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ПРЕДГОВОР 

 

Правенето на бизнес в етична рамка на всяко ниво попада в обхвата на нашите ангажименти като 
отговорен бизнес. 

Кодексът за бизнес поведение очертава основните принципи на етичната рамка на Le Groupe La Poste 
и има за цел да ви напътства във вашите ежедневни решения, въз основа на ценностите на 
GeoPost/DPDgroup/Speedy: 

• Солидарност 

• Уважение 

• Непредубеденост 

• Прозрачност 

• Отчетност 

Етичните бизнес практики се основават и на четирите ангажимента по отношение на културата на 
обслужване, възприето от GeoPost/DPDgroup/Speedy: 

• Грижи се за човека, а не само за пратката 

• Разпознавай и отговаряй на нуждите на всеки клиент 

• Мисли в перспектива и действай бързо, за да създадеш увереност 

• Предизвикай усмивка при всеки контакт с клиент 

Настоящият Кодекс за бизнес поведение има за цел да ви помогне да разпознаете потенциално 
критични ситуации. Винаги можете да потърсите насоки от своя мениджър и от Служителят по етика, 
правила и съответствие. 

Приятно четене! 

Валери Мектупчиян 

Изпълнителен директор 

Speedy 
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I. Обобщение на политиката за спазване на етични 

стандарти 

Определение 

Спазването на етичните правила е набор от практики и поведения, които отразяват нашите 
ценности в ежедневното упражняване на нашата професия. За GeoPost/DPDgroup/Speedy това е 
оформено в настоящия Кодекс. 

Спазването на етичните правила е част от доверието, което получаваме от нашите клиенти и всички 
други лица, с които контактуваме - служители, партньори, акционери, институции, потребителски 

асоциации и др.). 

Засегнати лица 

От всички служители на GeoPost/DPDgroup/Speedy, както и от всички, консултанти, подизпълнители 
и други външни доставчици на услуги, действащи от името на GeoPost/DPDgroup/Speedy, ще се 
изисква да се придържат към нашия Кодекс за бизнес поведение. 
 
Обвързващ характер на Кодекса за бизнес поведение 

Спазването на този Кодекс е част от лоялно изпълнение и добросъвестност съгласно трудовия 
договор. Кодексът е достъпен на интернет страницата на Speedy на адрес 
https://www.speedy.bg/bg/corporate-policies.  

II. Лично поведение и уважение към другите 

Поведение с почтеност 

Какви са последиците за нас? 
Очаква се в рамките на нашата работна среда да действаме почтено, в съответствие с ценностите 

на La Poste Group и GeoPost/DPDgroup/Speedy. 

Това по-специално означава: 

• Оценка на дългосрочното въздействие на нашите решения върху интересите на компанията; 

• Отстояване на интересите на GeoPost/DPDgroup/Speedy; 

• Спазване на приложимите разпоредби. 

Осъзнаване на собствения имидж 

Какви са последиците за нас? 

Имиджът, който изграждаме за себе си (отношение, представяне) не се ограничава единствено до 

обикновен личен избор. На работното място той оказва влияние върху отношенията с другите - колеги, 

клиенти и трети страни. 

Това означава по-специално: 

• Представяйте се в съответствие с естеството на вашата работа. 

https://www.speedy.bg/bg/corporate-policies
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Осигуряване на конфиденциалност 

Какви са последиците за нас? 

Естеството на нашата работа може да означава, че получаваме поверителна информация. 

В нашия трудов договор е предвидена клауза за поверителност. 

Когато изпращаме документ, трябва да се позоваваме на класификацията, приета от 

GeoPost/DPDgroup/Speedy, която определя нивото на неговата поверителност. Тази класификация 

предвижда пет нива на поверителност, в зависимост от степента на разкриване на информация за 

компанията. 

 

Това означава по-специално: 

• Отчитане на необходимото ниво на поверителност; 

• Защита на поверителна информация; 

• Спазване на правилата за защита на личните данни и обмен на кореспонденция; 

• Да бъдем внимателни при използване на имейл и социални мрежи. 
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Защита на поверителността 

Какви са последиците за нас? 

Зачитането на поверителността е както лична, така и корпоративна отговорност. 

Източници на подкрепа: 

• Съвети от ръководството и от отдел Човешки ресурси; 

• Харта за социалните мрежи, IT Харта, класификация на поверителна информация; 

• Относимите закони, по-специално Конвенцията за защита на правата на човека и основните 

свободи и Закона за защита на личните данни. 

