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ДОГОВОР  
 

за провеждане на дуално обучение в България  
 

между 
 
Гимназия:  

ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ”ИНТЕЛЕКТ”със 

седалище: 5800 гр. Плевен, ж.к. Дружба III, представлявана от: Емил Райков, 
директор, Булстат: 824104556 
(наричана по-нататък за краткост „Гимназия“)  
 
и 
 
Работодател: „ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, с ЕИК 131071587, със седалище 
и адрес на управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-
ти Март“ №1, представлявано от неограничено отговорния съдружник „ЛИДЛ 
България“ ЕООД, ЕИК: 130993772, със седалище и адрес на управление област 
София, община Елин Пелин, с. Равно поле 2129, ул. „3-ти Март“ № 1, члез Милена 
Драгийска-Денчева – Главен изпълнителен директор и Катерина Шопова - прокурист,  
(наричано по-нататък за краткост „РАБОТОДАТЕЛ“) 
 
 

I. Предмет на договора  
 

1. Предмет на този договор е осигуряването на професионално обучение на 
учениците от горепосочената ГИМНАЗИЯ по системата на дуално обучение по 
професия „Икономист“, специалност „Търговия“ и организирането на практическо 
обучение на учениците при РАБОТОДАТЕЛЯ при спазване разпоредбите на 
Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда на провеждане на обучение чрез 
работа (дуално обучение) (Наредбата) и Закона за професионалното образование 
и обучение (ЗПОО) в България.  
 

II. Професионално обучение по дуалната система  
 

1. Професионалното обучение на учениците се осъществява по учебен план 
/Приложение 1 от настоящия договор/ и програма, изготвени съвместно от 
ГИМНАЗИЯТА и РАБОТОДАТЕЛЯ и утвърдени по реда на ЗПОО. В програмата се 
определят знанията, уменията и способностите, които трябва да придобият 
учениците по време на теоретичното и практическото им обучение.  

2. Ученик на ГИМНАЗИЯТА според смисъла на този договор е ученикът, с който 
РАБОТОДАТЕЛЯТ сключва трудов договор по реда на Наредбата за условията и 
реда на провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) и КТ. Трудовият 
договор е договорът, с който се уреждат условията за обучение и работа при 
РАБОТОДАТЕЛЯ.  

3. Дуалното обучение обхваща професионалното обучение на учениците, което се 
осъществява на две места – в  ГИМНАЗИЯТА, където се осъществява теоретичното 
обучение и при РАБОТОДАТЕЛЯ, където се осъществява практическото обучение 
за негова сметка.  

4. Практическото обучение на учениците протича под формата на тясно 
специализирано обучение и се провежда под формата на работна практика и 
ефективна работа. Работната практика включва произвеждането на продукти, 
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извършването на услуги или на квалифицирани дейности, отговарящи на 
професията и специалността, по която се подготвят учениците.     

5. В практическото обучение при РАБОТОДАТЕЛЯ ще вземат участие 4 /четири/ 
ученика от випуск 2021/2022 г. по професия „Икономист“, специалност „Търговия“, 
избрани в края на 10-ти клас по предварително уточнени критерии от страна на 
РАБОТОДАТЕЛЯ И ГИМНАЗИЯТА. РАБОТОДАТЕЛЯТ си запазва правото да 
промени посочения в този член брой до четири месеца преди началото на учебната 
година, в която ще започне обучението. 

6. Практическото обучение на учениците се осъществява от наставник, определен от 
РАБОТОДАТЕЛЯ. Всеки наставник отговаря за максимум 5 ученика.  

7. Практическото обучение при РАБОТОДАТЕЛЯ и теоретичното обучение в 
ГИМНАЗИЯТА се координират от определен от ГИМНАЗИЯТА учител-методик. 
Името на този учител-методик се уточнява от страна на ГИМНАЗИЯТА при 
стартиране на учебната година в 11-ти клас.  

 
III. Време и място на обучението  

 
1. Мястото, където се осъществява практическото обучение на учениците, е филиал / 

магазин на РАБОТОДАТЕЛЯ.  
2. Мястото, където се осъществява практическото обучение на учениците, трябва да 

отговаря на изискванията за работа и обучение на непълнолетни лица.  
3. Мястото, където се осъществява теоретичното обучение на учениците, е 

седалището на ГИМНАЗИЯТА.  
4. Мястото, където ще се осъществяват теоретичното и практическото обучение на 

учениците, трябва да отговаря на необходимите изисквания и стандарти по 
отношение на материално-техническата база за провеждане на обучение и 
практика по съответната професия.   

