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КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА 

ДОСТАВЧИЦИТЕ 

SUPPLIER  

CODE OF CONDUCT 

 
 

ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Корпоративният интегритет, отговорното 

снабдяване, безопасността и 

благосъстоянието на работниците и 

служителите в държавите, в които 

осъществяваме дейност, са от първостепенно 

значение за “Радиокомпания Си.Джей“ ООД 

(„Радиокомпания Си.Джей"), дъщерно 

дружество на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД. Тези 

основни принципи се базират на 

международни договори и стандарти, и са 

отразени в настоящия Кодекс за поведение на 

доставчиците, който може да бъде променян 

от време на време (“Кодекса”), и който 

установява минималните изисквания за 

поведение, стандарти и практики, които 

очакваме да спазва всеки субект, доставящ 

стоки или услуги за Радиокомпания Си.Джей.  

 

ДЕФИНИЦИИ И ОБХВАТ 

 

Доставчик означава дружество, партньор или 

физическо лице, което осигурява стоки, лица 

и/или услуги за Радикомпания Си.Джей. 

 

работник означава всяко физическо лице, 

което Доставчикът наема, ангажира или 

използва по друг начин за извършването на 

своята дейност. 

 

КОЙ ТРЯБВА ДА СПАЗВА ТОЗИ 

КОДЕКС? 

 

Доставчиците спазват този Кодекс и полагат 

разумни усилия, за да гарантират, че техните 

работници следват принципите, заложени в 

Кодекса. Доставчиците осигуряватт 

постоянно спазване на принципите, заложени 

в Кодекса и, ако бъде поискано от 

Радиокомпания Си.Джей, демонстрират това 

спазване по подходящ начин. 

 

Неспазването на стандартите и разпоредбите, 

посочени в този Кодекс, може да доведе до 

преразглеждане на отношенията на 

 

INTRODUCTION 

 

Corporate integrity, responsible sourcing and the 

safety and wellbeing of workers in the countries 

where we do business are of paramount 

importance to Radiocompany C.J OOD 

(“Radiocompany C.J”), subsidiary of BTV 

Media Group EAD. These core principles are 

based on the international treaties and standards 

and are reflected in this Supplier Code of 

Conduct as may be amended from time to time 

(this “Code”), which establishes the minimum 

behaviours, standards and practices that we 

expect any entity that supplies products or 

services to Radiocompany C.J to comply with.  

 

 

 

 

 

DEFINITIONS AND SCOPE 

 

Supplier means a company, partnership or 

individual that provides products, staffing and/or 

services to Radiocompany C.J. 

 

worker means any individual whom the Supplier 

employs, hires or engages, or otherwise uses to 

conduct its business. 

 

 

WHO MUST COMPLY WITH THIS CODE? 

 

 

Suppliers shall comply with this Code and shall 

make reasonable efforts to ensure that its workers 

comply with the principles set out in this Code. 

Suppliers shall ensure continuous compliance of 

the principles set out in this Code and, if 

requested by Radiocompany C.J, demonstrate 

such compliance in a reasonable manner.  

 

 

Failure to comply with the standards and 

provisions set out in this Code may result in 

Radiocompany C.J reviewing our relationship 
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Радиокомпания Си.Джей с Доставчик, както и 

до евентуален отказ за бъдещо 

сътрудничество с Доставчик. 

 

Доставчиците се насърчават да разпространят 

тези очаквания по цялата си верига за 

доставки и да включват принципите, 

заложени в този Кодекс, като част от 

обичайната си бизнес практика. 

 

1. Съответствие със законите и 

разпоредбите, и приоритет на 

стандартите 

 

1.1. Радиокомпания Си.Джей очаква всички 

негови Доставчици да работят в 

съответствие с всички приложими закони, 

правила, разпоредби и кодекси, които са в 

сила в даден момент („Приложимо 

право“) във връзка с предоставянето на 

стоки, лица или услуги на или за 

Радиокомпания Си.Джей. 

1.2. Ако което и да е Приложимо право 

предвижда по-стриктни правила, 

отколкото разпоредбите на споразумение с 

Радиокомпания Си.Джей и разпоредбите 

на този Кодекс, Доставчикът следва да 

отговаря на по-строгия стандарт, наложен 

от Приложимото право. 

1.3. При противоречие между разпоредбите на 

споразумение с Радиокомпания Си.Джей и 

разпоредбите на този Кодекс, Доставчикът 

следва да отговаря на стандарта, посочен в 

споразумението. 

