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ПОСЛАНИЕ НА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Всеки ден всеки от нас е отговорен, чрез своите действия, за начина, по
който се изправяме един пред друг, пред нашите клиенти, доставчици и
потребители. Репутацията на компанията е най-значимото Й имущество и
зависи от ангажимента, който сме поели всички ние да изпълняваме всяко
наше действие в съответствие с Етичния Кодекс и да спазваме законите.
Този Кодекс отразява ценностите на МАКИОС ЛОГИСТИКС АД и съдържа
принципите и стандартите за поведение. Всички ние сме длъжни да
гарантираме, че нашето поведение отговаря на идеалите и на ценностите,
изложени по-долу.
С този Етичен Кодекс представяме една рамка от принципи за работа, така
че всеки от нас да осъзнае кои са етичните изисквания при изпълнението
на ежедневната му работа. Ако са налице съмнения или ви се случват
необичайни неща, не се колебайте да се консултирате с вашия началник.
Трябва да бъде възприето от всички, че този Кодекс представлява
ангажиментът на Администрацията на МАКИОС ЛОГИСТИКС АД и на всички
служители за постигането на възможно най-добрия резултат, що се отнася
до начина по-който развиваме предприемаческата си дейност, заедно
с паралелното прилагане на най- високите стандарти за корпоративна
социална отговорност.
Благодаря ви предварително за вашата непрекъсната отдаденост към общите
ни ценности и етичното ви поведение, които са от особено значение за
продължаването на нашия бизнес успех.

С уважение,
Томас Макиос
Председател на УС на МАКИОС ЛОГИСТИКС АД
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Какво е Етичният Кодекс?
Етичният кодекс е наръчник, който има за цел да ръководи вземането на
решения, така че всички служители и сътрудници спазват основните ценности
на компанията. Кодексът обобщава очакванията на компанията от всички нейни
служители и сътрудници.

Какво изразява?
Етичният Кодекс изразява основните ни принципи и предоставя насоки за
практиките и поведението ни.

Към кого е отправен?
Кодексът е отправен:
>> 	към съществуващите служители на МАКИОС ЛОГИСТИКС АД
>> към лицата, които си сътрудничат с компанията на всички нива (клиенти,
сътрудници, лица влизащи в помещенията на компанията).
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МИСИЯ
MAKIOS LOGISTICS има за цел да предостави логистични
услуги, които добавят стойност към веригата за доставки
на клиентите си.

ВИЗИЯ
Да стане фирма Номер 1 за предоставяне на логистични
услуги на Балканите в рамките на следващите пет години.

ЦЕННОСТИ НА МАКИОС
ЛОГИСТИКС АД
Персонал: Създаване на една среда, в която нашият персонал се обучава, развива, бива третиран с уважение, възнаграждава се значилено и се наслаждава
на работата си, постигайки желаните цели.
Безопасност: Непрекъснати усилия за подобряване на безопасността при
транспортирането, съхранението и безопасното управление на товарите, са основната цел на компанията и нейния персонал.
Качество: Осигуряване на възможно най-доброто качество, що се отнася до
обслужването на нашите клиенти, при процедурите, но и във всички области на
работа в компанията.
Отговорност: Ангажираме се лично пред нашите сътрудници, че ще работим с
отговорност и пълна прозрачност за постигането на целите ни.
Работа в екип: Подкрепяме и уважаваме сътрудниците си, с цел постигането на
оптимални резултати.
Почтеност: Работим винаги в условия на абсолютна прозрачност и искреност
във всички наши бизнес дейности.
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НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ
КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ
Компанията работи с чувство на отговорност и коректност спрямо служителите
си. Инвестицията в служителите е неразделна част от корпоративната култура, тъй като на тях се дължи реализирането на бизнес целите, постигането на
положителни резултати и постоянното развитие. Поради тази причина, Администрацията се ангажира със създаването и поддържането на една работна среда, насърчаваща взаимното доверие, сътрудничеството и признанието,
осигурявайки непрекъснато развитие на служителите, подобряване на творческото изразяване и мислене и реализиране на личните и професионалните
стремежи.