Това означава по-специално: 

• Да спазваме поверителността на информацията, която засяга физически лица; 

• Да бъдем запознати с всички процедури за контрол и наблюдение. 

 

 

Да уважаваме другите 

Какви са последиците за нас? 

Уважението към другите е от основно значение за нашето благополучие и професионална 

ефективност. То играе важна роля за имиджа на GeoPost/DPDgroup/Speedy и за осигуряване на 

сплотеност на екипа. 

Това означава по-специално: 

• Да говорите с другите по балансиран и учтив начин, като избягвате обидни коментари; 

• Да бъдете внимателни относно въздействието на вашите думи; 

• Да бъдете дискретни; 

• Да зачитате културата и убежденията на другите; 

• Да сте непредубедени в разговорите; 

• Да се борите срещу всички форми на дискриминация; 

• Да се борите срещу всички форми на тормоз (морален, сексуален). 
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Осигуряване на обективно вземане на решения 

Какви са последиците за нас? 

Може да се случи така, че приятелските отношения, които сме установили с определени хора, влияят 

върху нашите решения за избор и повишение, за възнаграждение, или по-общо - за организацията и 

управление на екипите. Това може да доведе до конфликти и неудовлетвореност и може да навреди 

на екипния дух. 

Това означава по-специално: 

• Справедливо отношение към всички служители; 

• Наличие на ясни и публично оповестени критерии за оценка на колегите; 

• Вземане на допълнителен съвет при съмнение (от по-старши мениджъри, колеги); 

• Използване на външна оценка, когато се обсъждат важни въпроси; 

• Ясно съобщаване на причините за вашите решения. 

Демонстриране на солидарност 

Това означава по-специално: 

Може да се окажем в ситуации, в които сме свидетели на колеги или служители в затруднение. Ако не 

се намесим, това може да доведе до влошаване на ситуацията, последствията от което могат да бъдат 

драматични. 

Това означава по-специално: 

• Предлагане на помощ на лицето при зачитане на поверителността; 

• Споделяне с лицето за наличието на помощ от линията за консултации; 

• Докладване за ситуацията, в дух на солидарност, на вашите началници или на Отдел „Човешки 

ресурси“. 

Източници на подкрепа: 

• Вашият мениджър, Отдел „Човешки ресурси“ и Звено „Сигурност“; 

• Харта за разнообразието на групата La Poste; 

• Гореща линия за консултации на: hr.hd@speedy.bg, 0988101737, security.request@speedy.bg.  

mailto:hr.hd@speedy.bg
mailto:security.request@speedy.bg
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III. Поведение на служителите спрямо външни лица 
Ние се стремим да поддържаме коректни и балансирани търговски отношения с нашите клиенти, 

доставчици, публични и частни партньори. 

Действайте честно 

Какви са последиците за нас? 

СПРЯМО НАШИТЕ КЛИЕНТИ 

Ние сме незаменима част от веригата на стойността на нашите клиенти. 

Поради това нашите клиенти очакват от нас да се държим с уважение към техните собствени клиенти 

или ползватели на тяхна услуга. 

 

Това означава по-специално: 

• Да нямате отношения или практики спрямо тях, които са непочтени или ги заблуждават, особено 

по отношение на предоставената им информация; 

• Честно и недвусмислено да представяме нашите оферти и услуги. 

Пример: Подробно предложение 

Бизнес мениджър вярва, че не е постигнал целите си. За да постигне необходимия резултат, той прави 

на клиента си предложение, което е умишлено невярно по отношение на способността на компанията 

да го изпълни. Това действие не е честно и не е приемливо спрямо клиента. 
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Избягвайте объркване при осъществяването на граждански дейности 

Какви са последиците за нас? 

GeoPost/DPDgroup/Speedy уважава и насърчава всички служители да участват активно в гражданското 

общество. 

Въпреки това, вашите „граждански“ дейности трябва да не влизат в противоречие с вашата работа. 

Упражняването на тези дейности не трябва да засяга работата ви или да ви затруднява при вземането 

на решения от името на GeoPost/DPDgroup/Speedy. 

Това означава по-специално: 

• Не можете да използвате фирмени бланки, средства или друго имущество за лични дейности, 

независимо дали са частни или публични; 

• За да избегнете конфликт на интереси трябва ясно да отделяте личните си публични дейности от 

функциите си за компанията. 

