
 

 

Често задавани въпроси 

 

Какво представлява линията за 

помощ на ЕЙ И ЕС? 
Линията за помощ на ЕЙ И ЕС е поверителен  
канал, който позволява на служителите, 
подизпълнителите и бизнес партньорите на 
ЕЙ И ЕС да задават въпроси и да докладват за 
проблеми и притеснения, свързани с  
поведението при работа в ЕЙ И ЕС.  

Кой оперира линията за помощ на 
ЕЙ И ЕС? 

За да осигури необходимата 
конфиденциалност, линията за помощ на ЕЙ 
И ЕС се администрира от независимия 
оператор ЕтиксПойнт.  

Как мога да се свържа с линията за 
помощ на ЕЙ И ЕС? 

Линията за помощ на ЕЙ И ЕС е достъпна по 
целия свят 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата. Служителите на ЕЙ И ЕС, както и 
нашите подизпълнители, бизнес партньори и 
други могат за използват уебсайта на линията 
за помощ на ЕЙ И ЕС (www.aeshelpline.com) 
или да се обадят на безплатната телефонна 
линия. Телефоните на безплатната линия 
могат да бъдат открити на уебсайта на 
линията, както и на всички постери, 
разположени в нашите офиси.  

Защо имаме нужда от линията за 
помощ на ЕЙ И ЕС? 

Ние вярваме, че нашите служители са най‐
ценният актив на компанията. Чрез 
създаването на отворени канали за 
комуникация ние създаваме позитивна 
работна среда и увеличаваме 
производителността. Ефективната система за 
докладване подкрепя нашите усилия за 
насърчаване на културата на интегритет и 
етично вземане на решения.  

Кога трябва да използвам линията 
за помощ на ЕЙ И ЕС? 

В ЕЙ И ЕС ние се стремим да създадем 
работна среда, в която нашите служители се 
чувстват свободни да повдигат въпроси или 
да докладват притеснения към лидерите на 
компанията, или чрез директните канали, 
създадени за тази цел.  

Въпреки това ние осъзнаваме, че в някои 
случаи служителите на ЕЙ И ЕС могат да не се 
чувстват комфортно да изразяват 
притесненията си директно пред 
ръководството на компанията. В тези случаи 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС предлага 
алтернатива за служителите, 
подизпълнителите, бизнес партньорите и 
други заинтересовани лица, чрез която те да 
поискат съвет или да докладват за 
потенциално нарушение.  

Какъв тип ситуации трябва да 
докладвам?  

Линията за помощ може да бъде използвана 
за задаване на въпроси или докладване на 
всякакви нарушения на нашите ценности или 
други притеснения, които бихте могли да 
имате. Поради местното законодателство 
докладите, свързани с поведение в страни‐
членки на Европейския съюз, се ограничават 
до подкуп, одит и счетоводство, банкиране 
или финансови въпроси. Всички останали 
случаи трябва да бъдат отнасяни до местните 
бизнес лидери или ръководителите 
„Законосъобразност“.  

Трябва ли в сигнала си за 
нарушение да посоча 
доказателства?  

Не е необходимо, но можете да прикачите 
информация, с която разполагате към вашия 
сигнал, като го подадете чрез уеб‐сайта на 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС. 



 

 

 

                       

Предоставянето на документи, изображения, 
или други, които биха подкрепили вашия 
доклад, подаден по телефона или чрез уеб‐
сайта на линията за помощ на ЕЙ И ЕС, ще 
направи нашето разследване по‐ефективно и 
ефикасно. 

Как работи уеб‐сайтът на линията 
за помощ на ЕЙ И ЕС? 

Когато отворите сайта www.aeshelpline.com, 
Вие имате три опции:  

 
- Да докладвате за проблем; 
- Да зададете въпрос; или 
- Да проследите движението по вашия 
сигнал/развитието по вашия казус.  
 
