правото по опции, акции с ограничения или 

други дериватни ценни книжа, предоставяни 

съгласно плановете за компенсационни 
възнаграждения с дялови инструменти на 21CF. 



 Без покупки с използване на маржове. На 
служителите са забранени покупката на ценни 

книжа на Компанията „с марж“, което означава с 

пари, взети назаем от посредническа фирма, 
банка или друго лице (различни от тези, 

свързани с „безналично“ получаване на опции 

върху акции съгласно плановете за 
компенсационни възнаграждения с дялови 

инструменти на 21CF). 

 
Има повече информация относно тези 

ограничения в Политиката за 

конфиденциалност и търговия с вътрешна 
информация на 21st Century Fox. Ако имате 

някакви въпроси, моля, консултирайте се с 

Юридическия отдел преди да търгувате с ценни 
книжа на 21CF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Забраната за 
търговия с 
вътрешна 
информация се 
прилага върху 
капитала на 
всички Компании 
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Ангажимент за 
лоялна 
конкуренцията на 
свободния пазар 



 
 
 

 

Ангажимент за лоялна 
конкуренция 
 
Ние сме поели ангажимент за лоялна конкуренция на 

свободния пазар, при спазването на всички действащи 

антитръстови закони и закони за конкуренцията в 

страните, в които работим. Тези закони по принцип 

забраняват каквито и да било договорености или 

споразумения, писмени или вербални, косвени или 

преки, между конкуренти, с поведение, което  

ограничава конкуренцията. 
 
Служителите: 
 
(1) не обсъждат или не се споразумяват с конкуренти 

за нищо, отнасящо се до разделяне или 

разпределяне на пазари, клиенти или територии;  
 
(2) не обсъждат или не се споразумяват с конкуренти 

относно фиксиране или координиране на цени, 

разходи или съществени условия;  
 
(3) не обсъждат или не се споразумяват с конкуренти 

или клиенти за изключване на други конкуренти от 

пазара или без разглеждане и разрешение от 

Юридическия отдел да се споразумяват за отказ от 

сделка с клиенти или конкуренти.  
 
 Са наясно, че изключителните търговски 

споразумения, обединяването на стоки и услуги и 

отстъпки в цените може да създаде проблеми 

със закона за конкуренцията при определени 

обстоятелства. Всички такива планувани 

практики трябва да бъдат предварително 

разгледани от съответен адвокат в  

Юридическия отдел. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Антитръстовите закони и законите за 

конкуренцията могат да бъдат много 

комплексни, да са различни в различните 

юрисдикции и често водят до строги санкции, 

включително лишаване от свобода за 

засегнатите лица. По-специално, ако имате 

отговорности в областта на маркетинга, 

продажбите или покупките, имате контакт с 

конкуренти или сте заети в сливания, 

продажби или придобиване на предприятия, 

вие трябва да бъдете запознати с 

антитръстовото законодателство и закона за 

конкуренцията, които се прилагат във вашата 

работа и всички евентуални въпроси обсъдете 

с Юридическия отдел. 

 
 
 Бъдете наясно с потенциалните проблеми в 

областта на антитръстовото законодалество, 

които могат да възникнат в разговори с 

конкуренти, особено при срещи на търговската 

асоциация или събития във вашата област на 

работа, които често са много внимателно 

проверявани. Ако конкурент повдигне някоя от 

посочените по-горе теми, трябва да незабавно 

да се оттеглите от разговора и да е свържете с 

Юридическия отдел за докладване на разговора. 
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Почтеността на закона – 
нашият ангажимент към 

глобалната общност 

 
 

 
Един от основните фундаменти за добър бизнес и свободен пазар е върховенството на закона. 

Съответствието с този закон е от изключително важно значение за репутацията на 21st Century Fox  и 

нейните бизнес единици и за способността ни да ръководим нашия бизнес по цял свят. 

 
 

Социална отговорност 
 

 Ние приемаме корпоративната социална отговорност сериозно. По-специално, в 

контекста на нашия бизнес, който е новини, информация и развлечения, ние сме се 

посветили винаги и навсякъде да представяме нашите основни ценности на свободна 

информация, свобода на словото и свободно изразяване за всички хора. 