 

Пример: Един мой приятел е Президент на благотворителна организация 

Въпрос: Моят приятел ме помоли да участвам в събитие за негова благотворителност. Какви предпазни 

мерки трябва да взема? 

Отговор: Не използвайте ресурсите на GeoPost/DPDgroup/Speedy, включително работното си време, 

вашия служебен имейл адрес или имената на GeoPost/Speedy. 

Спазвайте правилата за честна конкуренция 

Какви са последиците за нас? 

Всеки един от нас в ежедневната си професионална дейност трябва да спазва законодателството в 

областта на конкуренцията, за да поддържаме ефективна и честна конкуренция на нашите пазари. По 

този начин повишаваме качеството на отношенията с трети страни (клиенти, доставчици, партньори и 

др.) и репутацията на нашата компания. 

Това означава по-специално: 

• Да не се злоупотребява с господстващото положение, което компанията може да заема на 

определен пазар чрез поведение, целящо да изключи конкуренти или да предотврати 

навлизането на нови играчи. 
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• Забрана на всяко споразумение или съгласувано действие с конкуренти, с цел или резултат 

предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията. 

• Да не се споделя информация с конкуренти, която е вероятно да разкрие бъдещото поведение 

на участниците на пазара (цена и нейните компоненти, пазарни дялове, клиенти, бизнес 

стратегии, разходи, инвестиции, технологии и т.н.). 

• Да не се злоупотребява, когато е приложимо, с икономическата зависимост на доставчик или 

клиент. 

• Да не се използват нелоялни или увреждащи практики спрямо конкурент за да се привлекат 

клиентите му. 

 

IV. Какво да се направи за откриването и 

предотвратяването на корупция 
При всички обстоятелства трябва да изключим всички форми на корупция в нашите отношения с трети 

страни, като прилагаме трите ключови принципа: „Нулева толерантност“, „Загриженост“ и 

„Бдителност“. 

Какви са последиците за нас? 

Приложимите нормативни разпоредби забраняват следното в нашите бизнес отношения: 

• Всички корупционни действия: Търсене, предлагане, даване или приемане, пряко или косвено, 

на стимул в замяна на това частно или публично лице да извърши или умишлено да не извърши 

действие в рамките на своя функция, в нарушение на законови, договорни или професионални 

задължения. 

• Всички форми на търговия с влияние: Предлагане на стимул на дадено лице или отправяне на 

исканe, така че да се злоупотреби с действително или предполагаемо влияние с оглед 

получаване на благоприятно решение от компетентен орган. 

Подобни практики са незаконни и подлежат на тежки санкции, както за този, който дава подкуп, така 

и за този който взема подкуп. 
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Примери: 

Закупуване на услуга за доставка 

Управител на депо стартира тръжна процедура за услуги за доставка. Лице от фирма за доставка се 

свързва с управителя на депото и предлага да му даде пари в замяна на възлагането на поръчката. 

Какво да се направи 

• Категорично откажете парите в брой, тъй като това представлява корупционно действие, което 

подлежи на тежки санкции. 

• Незабавно информирайте своя мениджър и/или Служителя по етика, правила и съответствие. 

• Използвайте процедурата за сигнализиране. 

Знак на „добра воля" 

Въпрос: Инспектор от Инспекция по труда пристига в офис. Мога ли да му дам бутилка много добро 

вино в знак на добра воля? 

Отговор: Не. Никога не трябва да предлагате нищо ценно на трета страна, защото това може да се счете 

за „подкуп“. 

Не правете плащания за улеснение 

Плащанията за улеснение са неофициални плащания на малки суми пари, предназначени да улеснят 

гладкото протичане на прости процедури или административни задачи, които платецът очаква. 

Във много страни подобни плащания са незаконни. 

Плащанията за улеснение са напълно забранени в GeoPost/DPDgroup/Speedy, освен при изключителни 

обстоятелства, в случай на заплахи за телесната неприкосновеност или безопасността на служителите 

или техните семейства. 

В такива случаи: 

• Незабавно информирайте своя мениджър и/или Служителя по етика, правила и съответствие. 

• Съхранете запис за плащането. 

Пример: 

Оперативен мениджър забелязва, че има много колети, които чакат за митническо оформяне. 

Митничар казва, че ако той дискретно му предаде няколко банкноти, колетите ще  бъдат обработени 

много по-бързо. 