5. При практическото обучение на ученици в 11-ти и 12-ти клас (ненавършили 18 
години) за ден на обучение се счита времето от 7 часа (съгласно чл. 305, ал. 3 на 
КТ).  Под час на обучение се има предвид времетраене с продължителност 60 мин.  

6. Практическото обучение на учениците ще се извършва по график, разработен 
съвместно от ГИМНАЗИЯТА и РАБОТОДАТЕЛЯ, при спазване изискванията на КТ 
и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.  

7. Практическото обучение ще се извършва съобразно договореното с 
РАБОТОДАТЕЛЯ работно време съгласно разпоредбите на КТ. На ученика се 
полага време за хранене и почивка, което е еднакво на това на служителите на 
РАБОТОДАТЕЛЯ и е съобразено с изискванията на КТ. 

8. Практическото обучение може да се осъществява в рамките на работните дни. То 
не може да се провежда в събота или неделя, както и по време на официалните 
празнични дни. То обаче може да бъде провеждано и по време на ученическите 
ваканции.  

 
IV. Права и задължения на Работодателя 

 
1. При провеждането на практическото обучение РАБОТОДАТЕЛЯТ ще се придържа 

към съществуващото българско законодателство. РАБОТОДАТЕЛЯТ ще 
предостави такива условия за практическото обучение на учениците, които да 
осигурят възможност на учениците за придобиването на необходимите знания и 
умения съгласно учебната програма.  

2. РАБОТОДАТЕЛЯТ  предоставя на ГИМНАЗИЯТА име, телефон и мейл за връзка с 
наставника, който ще отговаря за практическото обучение на учениците не по-късно 
от две седмици преди старта на 11-ти клас. В случай че по време на учебната 
година настъпи промяна в броя или името на наставниците, РАБОТОДАТЕЛЯТ е 
длъжен да информира своевременно в писмена форма ГИМНАЗИЯТА.  
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3. РАБОТОДАТЕЛЯТ  е длъжен да посочи на ГИМНАЗИЯТА адреса за провеждане на 
практическото обучение най-късно един месец преди старата на учебната година 
за 11-ти клас. 

4. РАБОТОДАТЕЛЯТ ще посочи за контакт с ГИМНАЗИЯТА свой оторизиран 
представител, който ще отговаря за разрешаване на евентуални въпроси и 
проблеми, касаещи практическото обучение на учениците.    

5. РАБОТОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури комплексно практическо обучение на 
учениците, с които е подписал трудов договор.   

6. РАБОТОДАТЕЛЯТ ще отбелязва в дневник присъствието на учениците на 
практическото обучение и оценките от представянето им и при поискване ще ги 
предоставя на учителя-методик, представител на ГИМНАЗИЯТА.  

7. РАБОТОДАТЕЛЯТ ще информира ГИМНАЗИЯТА  за всичко, което е свързано с 
изпълнението на задълженията на учениците по време на практическото обучение.  

8. РАБОТОДАТЕЛЯТ ще предостави възможност на учителя-методик, определен от 
ГИМНАЗИЯТА, да извършва своята дейност на координатор между практическото 
и теоретичното обучение, като му разреши достъп до съответните помещения на 
РАБОТОДАТЕЛЯ, в които се провежда обучението на учениците, при спазване на 
вътрешните правила и изисквания на РАБОТОДАТЕЛЯ. 

9. РАБОТОДАТЕЛЯТ ще осигури на учениците подходящи условия за провеждане на 
практическото обучение, сигурност на съхранение на личните вещи, ще им 
предостави място за преобличане, както и достъп до санитарните помещения и 
местата, определени за отдих по време на почивка.  

10. РАБОТОДАТЕЛЯТ има право, при съгласуваност с ГИМНАЗИЯТА, да прави 
рекламна кампания за набиране на ученици за дуално обучение.  

11. РАБОТОДАТЕЛЯТ избира по предварително уточнени критерии заедно с 
ГИМНАЗИЯТА учениците, с които ще подпише трудов договор, когато те са вече 
ученици на ГИМНАЗИЯТА по посочените специалности  и са навършили 
необходимата за това възраст (16 г.). 

12. Трудов договор по чл. 230 КТ се сключва между РАБОТОДАТЕЛЯ  и ученика в 11-
ти клас (когато той е навършил 16 г.), но не по-късно от 2 седмици преди началото 
на учебната година, в която ученикът ще бъде в 11-ти клас.  