 Като компания, ние сме по всяко време честни и точни, когато работим с държавни лица 

или служители. Ако вие контактувате с което и да е правителствено лице или орган, 

незабавно ги представете на Юридическия отдел и информирайте вашия супервайзор. 


 Ние се придържаме към всички действащи закони в областта на търговията, трудовите 

отношения,и други закони в страните, в които работим.  


 Ние се съобразяваме с всички закони за околната среда в страните, в които работим и 

при всички обстоятелства се стремим да се придържаме към безотпадъчни, 

незамърсяващи практики. 
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Ние сме си поставили 

задача винаги и 

навсякъде да 

представяме нашите 

основни ценности на 

свободна  инфорвация, 

свобода на словото и 

свободно изразяване за 

всички хора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Избягване на корупция и 
подкупи 
 
 Ние сме запознати и се придържаме към Глобалната 

политика за борба с подкупите и корупцията на 

21st Century Fox. 


 Не можем да предлагаме, подаряваме, настояваме 

за или приемаме подкупи или комисионни, в брой или 

под формата на други предмети или услуги. 

 

 
Подкупи и комисионни. Подкуп е нещо ценно, което 

е дадено в опит за оказване на неправомерно влияние 

върху деловите дейности или решения, или за 

получаване на неправомерно предимство. 

Комисионна е връщането на част от вече изплатена 

или дължима за плащане сума, като възнаграждение 

за благоприятни делови договорености. 

 
 
 
 
Консултанти и други трети страни: Ние изискваме от 

консултанти, представители и други трети страни, 

действащи от името на компании на 21 CF да се 

придържат към основните принципи, съдържащи се в 

нашата антикорупционна политика. До степента, до 

която е възможно, ние включваме юридически текстове 

в своите обвързващи договори, за да се избегнат 

подкупите и корупцията. 

 
 Ние гарантираме, че всички плащания към трети 

страни се записват точно и се документират по 

подходящ начин. 
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Избягване на корупция и подкупи на държавни 
служители 

 
 Ние следваме всички действащи закони 

във всички страни, в които работи, 

включително тези закони, които уреждат 
поведението към държавните служители, 

чуждестранни или местни, на избираеми 

длъжности или назначени, като например 
законовата практика относно лобирането, 

подаръците, даренията и подкупите. 

 
 
Съгласно Закона за корупционните практики в 

чужбина, държавни служители могат да бъдат: (I) всеки 
служител или наемен работник в правителство или всяко 

министерство, агенция или държавен орган или 

обществена международна организация, например ООН 
или Световната Банка, (II) (всяко лице, действащо в 

качеството си на служител за или от името на 

правителството или министерство, агенция или орган. 
 
Или за или от името на международна публична 

организация; (III) всеки служител на политическа партия 
или всеки кандидат за политическа служба; (IV) 

служители на компании, собственост или контролирани от 

правителствата; (V) държавни служители, 
административни и съдебни служители, и членовете на 

военните и законодателните органи и на кралското 

семейство. Имайте предвид, че определението за 
държавен или обществен служител ще варира в широки 

граници в различните страни. В някои страни, в 

определението за държавен служител може да са 
включени репортери, работещи в държавни медии, 

лекари, работещи в националните служби за 

здравеопазване или пилоти, работещи за национален 
авиопревозвач. Ако съществува някакво съмнение за това 

дали едно лице е държавен служител или не е, свържете 

се с Юридическия отдел. 

 
Закон за корупционните практики в чужбина: 

Законът за корупционните практики в чужбина 
(ЗКПЧ) е американски закон, който забранява 

подкупите в чужбина (има се предвид извън САЩ) 

държавни служители, независимо дали са на 
избираеми длъжности или назначени, дори ако 

подкупването се извърши извън САЩ. Тъй като 21st 

Century Fox е американска корпорация, ЗКПЧ може 
да се прилага върху всички служители на 

Компанията навсякъде по света, независимо от 

тяхната националност или къде пребивават 
или работят. 