Какво да се направи 

• Откажете предложението на митническия служител. 

• Прилагайте оперативните процедури на компанията. 

• Информирайте своя мениджър и/или Служителя по етика, правила и съответствие. 
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Използвайте преценката си по отношение на подаръци, храна, забавления и покани за събития. 

Какви са последиците за нас? 

Да поддържаме нашата свободата за вземане на решения и автономията си спрямо трети страни. 

Като цяло, ние трябва по всяко време да можем да обосноваваме с безпристрастност нашите решения 

спрямо нашето ръководство, клиенти и доставчици. Не се опитвайте да влияете при вземането на 

решения или да компрометирате собствените ни решения с подаръци, храна или развлечения. 

Въпреки това, бизнес отношенията понякога включват предлагане или приемане на определени 

подаръци, храна и развлечения. 

Необходимо е такъв подарък или покана да бъдат дадени или получени в строго професионален 

контекст. 

Даването на покана на клиент (например, която включва пътуване и хотел) трябва да бъде мотивирано 

от дейност, свързана с работата (среща, представяне на продукт или услуга и т.н.). Тя трябва да 

обхваща преимуществено работно време в присъствие на участващите в работата служители. 

Намерението и приемането на подаръка винаги трябва да бъдат оправдани. 

Избягвайте всякакво прикриване на подаръци или покани. Когато предлагате едно от двете, уверете 

се, че операцията е записана от счетоводния отдел. 

Това означава по-специално: 

• Да не се приемат или предлагат пари или техен еквивалент като ваучери за подарък в нашите 

взаимоотношения със заинтересованите страни. 

• Да не се приемат или предлагат подаръци или покани в стратегически момент (покана за търг, 

договорни преговори и т.н.) 

• Да не се приемат или предлагат подаръци на заинтересовани страни, които са нещо повече от 

символични. 
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Ако получените подаръци или предложените покани надхвърлят разумните граници, учтиво ги 

откажете. 

Ако поради конкретни местни или културни причини този отказ може да причини сериозен проблем, 

обърнете се към своя мениджър и/или Служителя по етика, правила и съответствие, за да реши какво 

трябва да се направи. 

Ако се съмнявате дали подаръкът е символичен или не, потърсете съвет мениджър и/или Служителя 

по етика, правила и съответствие. 

Ако подаръците или поканите не противоречат на общите принципи по-горе, трябва да се придържате 

към разумните граници, в съответствие с тези, определени в Политиката за подаръци и 

гостоприемство. 

Пример: 

Покана за концерт от доставчик на услуги 

След тръжна процедура за IT услуга, компанията започва договорни преговори с бъдещия доставчик 

на услуги. Като такъв, доставчикът на услуги кани мениджъра на проекта на компанията на концерта 

на любимата му рок група. 

Какво да се направи 

Такава покана извън работния контекст е неподходяща, тъй като се прави в период на преговори. 

Мениджърът на проекта трябва да остане безпристрастен при избора на доставчик на услуги. 

Следователно трябва да: 

• Откажете тази покана, като кажете на доставчика на услуги, че подобна практика би нарушила 

Кодекса за бизнес поведение. 

• Докладвате тази практика на вашия мениджър и/или Служителя по етика, правила и 

съответствие. 

Уверете се, че избягвате конфликти на интереси 

Какви са последиците за нас? 
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Конфликт на интереси е ситуация, при която дадено лице има личен интерес да повлияе или да 

демонстрира, че оказва влияние, при изпълнението на своята професионална дейност. Личният 

интерес (икономически, емоционален, политически, финансов и др.) може да бъде пряк или косвен и 

да включва лицето или неговото семейство. 

GeoPost/DPDgroup/Speedy третира конфликтите на интереси по подходящ начин, за да защити 

доверието и лоялността в бизнес отношенията. 

Задайте си тези въпроси преди всички решения: 

• Личните ми интереси влизат ли в противоречие с тези на GeoPost/DPDgroup/Speedy? 

• Може ли личните ми интереси да бъдат възприети като противоречащи на тези на 

GeoPost/DPDgroup/Speedy от външна гледна точка? 

