Effective as of October 1, 2019
AMERICAN UNIVERSITY IN BULGARIA
WHISTLEBLOWER POLICY
I. INTRODUCTION
The American University in Bulgaria is committed to creating and maintaining a culture of
openness within its organization so that individuals feel encouraged and confident to raise any
concerns relating to suspected misconduct at an early stage.
The American University in Bulgaria also recognizes the negative effect which misconduct,
malfeasance or wrongdoing (together, referred to below as “misconduct’) can have on the
organization, and therefore encourages you to raise genuine concerns, or any concrete
suspicions, which you may have concerning misconduct.
This Policy is intended to create an internal safe mechanism for raising concerns within the
Material Scope described in Section III below, while providing balanced and effective
Whistleblower protection.
This Policy applies to full and part-time employees, students, subcontractors, persons
belonging to the administrative, management or supervisory bodies of the University,
including non-executive members, as well as volunteers and paid or unpaid trainees, and other
members of the University. This Policy does not apply to conference attendees or visitors to
the University.
II. DEFINITIONS
Except where otherwise specified in the text, the terms in this Policy shall have the following
meanings:
2.1. Concerned Person means a natural or legal person who is referred to in the Disclosure
and the report by the Whistleblower Officer as a person to whom the misconduct is attributed
or with which he or she is associated.
2.2. Designated Person means a competent person within the internal structure of the
University to whom the Whistleblower forwards the respective Disclosure.
2.3. Disclosure means each concern raised by the Whistleblower within the material scope of
this Policy and under the procedure described below.
2.4. Whistleblower or Reporting Person means an individual who makes a Disclosure and
who shall be protected under the rules of this Policy.
2.5. Whistleblower Officer means an independent self-employed individual, who is
designated to assist the Whistleblower in the reporting process, who declare that he/she is not
related to any other officer, member of any corporate body, supervisory body or subcontractor
of the University, and who has undertaken to process all Disclosures according to the rules
under this Policy.
III. MATERIAL SCOPE
This Policy provides protection of Whistleblowers reporting on the following breaches of
✓
Rules of procedure for public procurement;
✓
Marketing and use of sensitive and dangerous products;
✓
Protection of the environment;
✓
Consumer rights and consumer protection;
✓
Protection of privacy and personal data, and security of network and information
systems;
✓
Prevention of money laundering and terrorist financing

✓
Competition and State aid rules, and as regards acts which breach the rules of
corporate tax or arrangements whose purpose is to obtain a tax advantage that defeats the
object or purpose of the applicable corporate tax law;
✓
Financial misuse, fraud, or concealment of financial misconduct;
✓
Failure to comply with legal obligations;
✓
Serious ethical misconduct
IV. PROTECTION AND CONFIDENTIALITY
4.1. The University staff is provided with protection against being dismissed or penalized as a
result of disclosing information which, in the reasonable belief of that member of staff, is in
the public interest and tends to show the characteristics specified in this Whistleblowing
Policy. No Whistleblower who makes a Disclosure will suffer detriment or adverse treatment
from the University as an employer as a result of making the protected disclosure.
4.2. Any Whistleblower reporting information on misconduct falling within the areas of
Material Scope covered by this Policy shall qualify for protection provided that:
(a) the person had reasonable grounds to believe that the information reported was true at the
time of reporting, and
(b) the information fell within the scope of this Policy.
4.3. Reporting Persons making a Disclosure report in accordance with this Policy shall not be
considered to have breached any restriction on disclosure of information and shall not incur
liability of any kind in respect of such reporting or Disclosure, provided that they had
reasonable grounds to believe that the reporting or disclosure of such information was
necessary for revealing misconduct pursuant to this Policy.
4.4. Reporting Persons shall not incur liability in respect of the acquisition of or access to the
relevant information, provided that such acquisition or access did not constitute a selfstanding criminal offence. In the latter case, the criminal liability shall remain governed by
applicable national law.
4.5. Any other possible liability of the Reporting Persons arising from acts or omissions
which are unrelated to the reporting or are not necessary for revealing misconduct or a breach
pursuant to this Policy shall remain governed by Bulgarian Law.