 
 Много страни вече са приели или са в процес на 

приемане на закони, подобни на ЗКПЧ, 

забраняващи подкупите на служители в страни, 

различни от тяхната собствена, и утвърждаването 
на юрисдикцията за наказване на корупционни 

престъпления извън собствените граници. Освен 

това, практически всяка страна по света е въвела 
закони за забрана на подкупи на своите държавни 

служители. Ние се съобразяваме с всички такива 

закони, където те са валидни за нас. 


 Когато става дума за подкупи, някои страни са с 

очевидно по-рискови от други, поради местната 
корупция. Въпреки това, страни, които се 

разглеждат като нискорискови за корупция често 

са по-бдителни в разследването и наказателното 
преследване на това, което те считат за 

корупционна практика. Където и да се намирате, 

винаги следете за изпълнението на закона и 
винаги внимавайте до колко вашите действия 

могат да изглеждат по друг начин. 



Незаконни бизнес дейности във всяка точка на 

света потенциално могат да въвлекат вас и 

Компанията в действия, които са в областта на 

действие на антикорупционните закони. Някои 

компании са били наказвани в повече от една 

страна по едно и също време за едни и същи 

престъпления от корупционен характер. 
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Глобалната политика за борба с подкупите и 

корупцията на 21st Century Fox, която се 

прилага от всички наши бизнес единици по света, 

съдържа важна информация, допълваща 

изложеното в тези Стандарти. Моля, уверете се, 

че сте прочели самата политика, за да сте 

сигурни, че я спазвате. 

Предоставяне на ценности на държавни 

служители: Ние не даваме никакви ценности, 

дори ако са с нищожно малка стойност, на 
неамерикански държавни служители без 

предварителна консултация с Юридическия 

отдел. В случай на държавен служител на САЩ, 
ние трябва първо да се консултираме със 

Службата за връзки с правителството на 21CF 

във Вашингтон. Не забравяйте, бизнес 
практиките, които са приемливи в търговско 

отношение, като предоставянето на подаръци и 

гостоприемство, могат да бъдат напълно 
забранени, когато става дума за държавни 

служители или служители в политически партии. 
 
Сключване на сделки с правителство 
Служител: Ние се консултираме с Юридическия 

отдел преди да сключваме сделки с  
държавни служители. 
 
Комплексна проверка на трети страни: Ние сме 

внимателни, за да се избегнат ситуации, при които 

трета страна, която извършва услуги за Компанията, 

като консултант, представител или във всяко друго 

качество, може да даде подкуп или да направи опит да 

даде подкуп на държавен или обществен служител. 

Компанията и вероятно и нейни служители, могат да 

бъдат подведени под отговорност за действията на 

тези трети страни. Следователно, ние проверяваме 

третите страни, ако е възможно, и се консултираме с 

Юридическия отдел преди да наемем която и да е 

трета страна за изпълняване на каквато и да е работа 

за нас, която може да ни въвлече в извършване на 

плащане към или по друг начин на сключване на 

сделка с държавен служител. 
 
Избягване на прояви на косвени плащания на 

държавни служители: Ние сме внимателни, за 

да се избегнат  ситуации, при които са 
предоставени ценности на близки до държавен 

служител, ако такова поведение може да се 

разглежда като средство за заобикаляне на 
целите на законите за борба с подкупите. 

Предоставяйки ценности на членове на 

семейството на държавен служител или дори 
дарения към фондация или благотворителна 

дейност по негов избор, може да се разглежда 

като корупция при определени обстоятелства. 
Ние никога не се опитваме да оказваме влияние 

върху държавен служител чрез подаряване на 

ценности на членове на семейството му или на 
предпочитани от него лица. 
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Докладвайте всяка 

нерегламентирана 

финансова операция 

или практика 

 
 
 
Нерегламентирани финансови операции – на какво да се 
обръща внимание 
 
Пазете се от нерегламентирани счетоводни или финансови 

практики. Естествено, счетоводни практики, които са в 

нарушение на закона или на общоприетите счетоводни 

принципи, следва да бъдат докладвани на ръководството 

или на Финансовия или Юридическия отдел. Един 

очевиден пример би бил неофициална (невключена в 

счетоводните книги) банкова сметка, неотразена коректно 

във финансите на Компанията. Също така трябва да се 

проявява предпазливост по отношение на, и да се 

докладва, каквато и да е нерегламентирана или 

необичайна практика, която изглежда като прикриваща или 

затрудняваща разкриването за източника или 

местоназначението на пари на Компанията или която 

изглежда като такава, използвана за избягване на 

финансовия контрол, който управляващите органи на 

Компанията или държавните власти са въвели. Такива 

практики трябва да бъдат контролирани отблизо, за да е 

сигурно, че няма признаци за по-съществени проблеми. 