Това означава по-специално: 

• В случай на потенциален конфликт на интереси, информирайте своя мениджър за ситуацията; 

• Например, ако притежавате инвестиции или по ваша преценка имаме пряка или непряка власт 

да влияете (чрез родители или приятели...) върху компания, с която работите от името на 

GeoPost/DPDgroup/Speedy, трябва да се обърнете към вашия мениджър, за да го информирате и 

ако е необходимо да получите съответното писмено одобрение; 

• В случай на доказан конфликт на интереси, трябва да се откажете от всякакъв личен интерес, 

който е несъвместим с функциите ви и трябва да се въздържате от каквото и да е участие в 

решение, свързано с работата, което може да противоречи на този интерес; 

• Уверете се, че интересите на GeoPost/DPDgroup/Speedy са приоритетни пред вашите собствени 

интереси и/или тези на вашите близки. 

 

Примери : 

Избор на доставчик 

Въпрос: Моята работа е да избера доставчик за GeoPost/DPDgroup/Speedy. Един от интервюираните 

доставчици е компания, чийто собственик е моят братовчед. Какви предпазни мерки трябва да взема? 

Отговор: Първо говорете с вашия мениджър. В тази ситуация фактът, че тази компания принадлежи на 

ваш братовчед, ви поставя в конфликт на интереси с вашата отговорност да изберете най-добрия 

доставчик за GeoPost/DPDgroup/Speedy. Най-доброто нещо, което трябва да направите, е да не 

участвате в този процес на подбор. 
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Моят брат... 

Въпрос: Брат ми е препоръчва или взема решения във фирма X, която сега е един от моите клиенти. 

Работя в продажбите и досега не съм имал контакт с фирма X. Току-що ме помолиха да управлявам 

акаунта на фирма X. Какво трябва да направя? 

Отговор: Говорете с мениджъра си за работата на брат си, защото в новата си роля ще получите 

правомощия за преценка в отношенията с фирма X. Ако вашият мениджър все още иска да ви повери 

акаунта на фирма X, поискайте неговото/нейното писмено одобрение. 

Контрол по отношение на спонсорството 

Какви са последиците за нас? 

Трябва да гарантираме, че нашите спонсорски инициативи са в съответствие с ценностите на 

GeoPost/DPDgroup/Speedy, както и с разпоредбите на този Кодекс. 

Тези партньорства трябва да бъдат наблюдавани и стриктно проследявани, за да не бъдат счетени като 

средство за получаване на неправомерно предимство за GeoPost/DPDgroup/Speedy. Препоръчително 

е да се уверите, че хуманитарните, културните или спортните дейности, които представляват важна 

част от комуникация и рекламата за GeoPost/DPDgroup/Speedy, не се отклоняват от техните цели. 

V. Ангажимент по отношение на служителите 
Лично здраве, безопасност и сигурност 

Какви са последиците за нас? 

Здравето, безопасността (предотвратяване на злополуки) и сигурността (предотвратяване на всички 

умишлени действия като кражба, увреждане, нападение) на хора и стоки са основна грижа на 

GeoPost/DPDgroup/Speedy. Това е колективна и индивидуална отговорност. 

Това означава по-специално: 

• Идентифициране на рискове; 

• Гарантиране, че нашите служители са обучени на принципите на превенцията; 

• Осигуряване на подходящо оборудване, за да се гарантира сигурността на всеки на работното 

му място; 

• Гарантиране, че указанията за безопасност се съобщават редовно, за да бъдат хората 

информирани за рисковете; 

• Използване на всички предоставени средства за защита; 

• Редовно съобщаване на актуализираните указания; 

• Уверете се, че вашето поведение не причинява психологически рискове. 
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Социални отношения 

Какви са последиците за нас? 

Зачитане на колективния интерес означава по-специално: 

• Зачитане на правата на работниците и служителите да се присъединят към представителните 

органи на персонала и/или обединения по техен избор; 

• Зачитане на ролята и отговорностите на социалните партньори и поемане на ангажимент за 

открито общуване и преговори с тях по въпроси от колективен интерес. 

Борба срещу тормоз 

Никаква форма на сексуален или морален тормоз, принуда или преследване не се толерира. 

Разнообразие  

Нашият процес на подбор се основава на квалификацията и уменията на кандидата. 

Набирането, обучението и професионалното развитие на служителите и различията от всякакъв вид 

между служителите са предимство, сила и обогатяване, които признаваме. 

Личностно развитие 

Насърчаването на личностното развитие означава по-специално: 

• Провеждане на редовни дискусии с всеки служител за изясняване на необходимите умения, 

постигнати резултати и кариерно развитие въз основа на нуждите и индивидуалните стремежи 

спрямо изискванията на компанията; 

• Разработване на програми за обучение, съвместни работни методи и решения, съобразени с 

развитието на уменията на служителите през целия им трудов живот. 
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VI. Как да се използва настоящият кодекс? 