13. Придобиването на умения от страна на ученика се осъществява на работно място 
на РАБОТОДАТЕЛЯ под надзора на наставник-обучител. В случай на отсъствие от 
страна на наставника, РАБОТОДАТЕЛЯТ  трябва да осигури подходящ заместник, 
за което своевременно информира учителя-методик, представител на 
ГИМНАЗИЯТА.    

14. По време на обучението се води дневник, в който се попълва информацията 
съгласно и по реда на чл.17 от Наредбата. 

15. РАБОТОДАТЕЛЯТ запознава учениците с вътрешните си правила.  
16. В случай на инцидент с ученик, РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен незабавно да 

информира ръководството на  ГИМНАЗИЯТА за това. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен 
да предостави на ръководството на ГИМНАЗИЯТА копие от протокола на инцидента 
най-късно до 2 работни дни.  

17. РАБОТОДАТЕЛЯТ участва заедно с отговорните институции в изпита за 
придобиване на свидетелство за професионална квалификация.  

 
V. Права и задължения на ГИМНАЗИЯТА  

 
1. ГИМНАЗИЯТА е длъжна да осигури на учениците теоретичното обучение по дуалната 
система.   
2. ГИМНАЗИЯТА заедно с РАБОТОДАТЕЛЯ определя критериите, по които се избират 
учениците за дуалното обучение.  
3. ГИМНАЗИЯТА определя учител-методик, който ще отговаря за координацията на 
практическото обучение. Директорът може да възложи на такъв учител-методик 
осъществяването на връзката между ГИМНАЗИЯТА и РАБОТОДАТЕЛЯ с не повече от 
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шестима наставници. ГИМНАЗИЯТА ще организира регулярни срещи между учителя-
методик и наставника - обучител, съответно наставниците - обучители на 
РАБОТОДАТЕЛЯ.  
4. ГИМНАЗИЯТА трябва да запознае учителя-методик, който ще има разрешение да 
влиза в помещенията на Работодателя във връзка с осъществяването на практическото 
обучение на учениците със задължението му за поверителност. ГИМНАЗИЯТА 
подписва с РАБОТОДАТЕЛЯ споразумение за конфиденциалност – Приложение 2 от 
настоящия договор.  
5. ГИМНАЗИЯТА  е длъжна по искане от страна на РАБОТОДАТЕЛЯ да съдейства за 
отстраняване на евентуални проблеми, свързани с възпитанието и обучението на 
учениците, посредством помощта на учителя-методик. 
6. Ако ученикът урони доброто име на РАБОТОДАТЕЛЯ, увреди имуществото му, ако 
не спазва задълженията си на ученик във връзка с практическото обучение, условията 
на безопасност на труд и вътрешните актове на РАБОТОДАТЕЛЯ, ГИМНАЗИЯТА е 
длъжна да предприеме необходимите адекватни мерки, съобразени с правилника и 
разпоредбите на ГИМНАЗИЯТА. В такива случаи, както и при каквото и да е нарушаване 
на трудовата дисциплина, РАБОТОДАТЕЛЯТ може да предприеме всички допустими по 
закон мерки и действия.  
7. ГИМНАЗИЯТА има право да контролира присъствието на учениците по време на 
практическото обучение, както и работата им под ръководството на наставника –
обучител. 
8. ГИМНАЗИЯТА организира и провежда съвместно с РАБОТОДАТЕЛЯ изпитите за 
придобиване на степен на квалификация по съответната професия. 
9. ГИМНАЗИЯТА издава съгласно Закона за професионалното образование и обучение 
удостоверение за придобита степен на професионална квалификация.  

 
VI. Прекратяване действието на договора  

 
1. ГИМНАЗИЯТА може да прекрати договора  с писмено предизвестие с 

петнадесетдневно предизвестие в следните случаи:  
1.1. ако РАБОТОДАТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по настоящия 

договор; 
1.2. ако ГИМНАЗИЯТА не може да осигури теоретичното обучение на 

учениците в резултат на действие или бездействие на РАБОТОДАТЕЛЯ. 
2. РАБОТОДАТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено предизвестие с 

петнадесетдневно предизвестие в следните случаи:  
2.1. ако ГИМНАЗИЯТА не изпълнява задълженията си по настоящия договор;  
2.2. ако РАБОТОДАТЕЛЯТ не може да осигури практическото обучение на 

учениците в резултат на действие или бездействие на ГИМНАЗИЯТА. 
3. Договорът се прекратява с писмено уведомление с незабавен ефект при 

настъпване на следните обстоятелства: 
а) ако РАБОТОДАТЕЛЯТ е обявен в несъстоятелност на базата на влязло в сила 
съдебно решение.  
б) ако ГИМНАЗИЯТА бъде закрита.   
Уведомлението по тази точка трябва да бъде изпратено на всяка една от 
страните и поражда действие от деня на получаването му от страната-адресат. 
 

