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I. Резюме на Политиката  

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани („ККХБК“ или „Компанията“) ще спазва всички закони, 

подзаконови разпоредби, ембарго или ограничителни мерки, свързани с икономически санкции 

(Санкции), на които са приложими спрямо Компанията. ККХБК ще поддържа ефективни мерки, 

за да осигури спазването на и осведомеността за своите задължения, свързани със Санкциите.   

За да приложим настоящата Политика, приехме и ще поддържаме процедура за скрининг. 

Процедурата определя основните стъпки и принципи за осигуряване спазването на 

приложимите Санкции. Неспазването на Санкциите може да доведе до тежки граждански и 

наказателни санкции, както за нашия бизнес, така и за отделни служители, членове на 

ръководния персонал и директори, както и значителни вреди за репутацията на ККХБК.   

Неспазването на настоящата Политика е сериозен проблем, който може да доведе до 

дисциплинарни мерки, до и включително уволнение. Нарушенията на Санкциите могат да имат 

и правни последици за засегнатите лица, включително тежки парични глоби и лишаване от 

свобода. Служителите следва да докладват за всяко предполагаемо нарушение на настоящата 

Политика или възможно най-скоро на служителят по етика и съответствие за по-нататъшни 

указания, или чрез нашата „SpeakUp!“ линия.  

  

 

II. Към кого се прилага настоящата Политика?  

Настоящата Пoлитика се прилага към всеки, който работи в Компанията по целия свят, 

независимо от местоположението, ролята или степента на старшинство. Това включва всички 

служители, мениджъри, членове на Оперативния комитет и директори на Компанията.  

Ние изискваме от служителите, консултантите, представителите и други трети страни, временно 

наети и работещи по договор, които действат от името на Компанията, да спазват принципите 

на Политиката.  

  

Всички не изцяло притежавани дъщерни дружества и съвместни предприятия, които Компанията 

контролира, трябва да приемат подобна политика за санкциите. Когато участваме във, но не 

контролираме съвместно предприятие, ние ще насърчаваме нашите партньори да изпълняват 

изискванията на Политиката, както в съвместното предприятие, така и в собствените им 

дейности.  

  

 

III. Какво представляват Санкциите?  

Санкциите са мерки, наложени от правителствата и международните органи (като 

Организацията на обединените нации) за ограничаване на отношенията с определени държави, 

юридически и физически лица. Те имат различни форми, включително:  

• широки забрани за взаимоотношения със или в рамките на определени държави, 

физически или юридически лица;   

• търговски ограничения, включително оръжейно ембарго и забрани за износ на 

определено оборудване;  

• финансови санкции, като блокиране на активи и забрани за финансови сделки; и   

• забрани за пътуване.  

Както целите на Санкциите, така и естеството на ограниченията, наложени от Санкциите, 

подлежат на редовна промяна и за целите на спазването, следователно е от съществено 

значение да се поддържа актуална информация за всички Санкции, приложими към нашата 



дейност. От особено значение са швейцарските Санкции, като се има предвид, че ККХБК е със 

седалище в Швейцария, и Санкциите на ЕС, като се има предвид, че ККХБК осъществява 

значителна част от дейността си в ЕС.  

Санкциите на ЕС се прилагат към:  

• дружества от ЕС и граждани на ЕС във връзка с всичко, което правят навсякъде по света 

- дори ако гражданин на ЕС е нает от дружество, което не е в ЕС;   

• дружества извън ЕС и служители, които са граждани на държави извън ЕС във връзка с 

всичко, което правят в ЕС, както и с всякаква дейност, извършвана изцяло или частично 

в ЕС.  

Санкциите на САЩ се прилагат към:  

• американски дружества и техните отвъдморски клонове (и, за някои санкции, дъщерни 

дружества на американски дружества извън САЩ) във връзка с всичко, което правят 

навсякъде по света;   

• американски граждани и постоянно пребиваващи чужденци (т. е. притежатели на „зелена 

карта“) във връзка с всичко, което правят навсякъде по света;  

• дружества извън САЩ и чужди граждани във връзка с всичко, което правят в САЩ, както 

и с всякаква дейност, извършвана изцяло или частично в Съединените щати.  

Санкциите на САЩ могат да се прилагат и за сделки, които засягат Съединените щати, 

включително такива, които се възползват от американската финансова система (например 

сделки, деноминирани в долари), и такива, които включват американски дружества и физически 

лица или елементи, произхождащи от САЩ.  

Съединените щати въведоха също т. нар. „вторични санкции“ срещу определени държави - 

поспециално Иран - които се прилагат пряко към дружества извън САЩ и физически лица, които 

извършват специфични видове сделки с тези държави. Тези санкции предвиждат налагането на 

редица мерки с цел изключване на нарушителя, който не е от САЩ, от американската икономика.   

Швейцарските Санкции се прилагат към:  

• швейцарци, всяка дейност, организирана по швейцарското право и всяко лице, 

независимо от гражданството, докато е в Швейцария;  

• лица и дружества, намиращи се извън Швейцария, във връзка с всичко, което правят в 

Швейцария, както и всякаква дейност, извършвана изцяло или частично в Швейцария.   