Прочетохте Кодекса и имате въпрос? Можете да се свържете с: 

• Вашият мениджър 

• Служителят по етика, правила и съответствие – Илия Цонев, iliya.tsonev@speedy.bg. 

 

Какво трябва да се направи, ако принципите на Кодекса са нарушени? Преди всичко се запитайте: 

• Законно ли е въпросното действие? 

• Съответства ли на настоящия Кодекс? 

• Излага ли GeoPost/DPDgroup/Speedy на рискове и ако да, от какъв вид? 

• Какво би било въздействието на това действие, ако бъде оповестено в медиите? 

Ако, следвайки тези въпроси, прецените че поведението може да представлява нарушение на 

Кодекса, ваше задължение е да уведомите своевременно своя мениджър и/или Служителят по етика, 

правила и съответствие. 

Системата за сигнализиране от служители на Speedy 

Достъпът до системата за сигнализиране на Speedy може да се осъществи чрез този защитен имейл 

адрес: signali@speedy.bg.  

Това позволява на служителите на Speedy да влязат във връзка със Служителят по етика, правила и 

съответствие, за да: 

• поискат за съвет, 

• да получат помощ, когато се сблъскат с чувствителна ситуация, 

• докладват за известно или възможно нарушение. 

Използването на системата за сигнализиране не е задължително. 

Неизползването на системата от служител няма да бъде санкционирано. Въпреки това, като 

информирате Служителят по етика, правила и съответствие, вие помагате те да бъдат отстранени. 

Какви са последствията за вас от използването на системата за сигнализиране? 

Когато добросъвестно използвате системата за подаване на сигнали, не сте застрашени от никакво 

наказание, дори ако фактите се окажат неточни или не водят до предприемане на каквото и да било 

действие. 

Служителят по етика, правила и съответствие на Speedy няма да адресира никакви анонимни искания, 

но гарантира пълната конфиденциалност на предоставените данни и правото на справедливо 

изслушване. 

Ако служител смята, че е подложен на натиск поради използване системата за подаване на сигнали, 

той трябва да докладва за това. 

Всяко лице, за което се установи, че е упражнило натиск върху служител, който подава сигнали, ще 

бъде санкционирано в съответствие с Кодекса на труда. 

mailto:iliya.tsonev@speedy.bg
mailto:signali@speedy.bg
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Какви са последиците от неспазването на Кодекса за бизнес поведение? 

Всеки служител на Speedy, който нарушава някоя от разпоредбите на Кодекса, ще бъде подложен на 

дисциплинарни санкции в зависимост от тежестта на нарушението. 

Карикатурите в никакъв случай не са препоръка за това как да се държим. 

Този документ отговаря на правилата за екодизайн на Рамката за отговорни комуникации и правилата за визуална достъпност 

на La Poste Group. 

Актуализирано: ноември 2017 г. 

Карикатури: Wingz 

Справочни текстове 

Препоръките на Кодекса се основават предимно на следните документи: 

• Всеобщата декларация на ООН за правата на човека и Конвенцията за защита на правата на 

човека и основните свободи; 

• Различните конвенции на Международната организация на труда (включително детски труд и 

принудителен труд, здраве и безопасност на работниците, дискриминация, заплащане, свобода на 

сдружаване, право на организиране и колективно договаряне); 

• „Насоките на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) за 

мултинационални предприятия”; 

• Конвенцията на ООН за правата на детето; 

• Глобалният договор на ООН (Глобалният договор на ООН), към който GeoPost/DPDgroup е 

регистриран член от април 2016 г.; 

• Ценностите на La Poste Group, които са „отвореност”, „внимателност”, „справедливост”, 

„достъпност”, „близост” и „чувство за обслужване”; 

• Етичната рамка на La Poste Group; 

• Хартата за отговорно закупуване на Le Groupe La Poste; 

• Хартата за информационните системи на GeoPost/DPDgroup; 

• Социалната харта на GeoPost/DPDgroup; 

• Хартата за корпоративна социална отговорност на GeoPost/DPDgroup; 

• Хартата за представителство на интереси на Le Groupe La Poste; 

• Политиката за подаръци и покани на Le Groupe La Poste. 

 

______________________________________ 