4. Всяка от страните по настоящия договор има право да го прекрати чрез 
отправяне на тримесечно писмено предизвестие до другата страна, без да е 
необходимо посочване на причина за прекратяването. За начало на срока на 
тримесечното предизвестие се счита първият ден на календарния месец, 
следващ месеца, в който страната-адресат е получила предизвестието за 
прекратяване. 
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VII. Заключителни разпоредби  

 
1. Всички промени и допълнения на настоящия договор ще бъдат валидни само 

при взаимно писмено споразумение между страните.  
2. Договорът влиза в сила от деня на подписването му от двете страни.  
3. Договорът се сключва по отношение на випуск 2021/2022 г. професия 

„Икономист“, специалност „Търговия“ в ГИМНАЗИЯТА и има действие до 
приключването на обучението на випуска, а именно до: м.06.2026 г. 

4. За неуредени от настоящия договор правни отношения между страните в сила 
са разпоредбите на българското законодателство. Спорни въпроси, свързани с 
предмета на настоящия договор за времето на провеждане на практическото 
обучение, се разрешават от представителите на съответните страни по 
настоящия договор, които се определят от директора на ГИМНАЗИЯТА и от 
управителя на РАБОТОДАТЕЛЯ. 

5. Недействителност или неприложимост на която и да е разпоредба от този 
договор няма да засяга действителността или приложимостта на останалите 
разпоредби. Ако някоя от разпоредбите на този договор, или нейното 
приложение или анекс спрямо определено лице, или определено обстоятелство, 
поражда недействителност или неприложимост, (А) същата ще бъде заменена 
със съответна и адекватна като съдържание разпоредба, която да даде 
възможност да се реализират, така сякаш са били валидно и приложимо 
формулирани, целта и намерението на Страните, изразени чрез 
недействителната или неприложимата разпоредба и (Б) от тази 
недействителност или неприложимост няма да бъдат засегнати нито 
действителността или приложимостта на останалите разпоредби на договора и 
тяхното приложение към други лица, или обстоятелства, нито действителността 
или приложимостта на същата разпоредба, в която и да е друга юрисдикция. 

6. (1) ГИМНАЗИЯТА гарантира, че както тя, така и трети лица (подизпълнители), 
които тя е ангажирала с изпълнението на този Договор спазват всички относими 
нормативни разпоредби в тяхната сфера на отговорност. Горното се отнася 
особено за осигуряване на съответствие със законодателството в областта на 
противодействието на корупцията, антитръста, защитата на личните данни и 
всички задължения, произтичащи от търговските и финансови санкции, налагани 
от САЩ и Европейския съюз. По-специално ГИМНАЗИЯТА се задължава да 
осигури, че неговите служители, натоварени с изпълнението на услугите и 
дейностите по Договора, са запознати с приложимите норми за защита на 
личните данни и ще изисква тези служители да се ангажират писмено с 
опазването поверителността на данните. В случай че ГИМНАЗИЯТА обработва 
лични данни по възлагане на РАБОТОДАТЕЛЯ, преди да осъществи такова 
обработване за пръв път страните ще сключат споразумение за обработване на 
лични данни по възлагане. 

 
(2) ГИМНАЗИЯТА декларира, че назначените от нея и нейните подизпълнители 
служители не попадат в който и да е от санкционните списъци по смисъла на 
Регламент (ЕС) 2580/2001 и Регламент (ЕС) 881/2002 (регламенти относно 
противодействието на тероризма) или подобни (особено приети от САЩ) 
списъци или списъци, които следват/заместват горните, в съответната актуална 
версия, както и че ГИМНАЗИЯТА и нейните подизпълнители няма да наемат 
такива служители в бъдеще. 

 
(3) ГИМНАЗИЯТА ще се съобразява с минималните социални стандарти при 
изврършване на дейността си. По-конкретно това включва минималните 
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стандарти, посочени в Етичния кодекс на РАБОТОДАТЕЛЯ (Приложение № 3 
към този договор), който ГИМНАЗИЯТА приема с подписването на този Договор. 