 

2. Отношения с физически лица 

 

Всички Доставчици спазват Приложимото 

право по отношение техните трудови 

практики и човешките права.   

 

2.1. Робство, трафик на хора и детски труд. 

Доставчикът трябва да спазва всички 

приложими закони, правила и разпоредби 

срещу робството и трафика на хора във 

всяка част от своята верига за доставки. 

Това включва, но не се ограничава до, 

неподкрепяне, ангажиране или налагане на 

принудителен труд, използване на детски 

труд, робски труд и принудителен труд. 

2.2. Човешки права. Доставчикът трябва да 

with a Supplier and potentially refusing future 

cooperation with a Supplier.  

 

 

Suppliers are encouraged to disseminate these 

expectations throughout their own supply chain 

and incorporating the principles set out in this 

Code as part of routine business practice. 

 

 

1.    Compliance with laws and regulations and 

priority of standards 

 

 

1.1. Radiocompany C.J expects all its Suppliers 

to operate in compliance with all applicable 

laws, statutes, regulations and codes from 

time to time in force (“Applicable Law”) in 

connection with the provision of products, 

staffing or services to or for Radiocompany 

C.J.  

 

1.2. If there are stricter rules prescribed by any 

Applicable Law than in the provisions of an 

agreement with Radiocompany C.J and the 

provisions of this Code, the Supplier shall 

meet the more stringent standard imposed 

by Applicable Law. 

 

1.3. If there is a conflict between the provisions 

of an agreement with Radiocompany C.J 

and the provisions of this Code, the Supplier 

shall meet the standard as set out in the 

agreement.  

 

2. Treatment of individuals 

 

All suppliers must comply with Applicable Law 

in relation to its labour practices and human 

rights.   

 

2.1. Slavery, human trafficking and child 

labour. The Supplier shall comply with all 

applicable anti-slavery and human 

trafficking laws, statutes, regulations in any 

part of its supply chain. This includes, but is 

not limited to, not supporting or engaging or 

requiring any forced labour, the use of child 

labour, bonded labour, indentured labour and 

prison labour. 

2.2. Human rights. The Supplier shall comply 
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спазва всички международно признати 

права на човека, разбирани, като минимум, 

като тези, изразени в Международната 

декларация за правата на човека и 

принципите относно основните права, 

изложени в Декларацията на 

Международната организация на труда 

относно основните принципи и права на 

работното място, в сила в даден момент. 

2.3. Равни възможности. Радиокомпания 

Си.Джей е работодател, осигуряващ равни 

възможности и Доставчиците не следва да 

допускат дискримининация при наемане, 

възнаграждаване, обучение, поощряване 

или повишение, прекратяване, 

пенсиониране или каквато и да е трудова 

практика въз основа на раса, етнос, цвят на 

кожата, национален произход, пол, полова 

идентичност, сексуална ориентация, 

религия, възраст, семейно положение или 

бременност, увреждане, членство в 

синдикат или политическа принадлежност 

или всяка друга характеристика, различна 

от способността на работника да изпълнява 

работата, при спазване на всички условия, 

изисквани или разрешени от закона. 

2.4. Свобода на сдружаване и колективно 

договаряне. Доставчикът зачита и няма да 

се намесва в правото на работниците да 

решават дали да се асоциират законно с 

групи по свой избор, включително правото 

да създават или да се присъединяват към 

синдикати и да участват в колективно 

договаряне. 

2.5. Работна среда. Доставчикът трябва да 

осигури здравословна и безопасна работна 

среда и да спазва приложимите закони за 

здраве и безопасност и всички други 

приложими закони, където осъществява 

дейност. Това включва, но не се ограничава 

до, прилагане на общи и подходящи 

специфични за индустрията процедури и 

предпазни мерки за предотвратяване на 

опасности на работното място и злополуки 

и наранявания, свързани с работата. Когато 

такива опасности не могат да бъдат 

адекватно предотвратени или 

контролирани, Доставчикът трябва да 

осигури на работниците подходящи лични 

предпазни средства за защита от 

опасности, каквито обикновено се 

with all internationally recognised human 

rights understood, at a minimum, as those 

expressed in the International Bill of Human 

Rights and the principles concerning 

fundamental rights set out in the International 

Labour Organisation's Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work 

from time to time in force. 

 

2.3. Equal opportunities. Radiocompany C.J is 

an equal opportunities employer and 

Suppliers shall not discriminate in hiring, 

compensation, training, advancement or 

promotion, termination, retirement or any 

employment practice based on race, caste, 

colour, national origin, gender, gender 

identity, sexual orientation, religion, age, 

marital or pregnancy status, disability, union 

membership or political affiliation or any 

other characteristic other than the worker's 

ability to perform the job subject to any 

accommodations required or permitted by 

law.  