 

 
 
 
Някои примери за това на какво да се  
обръща внимание: 

 
 голям брой транзакции на пари в брой, лично предаване 

на пари в брой или плащания в брой в случаи, когато 

биха се очаквали чек или банков превод; 


 плащания, неподкрепени от съответна документация 

или разписки; 


 плащания, изпращани към банкови сметки, разположени в 

страна, различна от тази, в която пребивава притежателя 

на сметката или където е предоставена услугата; 


 плащания, направени в банкови сметки, 

притежавани от несвързана трета страна; 


 фактури, които проявяват признаци на завишени 

или неясни в описанието, неотразяващи точно 

предоставената услуга или съдържащи 

фактологични неточности; 


 плащания, които са непропорционални на  

предоставените услуги; 


 необичайни плащания с описание "разни" или липса на 

очаквана разбивка; 


 назначаване на работници или плащания, направени 

на лица, близки до държавните служители; 


 комисионни, платени на лица, близки до  

държавните служители; 


 дарения на институции, за които държавният 

служител има интерес от подкрепата им; 


 необичайни такси или допълнителни такси. 
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Ние спазваме 
санкциониращит
е закони 



 

Спазване на санкциониращи закони и  
антибойкотни закони 

 
Много страни, включително САЩ, налагат санкции за 

делови дейности с някои страни, юридически и 

физически лица. Наднационални организации, като 

организацията на Обединените нации и на 

Европейския съюз, също налагат санкции за някои 

страни, юридически и физически лица. Тези санкции 

могат да бъдат под формата на забрана за 

определени видове стопанска дейност, като внос и 

износ на технологии, финансови сделки и други. 

Някои санкции забраняват всички дейности с 

определени организации и лица, като терористични 

групи, екстремистки политически групи или банки и 

други финансови компании, за които се смята, че имат 

връзки с тероризма. Съществуват също така и цели 

държави, които са обект на санкции, което означава, 

че всички бизнес дейности в или с тази страна 

обикновено са забранени, понякога с  

някои изключения. 
 
В САЩ, различните страни, на които е наложена 

възбрана и Списък на граждани от особени категории 

и лица под запрещение (SDN), които могат да бъдат 

физически или юридически лица, са описани от 

Управлението по контрол на задграничните активи 

(OFAC), част от Министерството на финансите на 

САЩ. ООН, ЕС и други страни поддържат свои 

собствени списъци на нации, лица и организации под 

забрана. Моля консултирайте се с Юридическия 

 
отдел, ако не сте сигурни за това дали се 

налагат санкции в страната, организацията 

или лицето, с което планирате да  

сключите сделка. 
 
 Ние спазваме различните санкциониращи 

закони по отношение на страните, в които 

работим, отчасти чрез гарантиране, че 

компаниите, организациите и отделните 

личности, с които работим не са обект  

на санкции. 


 21st Century Fox е корпорация, учредена в 

САЩ. Поради това, всяка компания на 21 CF 

трябва да спазва американския закон за 

забрана за участие на американски компании 

в международен бойкот, който не е разрешен 

от правителството на Съединените щати. 



Нарушенията на американските 

антибойкотни закони могат да бъдат 

сериозни, и могат да включват както 

граждански, така и инаказателни санкции. 

Ако бъде предложено да участват в бойкот, 

който не е разрешен съгласно закона на 

САЩ, вие трябва да представите доклад 

със запитване към Юридическия отдел. 

Простото игнориране или дори отказ на 

искания може да бъдат недостатъчни, за 

избягване на отговорността по 

антибойкотните закони, тъй като 

законодателството може да изисква такива 

опити да бъдат докладвани.