Първата опция следва да бъде използвана за 
докладване на предполагаеми нарушения. 
Втората – за подаване на въпроси към 
служителите, които отговарят за 
законосъобразността, а третата – за 
проследяване на сигнал, подаден от вас. За 
използване на третата опция е необходимо 
да използвате идентификационния номер 
(репорт ключ) и паролата, която сте създали 
при подаването на сигнала.  
 
Ако сте избрали да подадете сигнал или да 
зададете въпрос, Вие ще бъдете помолени от 
системата да изберете страната, в която се 
намирате, страната и бизнес локацията на ЕЙ 
И ЕС, в които е възникнал проблемът, и вида 
на проблема, който докладвате или по който 
задавате въпрос. Ще бъдете помолени също 
така да опишете инцидента или да зададете 
въпроса си с възможно повече детайли. 
Когато завършите доклада си, Вие ще 
получите идентификационен номер, които да 
използвате и ще бъдете помолени да си 
измислите персонална парола. Моля, 
запомнете идентификационния си номер и 
паролата си, за да можете да проследите 
движението по своя сигнал.  

Как работи телефонният номер на 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС?  

Когато позвъните на локалния номер на 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС, специално 
обучен представител на телефонния 
оператор ЕтиксПоинт ще Ви попита дали 
желаете да докладвате за проблем, да 
зададете въпрос или да се информирате за 
движението по подаден от Вас сигнал. 
Операторът, чрез серия от въпроси, ще Ви 
напътства, за да идентифицира 
необходимите детайли относно вашето 
притеснение или въпрос. Когато докладът по 
подадения от Вас случай е готов, операторът 
ще обобщи информацията, която сте подали 
и ще направи, ако това е необходимо, 
корекции, за да е сигурен, че Вие сте 
доволни от точността на информацията по 
докладваното от Вас притеснение или 
зададен въпрос. Вие също така ще получите 
идентификационен номер и парола. Запазете 
тази информация, за да можете да 
проследите движението по подадения от Вас 
сигнал чрез сайта на линията за помощ на ЕЙ 
И ЕС или по телефона.  

Необходимо ли е да знам 
английски език, за да използвам 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС? 

Не. Уеб‐сайтът на линията за помощ на ЕЙ И 
ЕС (www.aeshelpline.com) има версии на 
няколко езика и позволява да подадете 
необходимата информация на всеки език. 
Ако предпочитате да позвъните на линията 
за помощ на ЕЙ И ЕС, Вие можете да 
поискате преводач, който да помогне на 
оператора при приемането на вашия сигнал.  

 

 

 



 

 

 

                       

Има ли разлика дали докладът ще 
бъде подаден чрез сайта на 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС или 
по телефона? 

Не. Когато подавате сигнал по телефона, Вие 
ще бъдете помолени да предоставите същата 
информация, която бихте предоставили при 
подаването на сигнала чрез интернет‐
базираната платформа. Докладите, подадени 
по телефона, имат същото ниво на сигурност 
и  поверителност, като тези, подадени чрез 
сайта.  

Какво се случва с моя сигнал след 
като той бъде подаден на линията 
за помощ на ЕЙ И ЕС?  

Независим оператор (трета страна) 
администрира линията за помощ на ЕЙ И ЕС. 
След получаването на сигнала, той изпраща 
всички доклади, получени по телефона или 
чрез уеб‐сайт, на отдела по Етика и 
законосъобразност на ЕЙ И ЕС в Арлингтън, 
Вирджиния. Отделът по Етика и 
законосъобразност отговаря на всички 
искания за съвет, както и разследва всички 
доклади за неподходящо поведение. При 
необходимост, това става с помощта на 
местните или регионални специалисти по 
законосъобразност. В някои случаи отделът 
по Етика и законосъобразност изисква 
помощ от местните ЕЙ И ЕС специалисти, 
които имат уникална експертиза и 
информация. Когато местният ЕЙ И ЕС 
персонал оказва помощ при решаването на 
казус, се полагат всички необходими усилия 
за запазване на конфиденциалността на 
докладите, подадени към линията за помощ 
на ЕЙ И ЕС и свързаната с тях информация.  