 

 

 

2.4. Freedom of association and collective 

bargaining. The Supplier shall respect, and 

shall not interfere with, the right of workers 

to decide whether to lawfully associate with 

groups of their choice, including the right to 

form or join trade unions and to engage in 

collective bargaining. 

 

2.5. Working environment. The Supplier shall 

provide a safe, healthy, and sanitary working 

environment and comply with applicable 

health and safety laws and any other relevant 

laws where it operates. This includes, but is 

not limited to, implementing general and 

relevant industry-specific procedures and 

safeguards to prevent workplace hazards and 

work-related accidents and injuries. Where 

such hazards cannot be adequately prevented 

or controlled, the Supplier shall provide 

workers with appropriate personal protective 

equipment to protect against hazards 

typically encoutered in that scope of work. 
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използват за съответния обхват на работа. 

2.6. Възнаграждения. Когато се изисква от 

Приложимото право, Доставчикът трябва 

да компенсира своите служители и 

персонал със заплати и придобивки, които 

съответстват най-малко на минималните 

заплати и придобивки, установени от 

Приложимото право и всички приложими 

колективни договори. 

 

3. Предоставяне на данни, защита и 

информационна сигурност 
 

3.1. Доставчикът се ангажира да предоставя на 

Радиокомпания Си.Джей достъп до 

подходяща, точна и актуална информация 

и да изгради доверие чрез почтеност, 

прозрачност, честност и обективност. 

3.2. Очакваме Доставчиците да пазят и 

използват само правилно информацията, 

която споделяме с тях, и да спазват всички 

закони и разпоредби за защита на данните 

и поверителността (включително когато 

личните данни се събират, съхраняват, 

обработват или прехвърлят). Доставчиците 

споделят нашия ангажимент да 

защитаваме и зачитаме правата на 

поверителност на лицата. 

3.3. Доставчикът трябва да прилага подходящи 

мерки за защита на целостта и 

поверителността на информацията 

(включително информация, принадлежаща 

или предоставена от Радиокомпания 

Си.Джей и/или всякакви лични данни), 

съхранявана в неговите системи, и да 

гарантира, че няма неоторизиран достъп до 

информацията от трети страни. 

 

4. Интелектуална собственост 

 

Доставчиците трябва да зачитат всички права 

на интелектуална собственост и няма да 

копират или позволяват достъп на трети 

страни до интелектуална собственост или 

съдържание, върху което Радиокомпания 

Си.Джей или друга трета страна притежава 

права на собственост, без разрешение от 

притежателя на правата на собственост, 

включително филм, видео или дигитални 

елементи, съдържащи аудио/визуално 

съдържание. 

 

2.6. Wages and remuneration. Whenever 

required by Applicable Law, the Supplier 

must compensate its employees and staff 

with wages and benefits that at the very least 

meet the minimum wage and benefits 

established by Applicable Law and any 

applicable collective agreements. 

 

 

3. Data provision, protection and 

information security 

 

3.1. The Supplier shall commit to provide 

Radiocompany C.J with access to relevant, 

correct and current information and to build 

trust through integrity, transparency, honesty 

and objectivity. 

3.2. We expect Suppliers to safeguard and only 

make proper use of information that we share 

with them and abide by all data protection 

and privacy laws and regulations (including 

when personal data are collected, stored, 

processed or transferred). Suppliers shall 

share our commitment to protect and respect 

the privacy rights of individuals.  

 

 

3.3. The Supplier shall have in place appropriate 

measures to protect the integrity and 

confidentiality of information (including 

information belonging to or supplied by 

Radiocompany C.J and/or any personal data) 

held on its systems and ensure that there is no 

unauthorised access of the information by 

third parties.  

 

 

4. Intellectual Property 

 

Suppliers shall respect all intellectual property 

rights and will not copy or allow third party 

access to any intellectual property or content in 

which Radiocompany C.J or any other third party 

holds property rights without authorization from 

the property rights holder, including any film, 

video or digital elements containing audio/visual 

content.  
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5. Отговорност към околната среда 

 

5.1. Доставчикът ще извършва дейността си по 

отговорен начин, защитавайки и опазвайки 

околната среда и природните ресурси. 

Доставчикът предприема мерки и 

инициативи за опазване на околната среда, 

включително използване на екологични 

чисти технологии и възобновяеми 

енергийни източници, когато това е 

възможно. Доставчикът трябва да използва 

разумни мерки, за да сведе до минимум 

въздействието на своя бизнес върху 

околната среда. 

