
Уважаеми колеги, 
Икономическият успех и социалната 
отговорност са две неразривно свързани 
цели на нашата компания. Ценностната 
система на Dussmann Group се основава 
на етичните принципи и отговорното 
поведение. Кодексът на поведение е 
начинът ни да изразим това отношение. 
Той обхваща нашите задължителни за 
изпълнение принципи да се отнасяме 
отговорно спрямо нашите колеги, бизнес 
партньори и обществото. 
     В основата на устойчивия успех на 
Dussmann Group е интегритетът. Ето защо 
нашата корпоративна култура е отражение 
на нашите икономически, социални и 
екологични ценности. Ясно е, че законът и 
редът трябва да се спазват. Нарушенията 
им са несъвместими с нашите принципи. 
Освен това те вредят и на репутацията на 
нашата компания и могат да имат правни 
последици. Нарушителите на закона 
вредят на всички в компанията. Кодексът 
на поведение е задължителен за всички 
филиали по света.  

     Изискваме от нашите доставчици и 
партньори да спазват тези принципи. Това 
индивидуално задължение служи като 
обща насока за ежедневните ни решения 
и действия. Нашите ръководи-тели трябва 
да дават добър пример и да демонстрират 
корпоративната култура на Dussmann 
Group, която е залегнала в този Кодекс на 
поведение. Не толерираме нарушения, тъй 
като те могат да доведат до налагането на 
дисциплинарни мерки или санкции.   
     Приемствеността и постоянното 
развитие на нашата компания зависят 
до голяма степен от нашия ангажимент 
за социална отговорност и репутацията 
ни като надеж-ден бизнес партньор. 
Благодарим Ви, че допринасяте за това 
чрез интегритета на Вашето лично 
поведение.
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Нашата отговорност
–  К О Д Е К С  Н А  П О В Е Д Е Н И Е  Н А  D U S S M A N N  G R O U P  –

Волф-Дитер Адхох         Пиетро Аулета         Йорг Брезеке         Хакан Лафреди         Дитер А. Роял

ордът на директорите на Dussmann Group
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Нашите споделени ценности

Нашите споделени 
ценности са в основата  

на корпоративната 
култура на Dussmann

ИНТЕГРИТЕТ 
Нашите действия се  

характеризират с  
почтеност и последо-
вателно спазване на 
законите и нормите. 

Противопоставяме се 
на всички форми на 

корупция и пречки пред 
лоялната конкуренция,

както и срещу детския и 
принудителен труд
в нашата сфера на 

влияние

СПРАВЕДЛИВОСТ 
Задължаваме се да се 
отнасяме справедливо 
и отговорно към 
клиентите, служителите, 
партньорите, общест- 
вото и други аинтересо-
вани страни

ЕКОЛОГИЧНО  
СЪЗНАНИЕ 

Dussmann Group поема 
отговорност за опазването  

на природните ресурси  
и набляга на пестенето  

на ресурси и екологично 
чисти продукти, процеси  

и структури.

CТРАСТ
Страстта е двигателят  

на нашата корпоративна 
култура. Тя определя 

възгледите ни като  
доставчик на услуги и 

способства развитието на 
нашия бизнес.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ
Обръщаме внимание на последова-
телното спазване на правата на 
човека, защитата от дискриминация, 
изключването на малтретиране и  
тормоз под каквато и да е форма,  
както и зачитането на различни  
култури и религии.
Уважаваме и ценим многообразието. 
Участваме в проекти за социално. 
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Спазване на законите и реда
Винаги спазваме всички закони, разпоредби, стандарти и изис-
квания на нашите вътрешни и външни заинтересовани страни.  
Ако националното законодателство е по-свободно от регулациите 
на Dussmann Group, то превес имат последните. Ако националните 
закони са по-строги, то те имат приоритет. Всеки служител носи 
отговорност действията му да са винаги в съответствие с тези 

обвързващи задължения.

Нашите принципи на поведение
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Борба с корупцията и подкупите
Корупцията, подкупите и изнудването не се толерират  

и трябва задължително да се избягват. Забранено е 
предоставянето или приемането на пари или други 

икономически предимства за започване или под-
държане на бизнес отношения. Подаръците, пока- 
ните и други предимства се третират в съответст-
вие с принципите за уместност и прозрачност. 
Очакваме нашите служители да проявят особено 
внимание, когато работят с държавни служители. 
Активното или пасивното участие в дейности по 

пране на пари или подготовката им е изключено.