4.6. Disclosures will be treated in a confidential and sensitive manner and all related material
will be stored securely. The information produced when handling a Disclosure will be kept
confidential, limiting access to those persons relevant to the investigation. The identity of
individuals making Disclosures will be kept confidential to the extent that it does not hinder
or impede the investigation. In such cases, the University will inform the individual before it
takes any further action which might involve breaking the initial confidentiality. It should be
noted, however, that if it is necessary, the identity of individuals making the Disclosure may
be revealed during the investigation and such an individual may need to provide a statement
as part of the evidence required.
4.7. Furthermore the identity of the Concerned Person shall be kept confidential. The
Concerned Person shall have rights of defense, including the right to access the file, the right
to be heard and the right to seek effective remedy against a decision. During the investigation
it is presumed that the Concerned Person is innocent.
V. ANONYMOUS AND UNTRUE ALLEGATIONS
5.1. Individuals raising the concerns under this Whistleblowing Policy are encouraged to
identify themselves.
5.2. Anonymous concerns cannot be handled under this Policy.

5.3. If an individual discloses information under this Whistleblowing Policy which he or she
reasonably believes shows or indicates misconduct, malpractice, wrongdoing or danger in the
public interest, but which action is not confirmed by the investigation conducted, no
detrimental or disciplinary action will be taken against such individual.
5.4. If it is indisputably proved that such an individual has made malicious or vexatious
allegations pursuing personal gain, actions may be taken against this individual under the
relevant disciplinary or other applicable procedure. However the actions of the Reporting
Person shall be considered as performed in good faith until the opposite is proven with
reliable evidence.
VI. PROCEDURE
6.1. Disclosures should be made at the earliest opportunity.
6.2. Disclosures should state that they are being made under this Whistleblowing Policy and
identify the issue which is set forth under Material Scope under section III.
6.3. Disclosures should contain as much detail as possible with regard to the concerns raised
including, where applicable, the names of individuals, events, locations and dates
6.4. If one or more persons wish to raise a concern with respect to issues arising under
Material Scope in Section III, each person should make his/her own Disclosure and such
persons should not discuss the matter among themselves further on. Joint disclosures may
lead to counter-allegations, confusion or misinterpreted information.
6.5. Any individual raising concerns should make the Disclosure in writing by e-mail to the
attention of the Whistleblowing Officer at whistleblowing.aubg@gmail.com.
6.6. The Whistleblowing Officer as soon as practically possible but not later than seven days
upon receipt of the Disclosure will issue an acknowledgement of receipt of the Disclosure to
the individual making the Disclosure and forward the received Disclosure to the Designated
Person.
6.7. The official role of the Whistleblowing Officer and his/her primary responsibility is that
of the person to receive Disclosures of allegations of suspected improper activities, as set
forth under Material Scope herein, and administer the Disclosures by forwarding them to the
respective Designated Person within the University. The Whistleblowing Officer is not an
investigator, nor does he/she determine the appropriate corrective or remedial actions.
6.8. The Designated Person to whom the Disclosure has been forwarded will consider the
Disclosure and the information made available to him/her, and decide whether the Disclosure
falls within the scope of this Whistleblowing Policy or not. or whether it would be more
appropriately considered through another policy. The Designated Person shall inform the
individual making the Disclosure (if not made anonymously) about his/her decision with
respect to the scope, including the justification, within twenty working days, or such longer
time as is required to conclude whether the Disclosure is within the scope, as of the date
when the Designated Person received the forwarded disclosure.
6.9. If the Disclosure is found not to meet the criteria set out in this Whistleblowing Policy
and/or otherwise is without substance, no further action will be taken.
6.10. If the Disclosure is found to fall within the scope of another University policy, the
Designated Person will refer the Disclosure to the relevant manager for further action to be
taken under the applicable University policy or procedure.
6.11. If the Disclosure is found to meet the criteria set out in this Whistleblowing Policy the
Designated Person will decide whether to:
6.11.1. Appoint someone internal to the University to lead an investigation;
6.11.2. Appoint someone external to the University to lead an independent inquiry; or
6.11.3. Refer the matter directly for external investigation by competent authorities – the
police, the Executive Environment Agency, for example.