 

 

Колко дълго ще отнеме даването 
на отговор на поставения от мен 
въпрос или разрешаването на 
даден казус?  

Ние се опитваме да отговаряме на всички 
доклади в кратки срокове.  Времето за 
решаването на отделните казуси може да 
варира, защото някой случаи може да са по‐
комплексни от други. Намирането на 
необходимата достоверна информация по 
случая може също така да изисква повече 
или по‐малко време. Вие можете да ни 
помогнете да направим този процес колкото 
е възможно по‐ефективен и ефикасен, като 
представяте ясни твърдения по вашия въпрос 
или казус, както и като ни предоставяте 
копия от необходимите документи и  
идентифицирате съответните свидетели.  

Какво ще се случи ако си спомня 
нещо важно след като съм 
подал(а) сигнала?  

Ако пропуснете  важна част от информацията 
при подаването на сигнала, молим да 
допълните подадената информация колкото 
се може по‐бързо чрез обаждане на 
телефона на линията за помощ на ЕЙ И ЕС 
или чрез влизане на сайта на линията за 
помощ. И в двата случая трябва да изберете 
опцията „Проследяване на подаден сигнал“. 
Използвайте своя идентификационен номер 
и парола, за да получите достъп до своя 
сигнал и да добавите необходимата 
информация или документ.  

 

 

 



 

 

 

                       

Какво ще стане ако има въпроси 
към мен, които касаят подадения 
от мен сигнал? 

Линията за помощ на ЕЙ И ЕС ни позволява 
да комуникираме с Вас и да Ви задаваме 
всякакви въпроси, които биха могли да 
възникнат. Ако сте избрали да направите 
своя сигнал анонимно, ние ще зададем 
въпросите си чрез линията за помощ на ЕЙ И 
ЕС. Това, което е необходимо да направите в 
този случай, е да проверявате движението по 
Вашия сигнал от време на време, 
използвайки идентификационния си номер и 
парола, за да видите дали сме Ви задали 
допълнителни въпроси. Ако предпочитате да 
бъдете известени, че има новини по вашия 
сигнал или сме Ви задали въпрос, можете да 
оставите имейл адрес, чрез който линията за 
помощ на ЕЙ И ЕС да Ви изпрати съобщение. 
Този имейл адрес може да е използваният от 
вас всеки ден или нов, който сте създали 
специално за този случай. Ако предоставите 
телефонен номер или адрес, на които можем 
да се свържем с Вас, ние можем да ги 
използваме, за да зададем допълнителни 
въпроси.  

Какво да правя ако загубя 
(забравя) идентификационния 
номер или паролата си? 

Всички сигнали и въпроси, подадени на 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС, са третирани 
при висока степен на поверителност. Поради 
това, ако загубите вашите идентификационен 
номер или парола, Вие трябва да подадете 
нов сигнал. Можете да споменете, че този 
нов сигнал се отнася до сигнал, подаден по‐
рано, чийто идентификационен номер или 
парола сте загубили. Ако имате 
идентификационния си номер, но сте 
загубили или забравили паролата си, можете 
да посочите идентификационния си номер в 

новия си сигнал, за да могат двата сигнала да 
бъдат свързани.  

Всички сигнали ли водят до 
някакъв вид действие? 

Ние отговаряме на всички въпроси и 
разследваме всички притеснения, 
докладвани на линията за помощ а ЕЙ И ЕС. 
Работим със съответните бизнеси на ЕЙ И ЕС, 
за да приложим превантивните и 
коригиращи действия, установени като 
подходящи по време на разследването на 
подадения сигнал. Не всички доклади водят 
до прилагането на превантивни и 
коригиращи действия, защото не всички 
сигнали са свързани с проверими или 
материални проблеми.  

Какво се случва, ако проведеното 
разследване не открие 
доказателство за подозираните 
нарушения?  