5.2. Доставчикът гарантира най-малко, че:      

(а) работи по екологично отговорен и 

ефективен начин, и спазва всички 

приложими закони за околната среда, 

включително закони и международни 

договори, свързани с (но не само) 

изхвърляне на отпадъци, емисии, 

изхвърляния и боравене с опасни и 

токсични материали; 

(б) стоките, които произвежда (включително 

суровините и компонентите, които 

вгражда в стоките си), отговарят на 

всички приложими закони и договори за 

околната среда; и 

(в) ще използва само опаковъчни материали, 

които са в съответствие с всички 

приложими закони и договори за 

околната среда. 

5.3. Доставчикът трябва да разполага със 

съответно подходяща система за 

управление на рисковете за околната среда.  

 

6. Подкуп и корупция 
 

6.1. Радиокомпания Си.Джей има политика на 

нулева толерантност към подкуп и 

корупция. От Доставчиците се очаква да са 

етични във всички свои бизнес сделки. 

Подаръци за гостоприемство, рекламни 

подаръци или други облаги могат да се 

предоставят до степен, разрешена от 

Приложимото право. 

6.2. Доставчикът спазва всички приложими 

закони, свързани с предотвратяването на 

подкуп и корупция. За тази цел 

Доставчикът няма да приема, предлага, 

обещава, плаща, разрешава или оторизира: 

5. Environmental responsibility 

 

5.1. The Supplier shall conduct its business in a 

responsible manner protecting and 

preserving the environment and natural 

resources. The Supplier shall consider 

measures and initiatives to protect the 

environment, including the use of 

environmentally friendly technologies and 

renewable energy sources where feasible. 

The Supplier shall use reasonable measures 

to minimize the environmental impact of its 

business.  

 

5.2. The Supplier shall at a minimum ensure that:  

      (а) it operates in an environmentally 

responsible and efficient manner and it 

complies with all applicable 

environmental laws, including laws and 

international treaties relating to (but not 

limited to) waste disposal, emissions, 

discharges and the handling of 

hazardous and toxic materials;  

     (b)    the goods it manufactures (including the 

inputs and components that it 

incorporates into its goods) comply with 

all applicable environmental laws and 

treaties; and  

      (c)  it will only use packaging materials that 

comply with all applicable 

environmental laws and treaties. 

 

5.3.  The Supplier shall have in place a reasonably 

suitable system for managing its 

environmental risks.  

 

6. Bribery and corruption 

 

6.1. Radiocompany C.J has a zero tolerance 

policy for bribery and corruption. Suppliers 

are expected to behave ethically in all 

business dealings. Hospitality or promotional 

gifts or other benefits can be granted to the 

extent allowed by Applicable Law.  

 

 

6.2. The Supplier shall comply with all 

Applicable Law relating to the prevention of 

bribery and corruption. To that end, the 

Supplier shall not accept, offer, promise, pay, 

permit or authorise: 
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(а)   подкупи, плащания за улеснение, облаги 

или незаконни политически приноси; 

(б) пари, стоки, услуги, развлечения, 

наемане на работа, договори или други 

неща със стойност, за да получи или 

задържи неправомерно предимство; 

или 

  (с) всякакви други незаконни или  

неправомерни плащания или облаги. 

 

7. Конфликт на интереси 

Доставчиците не трябва да участват или да 

втъпват в бизнес отношения, които създават 

или предполагат Конфликт на интереси. За 

целите на този Кодекс „Конфликт на 

интереси“ означава, че поради други дейности 

или взаимоотношения с други лица, 

Доставчикът не е в състояние или 

потенциално не е в състояние да предостави 

безпристрастно съдействие или съвет на 

Радиокомпания Си.Джей или обективността 

на Доставчика при изпълнение на 

договорената работа е или може да бъде 

нарушена по друг начин, или Доставчикът 

има несправедливо конкурентно предимство 

при възлагане на поръчки. Въпреки че сме 

наясно, че Доставчиците могат да имат 

клиенти в същите индустрии, в които е 

дейността на Радиокомпания Си.Джей, 

Доставчиците трябва да ни информират за 

всеки потенциален или действителен 

Конфликт на интереси, който може да 

повлияе на бизнес отношенията им с 

Радиокомпания Си.Джей, веднага щом стане 

известен. 