6.12. When allegations of suspected misconduct or improper activity concern a senior
administrator, the Designated Person shall send the disclosure to the Chair of the Audit
Committee.. The Audit Committee will address all issues related to financial and accounting
practices, internal controls, or auditing.
6.13. The individual raising the concern may be required to attend additional meetings to
provide further information to assist in making the initial assessment.
6.14. Where the matter is to be investigated internally within the University, the investigator
will normally be a member of the University Management Team independent of the area in
which the misconduct or improper activity is alleged to have occurred. The investigating
officer will play no part in any decisions which are taken in response to the findings of the
investigation, and will have no involvement with or responsibility for any other procedures
which may be invoked as an outcome of the investigation. The investigating officer will, at
his/her sole discretion, determine the scope of the investigation and will be supported, if
necessary, by the appropriate team.
6.15. Disclosures will be investigated as sensitively and quickly as possible. Where
reasonably practicable the investigation should be completed within 60 working days.
6.16. All concerns raised by an individual will be treated fairly and properly.
6.17. Official written records will be kept at each stage of the whistleblowing investigation
process.
6.18. Once an investigation (whether internal or external) has been completed, a written report
will be submitted to the Designated Person who will determine what action, if any, should be
taken in the circumstances.
6.19. The Designated Person will provide feedback to the Reporting Person about the followup to the Report, within a period not exceeding three months from the acknowledgment of
receipt, or if no acknowledgement was sent, from the expiry of the seven-day period after the
Report was made.
6.20. The individual who made the Disclosure may not seek review of any decision made. But
if the individual who made the Disclosure is dissatisfied with the outcome, because the
procedures have not been followed properly; or there is evidence of prejudice or bias in the
handling of the case; or there is further evidence of misconduct which was not available at the
time of the original Disclosure, he/she may escalate the disclosure to the Chair of the Audit
Committee, always with a copy to the Chair of the Board of Trustees (or, if the
whistleblowing disclosure concerns the Chair of the Audit Committee – only to the Chair of
the Board of Trustees), whereas the Chair of the Audit Committee (correspondingly the Chair
of the Board of Trustees) will either confirm the decision that no further action be taken or
will determine what further action is to be taken and the process by which that action will be
taken and its decision in this respect shall be final.
VII. FINAL PROVISION
This Policy is approved, as of October 1, 2019, by the Audit Committee, with confirmation by
the Board of Trustees. This Policy may be amended at any time, where the new version shall
be published at https://www.aubg.edu/documents/2597. However in case of such amendment
the more favorable version of this Policy for the Whistleblower shall apply to concerns, raised
under this Policy prior the announcement of the amendment.
The Board of Trustees is the designated body for overseeing the enforcement of this
Whistleblower Policy.
As of October 1, 2019

Това е пояснителен превод. В случай на противоречие, английският текст има
приоритет.
В сила от 1 октомври 2019
АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ
ПОЛИТИКА ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ
I. УВОД
Американският университет в България е наясно с негативния ефект, който може да
имат върху организацията неправилно поведение, злоупотреби или неправомерни
действия (наричани от тук нататък „нередности“) и ви окуражава да изразявате своите
притеснения или конкретни подозрения, които можете да имате относно нередности.
Американският университет в България е ангажиран в създаването и поддържането на
култура на откритост в рамките на своята организация, така че хората да се чувстват
окуражени и уверени да изразяват опасения, свързани със съмнения за нередности на
ранен етап.
Настоящата Политика за докладване на нередности има за цел да създаде вътрешен
безопасен механизъм за изразяване на опасения в рамките на материалния обхват,
описан в раздел III по-долу, като същевременно осигурява балансирана и ефективна
защита на лицата, подаващи сигнали.
Настоящата Политика се прилага за служители на пълно или почасово работно време,
студенти, подизпълнители, лица, принадлежащи към административните, ръководните
или надзорните органи на университета, включително членове, които не са
изпълнителни лица, както и доброволци и платени или неплатени стажанти и други
членове на университета. Настоящата Политика не се прилага за участници в
конференции или посетители на университета.