  

 

IV. Спазване на Санкциите  

  

ККХБК и нейните дъщерни дружества, както и нейните служители, трябва да спазват всички 

приложими спрямо тях Санкции и не могат да се занимават с каквато и да било дейност, която 

би могла да наруши приложимите Санкции.  

  

Като цяло Санкциите:  

  

• Забраняват отношенията с физически или юридически лица, включени в приложимите 

списъци за замразяване на активи, като списъка на САЩ със специално посочените 

граждани и блокирани лица, консолидирания списък на ЕС с целите за финансови 

санкции, или всеки друг списък, поддържан от съответния орган.   

  

• Забраняват отношенията с юридически лица, притежавани или контролирани от 

субекти, включени в посочените по-горе списъци.  

  



• Забраняват или ограничават отношенията с определени държави или територии. 

Например, на американците обикновено са забраняват отношения с Куба, Иран, Сирия, 

Северна Корея и Крим („Ограничени територии“). Дружествата и гражданите на ЕС 

също са ограничени в отношенията си с някои от тези места.  

  

• Забраняват улесняването на сделки, в които не можете да се включите пряко. 

Например, гражданин на САЩ не може да подкрепи или одобри сделки на дружество 

извън САЩ с Крим. Също така едно дружество от ЕС не може да използва свое дъщерно 

дружество, което е извън ЕС, да извършва дейност с обект, чиито активи са замразени 

от ЕС.  

  

Моля, обърнете внимание, че Санкциите се прилагат към физически лица, а не само към 

дружества, и следователно гражданите на ЕС и на САЩ, работещи извън ЕС / САЩ, трябва да 

са наясно с приложимите спрямо тях конкретни Санкции, в допълнение към тези, приложими 

спрямо дружеството на техния работодател.  

  

За да може да бъдат спазени Санкциите, ККХБК осъществява процес на скрининг по отношение 

на своите контрагенти. Процесът на скрининг има за цел да определи дали даден насрещен 

контрагент е посочен в списък за замразяване на активи или има вероятност да е притежаван 

или контролиран от лице, включено в списъка. Процесът на одобрение на сделки, които биха 

включвали Ограничени територии, е описан по-долу.  

  

ККХБК и нейните дъщерни дружества също следва да обърнат внимание на задълженията, 

свързани със Санкциите в техните споразумения за финансиране, като споразумения за 

заемане и застраховане, които могат да надхвърлят правните задължения, наложени от 

Санкциите.   

  

Необходими одобрения  

  

Всяка предложена сделка, дейност или проект, която включва Ограничена територия или 

физическо или юридическо лице, които явно съвпадат с територия или лице от съответния 

списък със Санкции, изисква предварително писмено одобрение от юрист в съответния правен 

отдел на компанията („Служителя по етика и съответствие“).  

 

Служителят по етика и съответствие, с който трябва да се свържете се определя в зависимост 

от вашата роля: 

 

• Служители в страната: Ръководител Правни въпроси за страната;   

• Изпълнителни директори и служители на групата: Главният служител по съответствие;  

• Главни изпълнителни директори и Членове на Оперативния комитет: Главния юрист на 

Групата.  

  

Копия от тези одобрения следва да се поддържат от съответния служител от Отдел Правен и 

ако е необходимо да се предоставят на одиторите или разследващи органи.  

  

 

V. Сигнализиране за нередности  

Ако установите, че ККХБК или някоя от нейните дъщерни дружества по невнимание са се 

включили в каквато и да е дейност, която е в противоречие с приложимите Санкции, следва да 

уведомите възможно най-бързо Вашия служител по етика и съответствие за по-нататъшни 

указания или да съобщите за това чрез нашата линия „SpeakUp!“. Това ще даде възможност на 

компанията да се справи с проблема и да го коригира, в идеалния случай, преди той да се 

превърне в нарушение на закона или в риск за репутацията на Компанията.   



  

 

VI. Неспазване  

Ще считаме несъответствието с настоящата Политика за сериозен въпрос, обуславящ 

необходимостта от дисциплинарни мерки, до и включително уволнение, когато това е допустимо 

от закона. Нарушенията на Санкциите могат да имат и правни последици за засегнатите лица, 

включително тежки парични глоби и лишаване от свобода.   

  

 

VII. Когато се съмнявате, потърсете съвет  

Ако някога се чувствате несигурни как да реагирате на дадена ситуация или дали определено 

поведение може да се приеме за неправилно или в противоречие с Политиката, винаги следва 

да потърсите съвет от Вашия служител по етика и съответствие, преди да предприемете 

действия.   

Ако имате някакви въпроси относно настоящата Политика, моля, да се свържете с Вашия 

ръководител или с Вашия служител по етика и съответствие.  

Настоящата Политика може да бъде изменяна и актуализирана периодично в съответствие с 

Организационната структура на Групата. Последната версия на настоящата политика може да 

бъде получена при поискване от Главния служител по съответствието и е достъпна на 

вътрешния сайт на компанията и на нейната уебстраница www.coca-colahellenic.com.   

    