Законосъобразност:
Спазване, от всички нас, на всички действащи закони и правила, минималните индустриални стандарти, Конвенциите на Международната Организация на
Труда и на Обединените Нации и всички други съответни правни изисквания.
>> Компанията плаща винаги на служителите си поне минималните възнаграж
дения за работните и извънредните часове. Компанията се придържа 		
стриктно към всички закони, що се отнася до осигурителните вноски, отпус
ките, болничните и др.
>> Компанията наема постоянен персонал и всички служители подписват 		
трудови договори, в съответствие със закона, където се опоменават ясно
условията и предпоставките за работа. В случаите, когато компанията 		
наема извънреден персонал, договорите, които се подписват са в 		
съответствие с действащото законодателство. Същото важи и за 		
обучавания персонал.
>> Договорите са съставени на език, който е разбираем от служителя. Не се
използват последователни краткосрочни договори за постоянни трудови
позиции.
>> Стажуването, когато има такова (напр. наемането на студенти на стаж) е
с ограничен срок и се използва само за предоставянето на практически
умения или/ и за подготовка за редовна заетост.
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>> Изрично се забранява удържането/ задържането на част от заплата, 		
добавка, имущество или документи на персонала, с цел принуждаване към
работа.
>> Извънредно положения труд се осъществява изключително на доброволни
начала и се заплаща като допълнителна сума.
>> Детският труд е забранен, както е предвидено в Конвенциите на Междуна
родната Организация на Труда и на Обединените Нации и/ или в национал
ното законодателство. В случай, обаче, че бъде разкрит такъв случай, тога
ва компанията е длъжна да обезщети детето, с оглед на най- добрия инте
рес за детето и неговото семейство.
>> Компанията се противопоставя категорично на всякакъв вид трафик на
хора. Персоналът има правото да се оттегли от помещенията на работното
си място, след края на редовния работен ден и е свободен да прекрати
трудовия договор при условие, че ще предупреди навреме работодателя.
Компанията се отнася с целия персонал с достойнство и уважение, следо
вателно не е приемливо налагането на физическо наказание, психическа
или физическа принуда, както и вербална злоупотреба с персонала.
>> Компанията не възлага никаква работа, пряко или косвено, на затвори.

Равни възможности
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>> Забранява се какъвто и да било вид докладване, относно бременността на
служителка или кандидат служителка, както и подлагането Й на какъвто и
да било тест за бременност за установяването Й.
>> Подсигуряване изпълнението на тази политика, относно назначаване, осво
бождаване, обезщетение, повишение, класифициране, обучение, стажуване
на персонал, докладване на труда или други условия, предпоставки или
привилегии за труд.
>> Назначенията и трудовите отношения не се влияят от участието на служите
лите в каквито и да било организации, съюзи, синдикати и др. Служителите
са свободни да организират и да преговарят колективно с администрацията.

Осъждане на всякакъв вид тормоз
>> Тормозът представлява нежелано поведение, вербално, физическо или ви
зуално, който се базира на пола, расата, възрастта, религията, етническия
произход или което и да било качество, характерна черта или статус на
едно лице, които са защитени от действащото законодателство.

>> Насърчаване на равните възможности на работа и приемане на практики
за наемане на персонал, които са в съответствие със законовите изисква
ния и критерии, основаващи се на действащото всеки път трудово законо
дателство.

>> Досадното поведение, което засяга каквито и да било предпоставки, усло
вия или ползи от работата, смущава до неразумна степен производителнос
тта на лицето в работата му или създава заплашителна, враждебна или
обидна работна среда не е приемливо.

>> Недопускане на дискриминация въз основа на пола, възрастта, религията,
расата, увреждането, етническия произход, националността, политическите
убеждения и сексуалната ориентация.