II. ДЕФИНИЦИИ
С изключение на случаите, когато в текста е посочено друго, термините в настоящата
Политика имат следното значение:
2.1. Засегнато лице се отнася до физическо или юридическо лице, което е посочено в
сигнала и в доклада на отговорника по подаване на сигнали за нередности като лице,
причинило нередност или свързано с такава.
2.2. Отговорно лице се отнася до компетентно лице от вътрешната структура на
университета, на което подателят на сигнала праща съответния сигнал.
2.3. Сигнал се отнася до всяко безпокойство, изразено от подателя на сигнала в
рамките на материалния обхват на настоящата Политика и съгласно описаната по-долу
процедура.
2.4. Подател на сигнал за нередност или докладващо лице се отнася до физическо
лице, което подава сигнал и което трябва да бъде защитено съгласно правилата на тази
Политика.
2.5. Отговорник по подаване на сигнали за нередности се отнася до независимо лице
със самостоятелна заетост, което е определено да подпомага докладващото лице в
процеса на подаване на сигнал, което декларира, че не е свързано с друг служител, член
на който и да е корпоративен орган, надзорен орган или подизпълнител на
университета, и което се е наело да обработва всички сигнали в съответствие с
правилата на настоящата Политика.

III. МАТЕРИАЛЕН ОБХВАТ
Настоящата Политика предоставя защита на лицата, подаващи сигнал за нередности,
които докладват за следните нарушения относно:
✓
Процедурния правилник за възлагане на обществени поръчки;
✓
Маркетинга и употребата на чувствителни и опасни продукти;
✓
Опазването на околната среда;
✓
Правата и защитата на потребителите;
✓
Защитата на поверителността и личните данни и сигурност на мрежовите и
информационни системи;
✓
Предотвратяването на прането на пари и финансирането на тероризъм;
✓
Правилата за конкуренция и оказване на държавна помощ, и по отношение на
актове, които нарушават правилата за корпоративен данък или договорености,
чиято цел е да се получи данъчно предимство, което нарушава предмета или
целта на приложимото законодателство за корпоративен данък;
✓
Финансови злоупотреби, измами или укриване на финансови нарушения;
✓
Неспазване на законовите задължения;
✓
Тежки етични нарушения.
IV. ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
4.1. Служителите на университета получават защита срещу уволнение или
санкциониране заради разкриване на информация, която по разумно убеждение на този
член на персонала е в обществен интерес и показва характеристиките, посочени в
настоящата Политика за докладване на нередности. Нито едно докладващо лице, което
подаде сигнал, няма да претърпи вреда или неблагоприятно третиране от страна на
университета като работодател заради подаването на сигналa.
4.2. Всяко докладващо лице, подало информация относно нередности, попадащи в
материалния обхват на настоящата Политика, се квалифицира за защита, при условие
че:
а) лицето е имало разумни основания да смята, че съобщената информация е вярна към
момента на докладване, и
б) информацията попада в обхвата на настоящата Политика.
4.3. Докладващите лица, които подават сигнал в съответствие с настоящата Политика,
не се считат за нарушили ограниченията за разкриване на информация и не носят
отговорност от какъвто и да е вид по отношение на такива сигнали, при условие че
имат основателни причини да смятат, че сигналът или разкриването на такава
информация е необходимо за разкриване на нередност в съответствие с настоящата
Политика.
4.4. Докладващите лица не носят отговорност по отношение на придобиването или
достъпа до съответната информация, при условие че такова придобиване или достъп не
представляват самостоятелно престъпление. В последния случай наказателната
отговорност се урежда от приложимото национално законодателство.
4.5. Всяка друга възможна отговорност на докладващите лица, произтичаща от
действия или бездействия, които не са свързани с подаването на сигнал или не са
необходими за разкриване на нередност или нарушение в съответствие с настоящата
Политика, остават уредени от българското законодателство.
4.6. Сигналите ще бъдат третирани по конфиденциален и внимателен начин, а всички
свързани материали ще бъдат сигурно съхранявани. Информацията, получена при
обработка на сигнал, ще бъде поверителна, с ограничен достъп от лица, имащи
отношение към разследването. Самоличността на подателите на сигнал за нередност ще

бъде пазена в поверителност до степен, която не пречи или възпрепятства
разследването. В такива случаи университетът ще информира лицето преди да
предприеме някакви допълнителни действия, които биха могли да включват
нарушаване на първоначалната поверителност. Трябва да се отбележи обаче, че ако е
необходимо, самоличността на подателя на сигнал за нередност може да бъде разкрита
по време на разследването и такова лице може да се наложи да даде показания като
част от необходимите доказателства.
