
  

 

 

 

С�едните изис��ания за �ОРПОРАТИВНА СОЦИА�НА ОТГОВОРНОСТ и съот�етст�ие са � си�а за �сич�и 

с�у�ите�и, доста�чици и други заинтересо�ани страни, работещи с Г�атех ЕООД: 

1 За�они и нормати�ни разпоредби 

Задъ��ите�но е да се съб�.да�ат при�о�имите за�они и разпоредби на страните, �ъдето се из�ърш�а 

дейност. 

2 �орупция и под�упи 

Вся�а форма на �орупция и�и под�упи е забранена. То�а е � си�а �а�то за а�ти�ните, та�а и за паси�ните 

под�упи. 

3 Пра�ата на чо�е�а  

Ме�дународно про�ъзг�асените пра�а на чо�е�а се спаз�ат и защита�ат, �а�то и се гарантира, че по �еригата 

на доста��и не се наруша�ат пра�ата на чо�е�а, по-специа�но по отношение на спаз�ането на 

ме�дународните дого�ори и национа�ните за�онодате�ст�а � об�астта на търго�ията с по�езни из�опаеми 

от �онф�и�ти и други природни ресурси. 

4 Наси�ст�ен труд 

Наси�ст�еният труд �ъ� �сич�ите му форми е забранен. То�а ���.ч�а наси�ст�ен труд на зат�орници, 

принудите�ен труд и др. 

5 Детс�и труд 

Детс�ият труд �ъ� �сич�ите му форми е забранен. Ос�ен а�о местните за�они не посоч�ат друга 

�ъзрасто�а граница, ни�ое �ице под �ъзрастта за задъ��ите�ното образо�ание и�и под 16                                           

(с из��.чение на разпоредбите на �он�енция на Ме�дународната организация на труда № 138) няма 

да бъде наемано на работа. Работниците на �ъзраст под 18 няма да из�ърш�ат рис�о�а работа и е 

�ъзмо�но да бъдат ограничени от нощни смени поради съобра�ения, с�ързани с образо�ате�ните им 

ну�ди. 

6 Тормоз 

�ичното достойнст�о, непри�осно�еността на �ичния �и�от и �ичните пра�а на �ся�о �ице тряб�а да 

бъдат у�а�а�ани. С�у�ите�ите не тряб�а да бъдат под�агани на те�есно на�азание, физичес�и, 
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се�суа�ен, психо�огичес�и и�и с�о�есен тормоз и�и з�оупотреба. 

7 Зап�ащане 

Възнагра�денията, ���.чите�но за из�ънреден труд и�и обезщетенията, тряб�а да са ра�ни и�и по-

�исо�и от пред�идените минима�ни та�и�а � съот�етните при�о�ими за�они и подза�оно�и 

нормати�ни а�то�е.  

8 Работни часо�е 

Ос�ен а�о национа�ните разпоредби изис��ат по-ма��о ма�сима�ни работни часо�е и ос�ен при 

из��.чите�ни търго�с�и обстояте�ст�а, от с�у�ите�ите няма да се изис��а редо�на работа през 

стандартната работна седмица от по�ече от 40 часа на седмица и�и обща работна седмица от по�ече от 

56 часа (���.чите�но из�ънреден труд и сумирано изчис�я�ане на работното �реме). С�у�ите�ите ще 

имат поне един почи�ен ден на �се�и седем дни, ос�ен � из��.чите�ни обстояте�ст�а. 

9 Дис�риминация 

Всич�и с�у�ите�и, неза�исимо от ц�ета на �о�ата им, раса, национа�ност, социа�ен произход, 

ин�а�идност, се�суа�на ориентация, по�итичес�и и�и ре�игиозни убе�дения, по� и�и �ъзраст, ще бъдат 

третирани според �ъзмо�ностите и ��а�ифи�ацията си при решенията на работодате�я, ���.чите�но, 

но не само, с�ързани с назнача�ане, по�ишение, �омпенсиране, обезщетения, обучение, съ�ращения и 

пре�ратя�ане. 

10 Здра�е и безопасност 

Задъ��ите�но е да се осигури безопасна и здра�ос�о�на работна среда, за да се предот�ратят 

инциденти и нараня�ания. 

Задъ��ите�но е да се спаз�ат пра�и�ата за безопасност на работа според дейст�ащото за�онодате�ст�о, 

�ато е препоръчите�но да се �недря�ат и при�агат дейст�ащи стандарти � об�астта на здра�ос�о�ните 

и безопасни ус�о�ия на труд. 

11 С�обода на сдру�а�ане и �о�е�ти�но трудо�о дого�аряне 

Задъ��ите�но е да се у�а�а�ат за�онните пра�а на с�у�ите�ите, с�обода за сдру�а�ане и �о�е�ти�но 

трудо�о дого�аряне. 

12 О�о�на среда 

Задъ��ите�но е да се съб�.да�ат наредбите за о�о�ната среда и стандартите, при�о�ими за  дейността 

и спаз�ането на пра�ти�ите за опаз�ането й на�ся�ъде, �ъдето се раз�и�а дейност. Замърся�ането на 



  

 

о�о�ната среда ще бъде минимизирано и защитата й ще бъде непре�ъснато подобря�ана. 

Препоръчите�но е да бъде �недрена система за упра��ение на о�о�ната среда според ISO  14001 и�и 

�оято и да е ра�ностойна система. 

13 Верига на доста��а 

Необходимо е да се задъ��ат �сич�и поддоста�чици да призна�ат и спаз�ат изис��анията на този 

Етичен �оде�с. 

Настоящият Етичен �оде�с е приет от Г�атех ЕООД и ��иза � си�а от 01.08.2017 г. 

�остие�о, 01.08.2017 г. 