>> Никаква толерантност в случаи на незаконна дискриминация или тормоз,
вербално или физическо насилие, причинени от един служител, началник,
клиент, доставчик, консултант, посетител или друго лице в помещенията на
компанията или там, където се осъществява дейността на компанията, независимо от местоположението.
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Условия на труд
>> Компанията ни винаги заплаща на персонала си, своевременно, договорената
заплата и спазва трудовото и осигурителното законодателство.
>> В рамките на една професионална работна среда, основаваща се на уважение
то, се забранява всяко поведение, което е в нарушение на закона и е неподхо
дящо за работното място.

Работа в екип
Подкрепа и уважение на сътрудниците ни с цел постигането на оптимални резултати.

Докладване На Оплаквания

Отговорност

>> Задължение на всеки служител е да докладва в писмена форма, чрез елек
тронна поща до началника си и/или Изпълнителния Директор, всяко нарушение

Личен ангажимент спрямо сътрудниците ни е че ще работим отговорно и с пълна
прозрачност за постигането на целите ни.
Здраве и безопасност на служителите
>> Предоставяне на една безопасна и здравословна работна среда.
>> Мерки за предотвратяване на евентуални злополуки и наранявания на служи
телите.
>> Изпълнение и спазване на набор от правила и процедури относно здравето
и безопасността на работното място и специално що се отнася до предоста
вянето и употребата на индивидуално предпазно оборудване, достъпа до чис
ти санитарни съоражения и достъпа до питейна вода.

или евентуално нарушение на Кодекса, включително и за случаите, в които му
бива упражнен натиск от трети лица да го наруши.
Каквото и да било докладване на оплаквания няма да оказва никакво влияние
върху служителя, който докладва.
>> Забраняват се всякакви форми на физическа или вербална злоупотреба, както
и всяко намаление на доходите, като наказание за докладване на оплаквания.
Манипулациите ще се извършват с абсолютна поверителност и дискретност,
като в никакъв случай няма да се разгласяват на трети лица, освен ако нещо
такова не се изисква за разрешаването на проблема и е съгласно за това
лицето, подало оплакването. На докладванията ще бъде отговаряно в писмена
форма в разумен срок от време, който няма да надвишава един месец.

>> Непрекъснати опити за подобряване на безопасността при транспортиране и
безопасно боравене с товарите, които представляват основна цел на компани
ята, която напътства непрекъснато служителите относно безопасността при
товаро-разтоварната дейност, но и като цяло с безопасното поведение в 		
целия обхват от операции, включени в нейните дейности.
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НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ
КЪМ КЛИЕНТИТЕ И
СЪТРУДНИЦИТЕ
Работа в екип
Подкрепа и уважение на сътрудниците ни с цел постигането на оптимални резултати.

Отговорност
Личен ангажимент спрямо сътрудниците ни е че ще работим отговорно и с пълна
прозрачност за постигането на целите ни.

Почтеност
Работим винаги с абсолютна прозрачност и искреност във всичките ни бизнес
дейности.
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Качество
Репутацията и стойността на МАКИОС ЛОГИСТИКС АД се основават на високото
качество и безопасност на предоставяните услуги за складиране и транспорт.
Процедурите и процесите на МАКИОС ЛОГИСТИКС АД са строго отдадени към
осигуряването на хигиена, безопасност и качество на складовите и транспортните
услуги, така че да са в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, с изискванията на клиентите на фирмата, както и по отношение на служителите, обществото и околната среда. В този контекст компанията:

Околна среда
>> Желанието и целта на компанията е процесите и продуктите да имат минимал
но отрицателно въздействие върху околната среда, пропорционално на 		
стопанската дейност.