Избягване на конфликти на интереси
Dussmann Group очаква всички нейни органи и служители да са 
лоялни към компанията. Избягваме ситуации, в които нашите 
лични или финансови интереси влизат в конфликт с тези на 
Dussmann Group. С цел разкриване на конфликт на интереси 
всеки трябва предварително да получи разрешение от прекия 
си ръководител и да документира (планираното) изпълняване на 
мандат в друга компания (особено конкурентна), (планираната) 
платена или безвъзмездна допълнителна дейност, (планираната) 
предприемаческа дейност и (планираната) стопанска дейност със 

свързани лица (напр. членове на семейството).



Лоялна конкуренция и спазване на 
антитръстовото законодателство
Печелим поръчките си при условията на лоялна конку- 
ренция. Уповаваме се на нашата иновативна концепция 
за предоста-вяне на услуги и не участваме в антиконку- 
рентни дейности и споразумения. Изпълняваме правилата 
инасоките на националното и международното законодател-
ство в областта на конкуренцията и антитръстовото законода- 
телство. Ако работим с конкуренти, например в рамките на 
споразумения за сътрудничество, обединения,съвместни 
предприятия или консорциуми, е необходима предварителна 

проверка от правния отдел.
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Прозрачно и справедливо отношение  
към подизпълнители и доставчици
Стараем се да поддържаме справедливи и надеждни 
партньорства с нашите подизпълнители и доставчици. Изборът 
ни на доставчици се основава на прозрачни и ясни критерии 
и процедури и взема предвид принципите на свободната и 
лоялна конкуренция. Задължаваме всички подизпълнители и 

доставчици, които имат договорни отношения с Dussmann Group, 
да подписват и спазват Кодекса за поведение. 

Опазване на околната среда
Допринасяме за опазването на околната среда и опти-
мално избягване на замърсяването на околната среда, като 
непрекъснато свеждаме до минимум потреблението на 
енергия, материали и ресурси, намаляваме количествата 
отпадъци и използваме екологично чисти продукти. 
Обръщаме внимание на чувствителното боравене със 
суровини и насърча-ваме екологос-ъобразни и енергийно- 
ефективни иновации с цел непрекъснато да подобряваме 
енергийна ефективност и опазването на околната среда и  
да даваме положителен принос за екологичните резултати  

на нашите клиенти.

Зачитане на правата на човека
Dussmann Group уважава достойнството на всеки  

човек. Ангажираме се със зачитането на правата  
на човека по цялата ни верига на стойността.



 
.Предотвратяване  
на детски и 
принудителен труд
Не толерираме детски труд или 

каквато и да е експлоатация на деца и  
млади хора. Mинималната възраст за приемане на работа не трябва  
да бъде под възрастта, в която свършва задължи-телното учи- 
лищно образование, но никога под 15 години. Нито един служител 
не може да бъде принуждаван пряко или косвено да работи 
чрез насилие и/или сплашване. Служителите трябва да бъдат 
наемани на работа само ако са изявили доброволно желание.

Осигуряване на 
равни възможности 
и справедливо 
отношение
Уважаваме и насърча-
ваме многообразието. 
Създаваме атмосфера 
за честно, доверено и 
уважително сътрудничество между 
ръководния състав и колегите. 
Тормозът и обидното поведение 
нямат място при нас. Стремим се  
да осигур-яваме равни възможности  

– позициите се  запълват изклю-
чително на базата на умения и 
компетентност Насърчаваме необ-
ходимите за целта условия на труд. 
Това включва справедливо възнаг- 
раждение, независимо от държа-
вата, в която се предоставя услугата.

Гарантиране на  
отсъствие на 
дискриминация
Гарантираме отсъствие на 
дискриминация въз основа на 
пол, възраст, цвят на кожата, 
произход, националност, 

религиозна прина-длежност, сексуална 
ориентация, увреждане, политически 
възгледи или профсъюзна дейност 
под каквато и да е форма. Решенията, 
свързани с персонала, като наемане, 
повишения или предпри-емането 
на дисциплинарни мерки, не трябва 
да включват дискриминация под 
каквато и да е форма.
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Осигуряване на безопасна и  
здравословна работна среда
Осигуряваме безопасна и здравословна работна среда за 
предотвратяване на трудови травми и заболявания с цел 
минимизиране на опасностите и рисковете. Включваме 

активно нашите служители в този процес и им предоставяме  
необходимите инструменти и ресурси. Редовно провеждаме 

необходимите обучения и инструктажи. Всички служители биват 
насърчавани да съобщават за идентифицирани заплахи. Всички 
трудови злополуки се регистрират, документират и анализират.