 
(4) ГИМНАЗИЯТА няма да предоставя подаръци или облаги на служители, 
членове на ръководството или представители на РАБОТОДАТЕЛЯ или което и 
да е свързано с тях лице. 

 
  (5) В случай че ГИМНАЗИЯТА наруши разпоредебите на ал. (1) – (4) по-горе и не 

отстрани нарушението в рамките на разумен срок, определен от 
РАБОТОДАТЕЛЯ, ГИМНАЗИЯТА може да развали договора или да го прекрати 
поради основателна причина. 

   
(6) ГИМНАЗИЯТА следва да осигури възможност за РАБОТОДАТЕЛЯ сам или 
чрез трето доверено лице (напр. одитор) да проверява изпълнението на 
задълженията по ал. (1) – (5) и по-конкретно изпълнението на Етичния кодекс на 
РАБОТОДАТЕЛЯ. За тази цел ГИМНАЗИЯТА ще предоставя писмени отговори 
на въпросите на РАБОТОДАТЕЛЯ и цялата необходима информация (напр. 
документи) без необосновано забавяне и ще допуска РАБОТОДАТЕЛЯ или 
третото доверено лице да осъществява проверки на място при него. 
ГИМНАЗИЯТА ще изисква от своите подизпълнители, в случай че ангажира 
такива, да предоставят съответни на горните права за проверка в полза на 
РАБОТОДАТЕЛЯ. 

 
7. Договорът се изготвя в два екземпляра - един за РАБОТОДАТЕЛЯ и един за 

ГИМНАЗИЯТА.  
8. Договорените страни декларират, че са се запознали и разбират съдържанието 

на настоящия договор, че го считат за достатъчно ясен и го подписват 
доброволно и без принуда.  

 
Приложения:  
 
1. Учебен план по професия „Икономист“, специалност „Търговия“. 
2. Споразумение за конфиденциалност 
3. Кодекс на поведение на Групата Шварц 
 
Настоящият договор се подписва с електронен подпис. Страните се съгласяват, че 
правната сила на електронния подпис на това споразумение е равностойна на тази на 
саморъчния подпис. 
 
Дата: 10.11.2021 
 
 
 
Емил Райков         Милена Драгийска-Денчева   Катерина Шопова 
 
         
……………………..  ……………………..      …………………….. 
/име и фамилия/        /име и фамилия/         /име и фамилия/       
                        
 
Директор                   Главен изпълнителен директор       Прокурист  
                             
ДФСГ ”Интелект”                     Лидл България      Лидл България 
Гимназия       Работодател      Работодател 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на образованието и науката 
 

 

 

З А П О В Е Д 

 

 

№ РД 09 – 4657/31.08.2017 г. 

 

 

На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във 

връзка с чл. 13в. от Закона за професионалното образование и обучение и чл. 13, ал. 1 от Наредба 

№ 4 от 2015 г. за учебния план, при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с осъществяване на професионално 

образование по професията  

 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

 

Типов учебен план по специалност код 3451202 „Търговия“ от професия код 345120 

„Икономист“ от професионално направление код 345 „Администрация и управление“ за 

професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с 

разширено изучаване на чужд език, обучение чрез работа (дуална система на обучение), с прием 

след завършено основно образование съгласно приложението. 

Типовият учебен план влиза в сила от учебната 2017/2018 година. 

 

 

 

 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ 

Министър на образованието и науката 
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Съгласували: 

Таня Михайлова, зам.-министър, …………………………………………………………………… 

Албена Михайлова, главен секретар,  ….………………………………….….................................... 

Мария Тодорова, директор на дирекция „ПОО“, ………………………..………….........………… 

Румяна Георгиева, главен експерт с юридическо образование, ДПОО……….………………..………….. 