>> Прилага Система за управление на качеството, в съответствие с Международ
ния стандарт ISO 9001 и Система за управление на безопасността на храни
те, в съответствие с Международния стандарт ISO 22000 и Private Protocol IFS
Logistics за съхранението (охлаждане - замразяване - сушене), транспорт (ох
лаждане - замразяване - сушене) и преопаковане на храни
>> Прилага, също така, Система SQAS (Safety & Quality Assessment System) за
оценка на качеството, безопасността, опазването и екологичната ефективност
на услугите, които предоставя.
>> Преглежда и подобрява непрекъснато характеристиките на услугите, както и
ефективността на процесите си, за да може непрекъснато да предоставя на
своите клиенти качествени услуги, законосъобразни и безопасни, както за про
дуктите, така и за служителите и околната среда.

Отношения с нашите клиенти и доставчици
>> Прозрачност при сделките с клиентите и доставчиците, които са от основно и
съществено значение за стабилните и дълготрайни отношения с компанията.
>> Отношенията с доставчиците ни се основават на обективни критерии, като ка
чество на предоставяните стоки и услуги, отлично и незабавно обслужване на
клиента, ценова политика, финансова платежоспособност, спазване на сроко
вете за доставка, спазване на основните принципи за околната среда и безо
пасността, както и почтеността на всеки един доставчик.
>> Компанията прекъсва всякакви бизнес отношения, в случай, че установи, че
някой от неговите доставчици или изпълнители прилага практики незаконни,
неконкурентни или противоречащи на Етичния Кодекс, по който се ръководи
нашата компания.
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
Служителите са длъжни да предоставят своя труд в рамките на техните договори и да проявяват, освен всичко друго, преданост и лоялност към компанията, напр. поверителност, непредприемане на конкурентни дейности и др.

Спазване на Етичния Кодекс
Спазването и придържането към действащото законодателство и настоящия
Кодекс, представлява основен и неоспорим принцип за всички служители.

Конфликт на интереси
Интересът на компамията при всяка търговска сделка трябва да се поставя на
по-високо място от всеки личен интерес или печалба.
>> Изисква се от всички служители, т.е. Ръководители, Административен или
Трудово-технически персонал, да избягват упражняването на дейности за
лични финансови интереси или други лични облаги, при изпълнението на
задълженията им, които нарушават тяхната лоялност спрямо компанията и
не са съвместими с професионалната им дейност в компанията (конфликт
на интереси).
>> Препоръчва се на служителите да се консултират с техния началник, ако
при изпълнението на техните задължения се наложи да предприемат 		
действия, извън установените и за които имат съмнения, че предизвикват
конфликт на интереси.

Подаръци
>> За приемливи, според Кодекса, подаръци, обеди, услуги и забавления се
считат тези, които са относително редки и не превишават, в парична стой
ност, заеманата позиция, в съответствие са с действащите закони, които
се съгласуват с обичайните бизнес практики и учтивост, не ви задължават
спрямо лицето, което ви е предоставило подаръка, не включват парични
суми и не се предоставят, нито пък получават от някой високопоставен
държавен служител, освен ако не сте получили предварително съответно
одобрение.

Измама
>> Всички служители и сътрудници на компанията трябва да се въздържат от
всяко действие, което представлява измама (напр. финансова измама,
нелегален поток на поверителна информация, подправяне на документи,
участие в незаконни действия на трети страни) и може да създаде условия
за незаконна дейност, включително действия, които пречат или заобикалят
механизмите за контрол на компанията.

Пране на пари
>> Забранено е персоналът да се занимава с всеки клиент, който по някакъв
начин е свързан с пране на пари, идващи от каквато и да е престъпна дей
ност. Освен това, всеки път, когато служител подозира, че отсрещната стра
на се опитва да използва услугите на компанията за незаконни цели, като
пране на пари или финансиране на тероризъм, той трябва незабавно да ин
формира ръководството на компанията.