 

8. Нелоялни бизнес практики 

 

Доставчикът трябва да спазва всички 

приложими закони за конкуренцията, 

включително, но не само тези, свързани с 

регулациите на свободния пазар, 

обединяването и споделянето на информация 

с конкуренти, определяне на цени и 

манипулиране на оферти. 

 

 

 

 

(a) bribes, facilitation payments, kickbacks 

or illegal political contributions; 

(b) money, goods, services, entertainment, 

employment, contracts or other things of 

value, in order to obtain or retain 

improper advantage; or 

 

(c) any other unlawful or improper 

payments or benefits.  

 

7. Conflicts of interest 

 

Suppliers must not engage or enter into business 

relationships that create or give the appearance of 

a Conflict of Interest. For purposes of this Code, 

a “Conflict of Interest” means that because of 

other activities or relationships with other 

persons, a Supplier is unable or potentially unable 

to render impartial assistance or advice to 

Radiocompany C.J, or the Supplier’s objectivity 

in performing the contract work is or might be 

otherwise impaired, or the Supplier has an unfair 

competitive advantage in procurement. Although 

we are cognizant that Suppliers may have clients 

in the same industries in which Radiocompany 

C.J operates, Suppliers should make us aware of 

any potential or actual Conflict of Interest that 

may affect its business dealings with 

Radiocompany C.J as soon as they are known. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Unfair business practices 

 

The Supplier shall comply with all applicable 

competition laws including but not limited to 

those relating to free market regulations, teaming 

and information sharing with competitors, price 

fixing and rigging bids. 
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9. Международна бизнес и финансова 

отчетност 

 

Радиокомпания Си.Джей спазва 

международните търговски разпоредби и 

международните санкции, които могат да 

бъдат наложени на държави, юридически или 

физически лица. Радиокомпания Си.Джей има 

нулева толерантност към всяка форма на 

измама. Бизнес транзакциите, активите и 

пасивите се отчитат в съответствие с 

Приложимото право, включително 

поддържане на подходяща финансова 

отчетност и вътрешен контрол. Очакваме 

нашите Доставчици да правят същото. 

 

 

10. Предоставяне от Доставчика 

 

Доставчикът осигурява стоки и услуги по 

отговорен начин. По-специално, Доставчикът 

(а) винаги избира своите собствени 

доставчици, предоставящи стоки или услуги 

пряко или непряко на Радиокомпания 

Си.Джей, въз основа на тяхното съгласие да се 

придържат към стандарти, сравними с тези, 

посочени в този Кодекс за поведение на 

Радиокомпания Си.Джей и (б) извършва 

дейност в офиси или помещения на 

Радиокомпания Си.Джей, като използва 

подизпълнители с предварителното писмено 

съгласие на Радиокомпания Си.Джей. 

 

11. Въпроси и уточнения 

 

Доставчиците могат да задават въпроси по 

всяка от клаузите на този Кодекс или който и 

да е ангажимент или взаимоотношения с нас, 

и следва да ни уведомяват за всяко настъпило 

или потенциално възможно етично 

подозрение или нарушение на този Кодекс. 

Доставчиците могат да се свържат с лицето си 

за контакт в Радиокомпания Си.Джей или с 

Правен отдел на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД като 

изпратят имейл на legal@btv.bg. 

 
Версия: 31 март 2023 

9. International business and financial 

reporting 

 

Radiocompany C.J respects international 

regulations of trade and international sanctions 

that may be imposed on countries, entities or 

individuals. Radiocompany C.J has a zero 

tolerance for any form of fraud. Business 

transactions, assets and liabilities shall be 

recorded in accordance with Applicable Law, 

including keeping of appropriate financial 

reporting and internal controls. We expect our 

Suppliers shall do the same.  

 

 

 

 

10. Procurement by Supplier 

 

The Supplier shall procure goods and services in 

a responsible manner. In particular, the supplier 

shall (a) always select its own suppliers providing 

goods or services directly or indirectly to 

Radiocompany C.J based on their agreement to 

adhere to standards comparable to those set forth 

in this Radiocompany C.J Code of Conduct and 

(b) when working at Radiocompany C.J offices 

or premises, only subcontract work to third 

parties with the prior written consent of 

Radiocompany C.J. 

 

 

 

11. Questions and Reporting Concerns 

 

Suppliers can ask questions about any matter 

related to this Code or any engagement or 

relationship with us and shall report any actual or 

potential ethical concern or violation of this Code 

Suppliers can contact their local contact or legal 

department of BTV Media Group EAD or send 

an email to legal@btv.bg. 

 
 
 
 
Version: 31 March 2023 
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