 

Изготвил: 

Александър Попов, главен експерт, дирекция „ПОО”, …………………………….……….............. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 

 

          

 

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ - завършено основно образование 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ         - 5 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  - обучение чрез 

работа (дуална система на обучение) 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА  -  клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО  

РАВНИЩЕ – завършен ХІІ клас 

НИВО ПО НАЦИОНАЛНА  

КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) – 4 

РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В13  
 

 

Т И П О В  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

 

 

 

Утвърден със Заповед № РД 09 – 4657/31.08.2017 г. 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:  

345 „АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ“ 

 

ПРОФЕСИЯ:  

345120 „ИКОНОМИСТ“ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ:  

3451202 „ТЪРГОВИЯ“ 

 

 

 

София, 2017 г. 
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I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

                                                                                                                                  

VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

VIІІ и ІХ  клас    ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

Х клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІ клас     ІІ срок - 20 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

ХІІ клас     ІІ срок – 13 учебни седмици, 

      от които 2 седмици 

      за производствена практика 

 

 

 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната 

учебна година график. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА         

СРЕДНАТА СТЕПЕН   
 

№ 

Видове подготовка, учебни 

предмети/модули 

I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО 

Класове Общо Класове Общо   

VІІІ ІХ Х 

VІІІ – 

Х ХІ ХІІ 

XІ – 

ХII 

VІІІ – 

ХІІ 

Учебни седмици 36 36 36 2   36 2 29 2     
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 
144 108 108   360 108   87   195 555 

2. Чужд език – … 
432 216 72   720           720 

3. Чужд език – … 
  72 72   144 72   58   130 274 

4. Математика  
108 108 72   288 72   58   130 418 

5. Информационни технологии 
36 36 18   90           90 

6. История и цивилизации 
72 72 126   270           270 

7. География и икономика 
36 36 90   162           162 

8. Философия 
36 36 72   144           144 

9. Гражданско образование 
        0 36   29   65 65 

10. 

Биология и здравно 

образование 
54 36 72   162           162 

11. Физика и астрономия 
54 36 72   162           162 

12. 

Химия и опазване на околната 

среда 
36 54 72   162           162 

13. Музика 
18 18 18   54           54 

14. Изобразително изкуство 
18 18 18   54           54 

15. Физическо възпитание и спорт 
72 72 72   216           216 

II. Обща професионална подготовка 

1. Чужд език по професията – … 
          72   58   130 130 

2. 

Здравословни и безопасни 

условия на труд 

  18     18           18 

3. Предприемачество 
36       36           36 

4. Икономика 
    36   36           36 

  Общо за раздел А 
1152 936 990   3078 360   290   650 3728 
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Учебни предмети за 

професионална 

подготовка 

I гимназиален етап II гимназиален етап 
ОБЩ

О 
Класове Общо Класове Общо 

VІІІ ІХ Х 
VІІІ – 

Х 
ХІ ХІІ 

XІ – 

ХII 

VІІІ 

– ХІІ 

 Учебни седмици 36 36 36 2  36 2 29 2   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

 

 

Отраслова и 

специфична   

професионална 

подготовка 

   

72 

 

162 

   

234 

 

324 

   

145 

   

469 

 

703 

III. Отраслова професионална подготовка  

1. Обща 

икономическа 

теория 

  72      72            72  

2 Бизнес 

комуникации 

     36    36 36 

3. Икономика на 

предприятието 

  72  72 72    72 144 

4. Обща теория на 

счетоводната 

отчетност 

  18  18      18 

5. Право      36    36 36 

6. Статистика      36    36 36 

IV. Специфична професионална подготовка  

1. Стокознание   72  72      72 

2. Счетоводство на 

търговското 

предприятие 

          72      72  72  

3. Икономика и 

управление на 

търговското 

предприятие 

              58   58  58  

4. Организация и 

техника на 

търговските 

плащания 

       29  29 29 

5. Търговско право              36        36    36  

6. Управление на 

маркетинга 

     36    36 36 

7. Управление на 

продажбите  

       18  18 18 

8. Електронна 

търговия 

       11  11 11 

9. Разработване на 

бизнес проект 

       29  29 29 



7 

 

 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след: 

 успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и 

литература; 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация по теория и практика на професията „Икономист“, специалност 

„Търговия“. 

2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено  средно 

образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно 

някои от изпитите по т. 3.1 по свое желание получават удостоверение за завършен втори 

гимназиален етап на средно образование. 

4. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда 

в две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна 

програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и 

провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се 

определят с наредба на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – 

10. Производствена 

практика 

      64 64           64 

11. Практическо 

обучение в реална 

работна среда 

          504 140 609 70 1323 1323 

V. Разширена 

професионална 

подготовка  

  180 72   252 72       72 324 

VI. Разширена 

подготовка 

              29   29 29 

 Общо за раздел Б   252 234 64 550 900 140 783 70 1893 2443 

 Общо за раздел А+ 

раздел Б 

1152 1188 1224 64 3628 1260 140 1073 70 2543 6171 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VII Допълнителна 

подготовка 

 

144 

 

144 

 

144 

   

432 

 

144 

   

124 

   

268 

 

700 

 Общо за раздел А 

+ раздел Б + 

раздел В 

 

1296 

 

1332 

 

1368 

 

64 

 

4060 

 

1404 

 

140 

 

1197 

 

70 

 

2811 

 

6871 
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съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по 

професията. 

5. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за 

професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална 

квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за 

професионална квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в 

Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и 

училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.). 

 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за 

учебния план, рамкова програма В – вариант В13 и Държавния образователен стандарт 

(ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Икономист“. 

2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията. 

3. Учебните часове, предоставени за изучаване на чужд език по професията в Раздел А на 

учебния план в ХІ и ХІІ клас, в зависимост от вида на училището, формата на обучение и от 

това, дали чуждият език се изучава интензивно, разширено или не, в задължителните учебни 

часове може да се разпределят за изучаване на първия и/или втория чужд език. 

4. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в 

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната 

професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на 

учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за придобиване на 

квалификация по професията.  

5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се 

използват и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация 

по професия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите 

на учениците и с възможностите на училището. 

6. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния 

учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в 

зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището. 

7. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от 

директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за 
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организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на 

стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение. 

8. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, може да се 

използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които училището може 

да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

 



  стр. 1 от 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 
 
Днес, 10.11.2021,  в гр. София, между: 
 

Гимназия:  

ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ”ИНТЕЛЕКТ” със 

седалище: 5800 гр. Плевен, ж.к. Дружба III, представлявана от: Емил Райков, директор, 
Булстат: 824104556  
(наричана по-нататък за краткост „Страната“)  

 
и 
 
Работодател: 
„ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО“ КД, с ЕИК 131071587, със седалище и адрес на 

управление област София, община Елин Пелин, 2129 с. Равно поле, ул. „3-ти Март“ №1, 
представлявано от неограничено отговорния съдружник „ЛИДЛ България“ ЕООД, ЕИК: 
130993772, със седалище и адрес на управление област София, община Елин Пелин, с. Равно 
поле 2129, ул. „3-ти Март“ № 1, члез Милена Драгийска-Денчева – Главен изпълнителен 
директор и Катерина Шопова - прокурист, наричано по-долу (наричано по-нататък за краткост 
„Страната“) 
  
 
като взеха предвид, че Страните са подписали договор за партньорство за провеждане на  

дуално обучение на учениците от специалност „Търговия“, професия „Икономист“, випуск 
2021/2022 г.; 

 
като взеха предвид, че във връзка с гореописания договор е необходимо Страните да си 

предоставят поверителна информация в устна, писмена и/или електронна форма. Така 
предоставената информация е строго поверителна, защото разкрива търговски тайни 
и/или договорни споразумения между страните и/или представлява информация относно 
електронната обработка на данни и/или търговската дейност на Страните.  

 
като взеха предвид, че поверителната информация е строго конфиденциална и е от 

изключително важно значение за ЛИДЛ и че Партньорът е длъжен да я пази в тайна, както 
и че нейното разкриване пред трети лица може да причини съществени вреди за ЛИДЛ; 

 
като взеха предвид, че тази Конфиденциална информация не е публично достояние и че 

същата се предоставя и разкрива на Партньора единствено и само с цел изпълнение на 
горепосочения договор (наричан по-нататък „Договора”); 

 
като взеха предвид, че настоящото Споразумение се сключва между Страните с цел да се 

гарантира опазването на конфиденциалността и поверителността на информацията, 
предоставяна между Страните; 

 
Страните сключиха настоящото споразумение (наричано по-нататък „Споразумението”): 
 

Член 1 
Конфиденциална информация 

 
1. Страните се съгласяват, че Конфиденциална /поверителна/ информация е всяка 

информация или документ, които или изрично са били окачествени / именувани като 
„поверителни”, или чиято поверителност се подразбира от обстоятелствата или вида на 
информацията, както и настоящото Споразумение за конфиденциалност. Конфиденциална 
информация са в това число всички данни свързани с проекти, проучвания, планиране, 
както и всяка вътрешнофирмена, техническа, правна, финансова и данъчна информация и 
информация свързана с лични данни, която се отнася до Страните на Споразумението. 
При съмнение относно това дали една информация е конфиденциална, ще се счита, че 
тази информация е конфиденциална, освен ако изрично не е указано друго. 
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2. Страните се съгласяват, че понятието Конфиденциална /поверителна/ информация, 