4.7. Самоличността на засегнатото лице също се пази в тайна. Засегнатото лице има
право на защита, включително правото на достъп до преписката, правото да бъде
изслушано и правото да търси ефективно средство за защита. По време на
разследването се предполага, че засегнатото лице е невинно.
V. АНОНИМНИ И БЕЗПОЧВЕНИ ОБВИНЕНИЯ
5.1. Лицата, подаващи сигнал в съответствие с настоящата Политика за докладване на
нередности, се насърчават да се идентифицират.
5.2. Анонимни сигнали не могат да се обработват съгласно настоящата Политика.
5.3. Ако дадено лице разкрие информация според настоящата Политика за докладване
на нередности, за която той или тя основателно вярва, че представлява неправилно
поведение, злоупотреба, неправомерно действие или опасност за обществения интерес,
но което действие не бъде потвърдено от проведеното разследване, срещу лицето няма
да се предприемат вредоносни или дисциплинарни действия.
5.4. Ако по безспорен начин се докаже, че докладващо лице е отправило злонамерени
или неоснователни обвинения в преследване на лична изгода, срещу лицето могат да
бъдат предприети действия по съответната дисциплинарна или друга приложима
процедура. Въпреки това, действията на докладващото лице се считат за извършени
добросъвестно докато не бъде доказано обратното чрез надеждни доказателства.
VI. ПРОЦЕДУРА
6.1. Подаването на сигнал за нередност трябва да се извършва при първа възможност.
6.2. В сигнала трябва да се посочи, че той се подава в рамките на настоящата Политика
за докладване на нередности и да идентифицира проблема, който е изложен в
материалния обхват в раздел III.
6.3. Сигналът трябва да съдържа възможно най-подробна информация по отношение на
повдигнатите проблеми, включително, когато е приложимо, имената на лица, събития,
места и дати.
6.4. Ако едно или повече лица желаят да изразят загриженост по отношение на
въпроси, възникнали в рамките на материалния обхват в раздел III, всяко лице трябва
да подаде свой собствен сигнал и такива лица не трябва да обсъждат въпроса помежду
си по-нататък. Съвместните сигнали могат да доведат до противоречия, объркване или
погрешно тълкувана информация.
6.5. Всяко докладващо лице трябва да подаде сигнал в писмена форма до отговорника
по подаване на сигнали за нередности по електронна поща на
whistleblowing.aubg@gmail.com.
6.6. Отговорникът по подаване на сигнали за нередности възможно най-бързо, но не покъсно от седем дни след получаване на сигнала, ще изпрати потвърждение за
получаване на сигнала към лицето, което го е подало, и ще препрати получения сигнал
на отговорното лице.
6.7. Официалната роля на отговорника по подаване на сигнали за нередности и
негова/нейна основна отговорност е да приема сигнали за съмнения за неправомерни

действия, посочени в материалния обхват тук, и да управлява сигналите като ги
препраща на съответното отговорно лице в университета. Отговорникът по подаване на
сигнали за нередности не е следовател, нито определя подходящите коригиращи
действия.
6.8. Отговорното лице, към което е препратен сигналът, ще разгледа сигнала и
предоставената му информация и ще реши дали сигналът попада в обхвата на
настоящата Политика за докладване на нередности или не, и дали би било поподходящо да бъде разгледан в обхвата на друга политика. Отговорното лице
уведомява подателя на сигнала (ако той не е направен анонимно) за своето решение по
отношение на обхвата, включително обосновка, в рамките на двадесет работни дни или
толкова по-дълъг период, какъвто е необходим за достигане до заключение дали
сигналът попада в рамките на обхвата, считано от датата, на която отговорното лице е
получило препратения сигнал.
6.9. Ако бъде установено, че сигналът не отговаря на критериите, посочени в
настоящата Политика за докладване на нередности, и/или по друг начин е без
основание, не се предприемат допълнителни действия.