Възможно е разследването на вашия сигнал 
да не доведе до откриването на достатъчни 
доказателства за подозирани нарушения. В 
този случай ние ще закрием казуса като 
„недоказан“. Ние не наказваме служители на 
ЕЙ И ЕС и не прекратяваме бизнес връзки на 
основата на недоказани обвинения.  

Какво се случва ако проведеното 
разследване открие доказателства 
за подозираните нарушения?  

Ако разследването открие достатъчни 
доказателства за подозираните нарушения, 
ние ще работим със съответните бизнеси на 
ЕЙ И ЕС за предприемането на коригиращи, 
включително дисциплинарни мерки, ако това 
е необходимо. Всяко наказание, 
включително и най‐тежкото – прекратяване 
на трудовите правоотношения, ще бъде 
определено след консултации с 



 

 

 

                       

ръководството, отдел „Човешки ресурси“, 
отдел „Правен“, ако това е необходимо, и ще 
бъде съобразено с приложимото трудово 
право и сключени споразумения.  

Мениджърите и техническият 
персонал биват ли разследвани и 
наказвани по същия начин? 

Всички доклади са приемани сериозно и 
биват разследвани. ЕЙ И ЕС вярва, че тонът, 
заложен от нашите лидери, е базата за 
изграждането на здрава и етична работна 
среда. Всяко разследване и произтичащите 
от него корективни действия са уникални и 
ние предприемаме действия, базирани на 
проверима информация и нуждите на 
бизнеса. Експертите по етика и 
законосъобразност са включени при 
определянето на корективните действия, 
които да подпомогнат бизнеса при 
вземането на подходящи и  логични 
решения.  

Кой има достъп до моя доклад? 

Всички доклади, подадени на линията за 
помощ на ЕЙ И ЕС, могат да бъдат 
преглеждани от разследващия екип от отдел 
Етика и законосъобразност на ЕЙ И ЕС в 
Арлингтън. Изключение от това правило се 
прави в случаите, в които член на 
разследващия екип е споменат в доклада. В 
такъв случай друг подходящ специалист ще 
бъде избран да проведе разследването. 
Разследващият екип в Арлингтън може да 
включи местни и регионални експерти по 
законосъобразност, които да подпомогнат 
разследването. В този случай привлечените 
местни и регионални експерти също имат 
достъп до доклада.  

 

Споменатите в доклада ми лица 
ще имат ли достъп до детайли от 
него?  

Вашият сигнал няма да бъде споделян с 
лица, споменати в него. Въпреки това, с цел 
провеждане на обективно разследване на 
докладвания проблем, лицата, споменати в 
доклада, ще получат правото да отговорят на 
отправените притеснения и да изразят своята 
гледна точка. Ние ще предприемем всички 
необходими стъпки да защитим вашата 
идентичност при разискването на изразените 
спорни въпроси с лицата, споменати във 
вашия доклад.  

Моят мениджър ще разбере ли, 
ако използвам линията за помощ 
на ЕЙ И ЕС? 

Не. Вашият мениджър няма да бъде 
информиран за това, че сте подали сигнал, 
нито ще получи копие от него. В случай, че е 
необходимо включването на вашия 
мениджър в разследването, с цел получаване 
на необходима информация или за да му/й 
дадем възможност за отговор, ако, че е 
бил(а) споменат(а) в доклада, ние ще 
предприемем всички необходими стъпки, за 
да не разкрием вашата идентичност по 
време на обсъждането на повдигнатите от 
Вас притеснения в доклада. Ако вашият 
сигнал е отправен анонимно, дори 
служителите на отдела по Етика и 
Законосъобразност в Арлингтън, няма да 
имат информация за вашата самоличност.  

Трябва ли да посоча името си, 
когато се свържа с линията за 
помощ на ЕЙ И ЕС? 