Пазене на 
имуществото на 
компанията
Всеки служител е длъжен да се отнася внимателно 
и да използва по предназначение собствеността на 

нашата компания и на нашите клиенти. Съоръженията, 
работното оборудване, правата на използване и лицен-

зите могат да се използват 
само за търговски цели. 
Не се разрешава 
злоупотреба лична, 
незаконна или 
друга нераз-

решена цел.

Защита на личните данни  
и поверителността на нашите 

служители и клиенти
Когато обработваме лични данни (напр. име, 
адрес, телефонен номер, дата на раждане, 
информация за здравословното състояние) 
на нашите служи-тели и клиенти, полагаме 
големи грижи, и третираме тези данни строго  
конфиденциално. Спазваме законода-

телството в областта на защитата 
на данните и сме го интегрирали в 
нашите бизнес процеси. Правото на 
неприкосновеност на личния живот 
трябва да се спазва. За всички ИТ и 
комуникационни системи трябва да се 

спазва адекватен стандарт за достъп и 
контрол на достъпа.
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Изключване на  
всякакви форми на 

малтретиране и тормоз
Не толерираме малтретира- 
нето и тормоза.По-спец- 
иално това се отнася 
за нежелани подходи 
и атаки от реален или 
словесен характер. Упражняване на

правото на свобода на 
събиране и сдружаване, 
колективно договаряне
Правото на свобода на съби- 
ране, сдружаване, и колективно 
договаряне може да бъде 
упражнявано. Спазваме прило-
жимите разпоредби, за да 
гарантираме справедливи 
условия на труд.



Пазене на търговски тайни
Търговските тайни и поверителната 
информация трябва да бъдат защи- 

тени срещу евентуален неотори-
зиран достъп.Също така те 

могат да се използват само 
за бизнес цели и не трябва 

да бъдат предавани на 
трети страни (включително членове 
на семейството и приятели). Това 
задължение остава в сила и 
след прекратяване на трудовото 
правоотношение.

Съобщаване за нарушения и съмнения
(Система за подаване на сигнали/омбудсман)
Dussmann Group насърчава среда, в която всеки служител и всеки ръково-
дител може директно да съобщава за нарушения и съмнения. Всеки е длъжен 
да съобщава за известни или предполагаеми нарушения на принципите и 

съдържанието на Кодекса за поведение, корпоративните политики и прило-
жимите закони. Сигналите могат да се подават поверително и, ако е 

необходимо, анонимно. При добросъвестно подаване на сигнали няма 
да има негативни последици. Нарушенията на правилата могат да 
бъдат докладвани без притеснения на ръководителя, управителния 
съвет или отдела за съответствие. Външният адвокат (омбудсман) 
също приема при необходимост анонимни сигнали за потенциални 
престъпления или нарушения на закони или разпоредби.
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Съзнателно управление на 
комуникацията на публично място
Искаме да общуваме точно и последователно. 
Поради тази причина само упълномощените 
лица могат да предават на трети лица 
информация за компанията от 

името на Dussmann Group.

Документиране на  
бизнес сделки
Всички бизнес сделки трябва  
да бъдат документирани изцяло, 
систематично и възпроизводимо 
в съответствие със законовите  

и вътрешните разпоредби.
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Спазване на
нашия кодекс 
за поведение
Всеки се насърчава да 
базира собственото 
си поведение на 
изброените принципи. 
В тази връзка нашите 
ръководители възпри-
емат определен модел  
за подражание, с който 
демонстрират почтеност  

в бизнеса. Всеки ръководител 
е отговорен всички служители в 

неговата област на отговорност да 
разбират и спазват правилата.
Подкрепяме всеки служител, който 
има въпроси относно този Кодекс  
на поведение и изключваме каквито 
и да е негативни последици от него-
вото спазване.

Последствия  
от неспазването
Нарушенията на този 
Кодекс на поведение могат 
да доведат до значителни 
негативни икономически 
последици за Dussmann 

Group. Освен евентуални 
дисциплинарни мерки органите, 
ръководи-телите и служителите на 
Dussmann Group трябва да очакват 
и санкции от държавните органи. 
Провеждаме открит диалог относно 
нарушенията на нашия Кодекс на 
повед-ение и произтичащите от него 
мерки.

Контакт: 
Отдел за съответствие: 
+49 30 2025-1047
compliance@dussmann.de

Адвокат Йеско Трамс 
+49 89 74325234
ombudsmann.dussmann@bdolegal.de