6.10. Ако бъде установено, че сигналът попада в обхвата на друга политика на
университета, отговорното лице ще пренасочи сигнала до съответния ръководител за
по-нататъшни действия, които да бъдат предприети съгласно приложимата политика
или процедура на университета.
6.11. Ако бъде установено, че сигналът отговаря на критериите, определени в
настоящата Политика за докладване на нередности, отговорното лице ще реши дали да:
6.11.1. Назначи някое вътрешно лице в университета, което да води разследване;
6.11.2. Назначи някое външно за университета лице, което да води независимо
разследване; или
6.11.3. Препрати въпроса директно за външно разследване от компетентните органи –
напр. полиция, изпълнителна агенция по околна среда и др.
6.12. Когато сигналът за съмнения за неправомерно поведение или неправомерна
дейност засягат висше административно лице, отговорното лице изпраща сигнала до
председателя на одитния комитет. Одитният комитет ще адресира всички въпроси,
свързани с финансовите и счетоводните практики, вътрешния контрол или одита.
6.13. От подателя на сигнала за нередност може да бъде изискано присъствие на
допълнителни срещи, за да предостави допълнителна информация, която да помогне
при извършването на първоначалната оценка.
6.14. Когато въпросът трябва да бъде разследван вътрешно в университета,
следователят обикновено ще бъде член на управителния екип на университета,
независим от отдела, в който се твърди, че е извършено нарушение или неправомерна
дейност. Разследващият служител няма да участва в никакви решения, взети в отговор
на констатациите от разследването, и няма да участва в или да отговаря за други
процедури, които могат да бъдат предизвикани в резултат от разследването.
Разследващият служител по свое усмотрение ще определи обхвата на разследването и
при необходимост ще бъде подкрепен от съответния екип.
6.15. Сигналите ще бъдат разследвани възможно най-внимателно и бързо. Където е
възможно, разследването трябва да приключи в рамките на 60 работни дни.
6.16. Всички въпроси, повдигнати от дадено лице, ще бъдат третирани справедливо и
правилно.
6.17. На всеки етап от процеса на разследване на подаден сигнал ще бъдат водени
официални писмени записи.
6.18. След приключване на разследването (независимо дали е вътрешно или външно),
ще бъде представен писмен доклад пред отговорното лице, което ще определи какви

действия, ако са нужни такива, трябва да бъдат предприети при конкретните
обстоятелства.
6.19. Отговорното лице ще предостави обратна информация на докладващото лице
относно последващите действия по доклада в рамките на период, не по-дълъг от три
месеца от изпращането на потвърждение за получаването на сигнала, или ако не е било
изпратено потвърждение, след изтичането на седемдневния период след изготвянето на
доклада.
6.20. Подателят на сигнала за нередност не може да иска преглед на взето решение. Но
ако докладващото лице е недоволно от резултата поради неправилно спазване на
процедури; или има данни за предубеждения или пристрастия при разглеждане на
делото; или има други доказателства за неправомерно поведение, които не са били
налични към момента на подаване на първоначалния сигнал, той/тя може да ескалира
сигнала до председателя на одитния комитет, задължително с копие до председателя на
настоятелството (или, ако сигналът за нередност се отнася до председателя на одитния
комитет – само до председателя на настоятелството), като председателят на одитния
комитет (съответно председателят на настоятелството) ще потвърди решението да не се
предприемат допълнителни действия или ще определи какви по-нататъшни действия
да бъдат предприети и процесът, по който ще се предприемат тези действия, и
решението му в това отношение е окончателно.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Настоящата Политика е одобрена на 1 октомври 2019 г. от одитния комитет с
потвърждение от настоятелството. Тази Политика може да бъде изменена по всяко
време като новата версия ще бъде публикувана на адрес:
https://www.aubg.edu/documents/2597. В случай на такова изменение обаче, поблагоприятният вариант на настоящата Политика за докладване на нередности ще се
прилага по отношение на сигнали, подадени съгласно Политиката преди обявяването
на изменението.
Настоятелството е определеният орган за контрол върху прилагането на настоящата
Политика за докладване на нередности.
l октомври 2019 г.