45 



Включване в политическа дейност и лобиране 

 
Като физическо лице, вие сте добре дошли да участват в 

политическия процес по какъвто и да е начин, допустим от 

закона, включително, но не ограничено до даряване на 

пари накандидати по ваш избор и доброволното участие в 

кампании. И вие, разбира се, сте свободни винаги да се 

свържете с вашите избираеми представители по каквато 

лична причина желаете. Но винаги трябва да бъде ясно за 

външните наблюдатели, че това са ваши лични действия, а 

не действия, предприети от името на Компанията. 

 
Какво е лобиране? Като цяло, 21st Century Fox разглежда контактите с 

държавен служител от името на Компанията като представляващи лобиране. 

Различните закони, обхващащи допустимата лобистка дейност са 

изключително сложни и варират от една юрисдикцията в друга, както и 

правителството на САЩ, отделните щати на САЩ и общините, както и 

неамериканските правителства е възможно да имат подобни закони за 

лобистката дейност. Тъй като 21st Century Fox е регистриран лобист в САЩ и в 

различни американски щати, е обект дори на допълнителни ограничения за 

тези места. В допълнение към юридическите ограничения за лобиране, 

съществуват също и юридически ограничения за подаръци на държавни 

служители и наемни работници. Подаръците могат да включват такива неща 

като промоционални стоки, ястия, участие във филмови премиери и прожекции 

или в партита и обществени събития. Ако имате някакви въпроси, се 

консултирайте с Юридическия отдел или Службата за връзките с 

правителството на 21CF относно допустимите дейности.
1 

 

 

1 
За допълнителни указания по отношение на важни ограничения при сделки с 

държавни служители на САЩ, моля, вижте бележка със заглавие „Контакт с 
държавни служители и Служба за връзки с правителството“, предоставяна от 
Службата за връзки с правителството на 21 CF във Вашингтон. 

 
 Никога не създавайте впечатление, че говорите за 

21st Century Fox или някоя от неговите бизнес 

единици, по какъвто и да е начин, при включване в 

лична политическа дейност. 



 Спазвайте всички закони, регулиращи подаръците 

за избираеми длъжности. 

 

Принос към активите на компанията: Ние не 

даряваме  корпоративни пари, услуги, продукти или 

съоръжения на никоя политическа партия, кандидат 

или политически комитет, освен ако предварително 

не е одобрено от Изпълнителния вицепрезидент на 

21CF за работа с правителството, при Службата за 

връзки с правителството във Вашингтон. Винаги 

имайте предвид, че „принос“ е понятие с широка 

дефиниция и не означава непременно пари. 

Възможно е при някои обстоятелства дори да 

включва използването на имейл адреса на 

Компанията за набиране на дарения или помощи. 

Моля вижте Политиката за политическите дейности 

на 21st Century Fox за повече информация. 

 

Стремеж към получаване на обществен пост: 

Служител, който желае да се кандидатира или да 

получи избираем обществен пост или да бъде 

назначен на обществен пост докато работи за 21st 

Century Fox или някоя от неговите компании, първо 

трябва да поиска разрешение от Главния юрист на 

Групата 21CF. 

 

Лобиране: Служителите не трябва да се включват в  

лобистки дейности от името на Компанията по 

отношение на какъвто и да било правителствен 

орган в Съединените щати – федерален, държавен 

или местен – ако преди това не са получили 

назначение и одобрение от Службата за връзки с 

правителството на 21CF във Вашингтон. 

Служителите не трябва да се ангажират с лобистки 

дейности от името на Компанията по отношение на 

което и да е неамериканско правителство без първо 

да са получили назначение и одобрение от 

Юридическия отдел. 
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Консултирайте 
се със службата 
за връзка с 
правителството 



Заключение 

 

 
Компанията очаква, че всеки служител, на всяко ниво, ще се стреми 

да се държи почтено. Надяваме се, че тези Стандарти ще ви 

помогнат да идентифицирате потенциални проблеми с почтеността и 

ще ви дадат указания за това как да се справите с такива ситуации. 

Запомнете, ако имате дори най-малко съмнение за това как да 

постъпите, моля потърсете съвет или от мениджър Човешките 

ресурси или от адвокат от Юридическия отдел. 
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