Имущество
>> Всички служители са длъжни да опазват имуществото и ресурсите на ком
панията, да внимават когато го използват и да насочат вниманието си за
избягването на разхищения, повреди, унищожаване или кражба.
>> Разрешава се ограничена и при необходимост лична употреба на e-mail, об
мен на съобщения, интернет и телефон, в случай, че употребата им не е пре
калена, не представлява пречка за трудовите отговорности или не 		
нарушава по какъвто и да било друг начин Кодекса.
>> Служителите, които поради характера на предоставяния от тях труд водят
архиви, са длъжни да осигуряват точността и пълнотата им.

>> Ръководството на компанията решава за всеки подарък, даден на сътруд
ници на компанията, на външни организации и служби. Отделните служите
ли нямат право да предлагат подаръци и услуги на трети лица извън 		
компанията.
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Конфиденциалност
>> Кодовете за достъп са поверителни и строго лични.
>> Задължително е за всички служители да опазват поверителната и секретна
информация на компанията, независимо от начина или причината, поради коя
то е достигнала до знанието им и да не я оповестяват на лица извън компани
ята, включително и на лица от тяхното семейно или приятелско обкръжение,
през целия период на тяхното трудово правоотношение с компанията, но и
след края му, по какъвто и да било начин.
>> Уважаваме поверителната информация, отнасяща се до други организации
или лица, включително на наши клиенти, бизнес сътрудници и доставчици и я
опазваме по същия начин, по който опазваме поверителната информация на
нашата компания.
>> Компанията очаква от нейните служители, трети лица консултанти, изпълните
ли, бизнес сътрудници и доставчици да се придържат към действащите 		
закони и правила относно защитата на данни.

Здраве и Безопасност на Труда
Компанията се опитва да предоставя една здравословна и безопасна среда на
работа за всички негови служители. В съответствие с това, трябва:
>> Да полагате своя труд по начин, по който да е съобразен буквално и е в дух с
действащите закони, правила и държавни политики за здравословни и безо
пасни условия на труд, с цел опазването на здравето и безопасността на 		
нашите служители, клиенти, изпълнители и посетители.
>> Да следвате съответните препоръки, посочени от инструкторите при 		
вътрешните инструктажи (Семинари за пожарна безопасност, Правилна упо
треба на мотокари и др.).
>> Да сте бдителни на работното си място, като повдигате всякакъв вид въпроси,
които ви безпокоят и се отнасят до безопасността, пред вашия началник, 		
техник по безопасност или лекар по трудова медицина.
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Дискриминация - Тормоз
>> Ако смятате, че сте били жертва на дискриминация или тормоз, трябва да го
докладвате на вашия началник и да си сътрудничите с него при провеждането
на каквото и да било разследване.
>> Всяко докладване на дискриминация или тормоз ще бъде проучено незабавно
и усърдно. Ще се опитаме да задържим разследването поверително, доколко
то това е възможно.
>> Забраняваме всякакъв вид наказания спрямо лица, които са докладвали за
предполагаема дискриминация или тормоз или които сътрудничат за разслед
ването на такива докладвания.

Насилие и Заплахи
>> Компанията не проявява никаква толерантност, в случай на насилствени дейст
вия, заплахи с насилие, заплашителни действия и враждебност към друго лице
или група лица.
>> Ако смятате, че вие или някое друго лице е застрашено или е подложено на
насилие или ако забележите подозрителни действия, трябва да го оповестите
незабавно на вашия пряк началник или на друг член на Администрацията.
>> Забранява се притежанието, употребата, закупуването, продажбата, опита за
продажба, пласмента или производството на наркотици на работното място,
включително и на контролирани вещества без рецепта, както и злоупотребата/
неправилната употреба на алкохол и незаконни лекарства и
на лекарства с рецепта, по време на работа в компанията, както в 		
помещенията Й, така и извън тях.

Докладване на Оплаквания
>> Ваше задължение е да докладвате за всяко нарушение или евентуално нару
шение на Кодекса, включително и за случаите, в които ви бива упражнен 		
натиск от трети лица да го нарушите.
>> Всяко докладване на оплаквания няма да оказва никакво влияние върху слу
жителя, който докладва.
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