Не е необходимо да посочвате името си и 
може да направите анонимно доклад на 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС. В рамките на 
Европейския съюз обаждащите биват 



 

 

 

                       

насърчавани да се представят, но не е 
задължително.  

Ако остана анонимен/а, как ще 
получа информация за 
състоянието на моя сигнал и как 
ще се свържат с мен за 
последващи действия? 

Когато изготвяте сигнал до линията за помощ 
на ЕЙ И ЕС, ще получите идентификационен 
номер и парола. Можете да проверите 
състоянието на сигнала си по телефона или 
чрез уебсайта, както и да оставяте или 
получавате съобщения до екипа за 
разследване. Можете също така да изберете 
да създадете имейл адрес, преди да 
подадете сигнала си, на който 
разследващите случая да контактуват с Вас.  

Линията за помощ на ЕЙ И ЕС  
записва ли моето телефонно 
обаждане, телефонен номер или 
IP адрес? 

Не. Доставчикът на тази услуга към линията 
за помощ на ЕЙ И ЕС ‐ ЕтиксПойнт, не записва 
обаждания и не генерира или поддържа 
каквито и да е вътрешни регистрационни 
файлове с IP адреси или телефонни номера, 
така че никаква информация, свързваща  
вашия компютър или телефон към вашия 
сигнал, няма да бъде достъпна за ЕЙ И ЕС. 

Сигурна ли е линията за помощ на 
ЕЙ И ЕС? 

Да, отчетите се въвеждат директно на 
защитен сървър на доставчика на услугата, за 
да се предотврати евентуално нарушаване на 
сигурността. Само отделът по Етика и 
законосъобразност на ЕЙ И ЕС в Арлингтън и 
местните служители от отдела, според 
изискванията, имат достъп до тези отчети. 

Никой друг служител на ЕЙ И ЕС няма достъп 
до сигнала. 

Може ли да ми бъде оказван 
натиск за това, че съм изразил 
притеснение или съм докладвал 
неподходящо поведение на 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС? 

ЕЙ И ЕС няма да толерира какъвто и да било 
натиск или неподходящо поведение срещу 
служители на компанията, подали 
добросъвестно сигнал за предполагаемо 
нарушение, или отговорили на въпроси във 
връзка с провеждано разследване. Когато 
служител на ЕЙ И ЕС се свърже с линията за 
помощ, за да зададе въпрос или да докладва 
притеснение, той/тя постъпва правилно. Това 
не означава, че ние можем да предотвратим 
всички инциденти, свързани с оказване на 
натиск, но ако бъдем уведомени за подобни 
действия, ние ще предприемем мерки да ги 
спрем или да предотвратим тяхното 
продължаване в бъдеще. Ще предприемем и 
необходимите дисциплинарни мерки срещу 
извършителите им.  

Мога ли да имам неприятности, 
защото съм подал(а) сигнал на 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС? 

Не. Вие няма да бъдете санкционирани за 
задаване на въпроси или добросъвестно 
подаване на сигнал за предполагаемо 
нарушение. Ако обаче подадете злонамерен 
сигнал, с цел да злепоставите други човек, 
компания или акционер, ЕЙ И ЕС може да 
предприеме съответните контрамерки срещу 
Вас.  

 

 



 

 

 

                       

Какво ще се случи, ако някой 
подаде сигнал срещу мен на 
линията за помощ на ЕЙ И ЕС? 

Ако има подаден сигнал на линията за 
помощ на ЕЙ И ЕС, в който е споменато 
вашето име, Вие ще бъдете уведомени за 
съответните детайли, които са Ви 
необходими, за да можете да получите 
правото на отговор на опасенията, изразени 
в сигнала. Това не означава, че Вие ще 
бъдете информиран(а) кой е подал сигнала, 
освен в случаите, в които това е съществено 
за осигуряването на правото Ви на отговор, 
нито означава, че Вие трябва да се опитвате 
да разберете кой е подал сигнала. Подобни 
действия ще се считат за нарушения на 
процедурата.  

 