навсякъде, където е употребено в настоящото Споразумение ще включва, но не 
изчерпателно, всякакви данни, документи и материали на ЛИДЛ, както и всякаква 
информация относно негови продукти, технологии, производства, компютърни програми, 
бизнес планове и стратегии, маркетингова политика и свързаните с нея планове и 
стратегии, ценообразуване, ценови планове и стратегии, маркетингови проучвания или 
данни, всякакви проекти и процеси и финансови данни, ноу-хау, търговски и/или 
производствени тайни, графики, чертежи, търговски опаковки, технически спецификации, 
търговки марки, търговски имена, авторски и сродни права, бизнес лога, патенти, домейни, 
изобретения, списъци, а също и информация относно клиенти, контрагенти, бизнес 
взаимоотношения с клиенти и/или контрагенти, очаквани клиенти и/или контрагенти, 
канали за развитие на бизнеса и друга подобна информация, свързана с дейността на 
ЛИДЛ и предоставена от същия на Партньора, независимо от това дали информацията е 
съхранена и предоставена на писмен или електронен носител, в оригинал или в копие, или 
в устна форма. За Конфиденциална ще се счита още и онази информация, предоставена 
на Партньора, за която може с основание да се смята, че е от изключителна важност и е 
поверителна за ЛИДЛ. 

 
3. Към конфиденциалната информация спада и информацията, която е била разменена между 

страните във връзка с подписването на това Споразумение.  
 
4. Неконфиденциална информация е: 

(a) информация, която е била известна на съответната страна, преди другата страна 
да й я е предоставила във връзка със сключения договор, 

(b) информация, която съответната страна е получила въз основа на собствени 
проучвания, без обаче да е имала намерение да се възползва от поверителната 
информация на другата страна,  

(c) информация, която съответната страна е получила от трето лице, което не е 
ограничено по отношение на използването или предаването на тази информация,  

(d) информация, която е станала общоизвестна, но съответната страна няма вина за 
нейното разгласяване, или 

(e) информация, за която една от страните писмено е потвърдила на другата, че не 
счита за конфиденциална. 

 
Член 2 

Права и задължения на Страните 
 
1. Страните се задължават да пазят поверителната информация, която си предоставят една на 

друга в рамките на всички съвместни проекти и/или преговори и/или преддоговорни 
отношения и/или сключени договори и други споразумения и/или настоящото 
Споразумение и да я използват само за целта на тези проекти / преговори / договори / 
настоящото Споразумение. Страните се задължават заедно и/или поотделно да 
предприемат всички необходими мерки, така че поверителната информация да не попадне 
в неупълномощени лица и/или да бъде узната от трети лица и да се отнасят към нея така, 
както биха се отнасяли към тяхната собствена поверителна информация, най-малкото с 
грижата на добрия стопанин.  

 
2. Страните се задължават да предоставят поверителна информация на сътрудниците си, 

само доколкото това е необходимо за изпълнение на установените в договора дейности. 
Те се задължават да обвържат сътрудниците си с клауза за неразпространяване на 
информацията дори и след напускането им, съответно прекратяването на трудовите 
правоотношения с тях, доколкото това не противоречи на Кодекса на труда. При 
поискване от страна на ЛИДЛ, Партньорът се задължава на предостави копия на тези 
подписани декларации за поемане на задължение за пазене тайната на поверителната 
информация. Ако партньорът работи с подизпълнители, служители на граждански 
договор или други сътрудници, с които няма трудово правоотношение, той се задължава 
да подпише с тях същото споразумение за конфиденциалност. Наемането на 
подизпълнители от страна на Партньора може да става единствено и само с 
предварителното изрично писмено съгласие от страна на ЛИДЛ. При поискване от страна 
на ЛИДЛ, Партньорът се задължава на предостави копия на това Споразумение, 
подписано от съответния подизпълнител, съответно подписани декларации за поемане 
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на задължение за пазене тайната на поверителната информация от страна на 
служителите на подизпълнителя. 

 
3. Поверителна информация не трябва да се предоставя на трети лица без 

предварителното изрично писмено съгласие на другата Страна, освен ако:  
(a) това не е задължително по силата на закон или не се изисква от компетентни 

контролни органи, които имат право по силата на императивни правни разпоредби 
да задължат Партньора да предоставя такава информация, и страната, която 
трябва да даде данните, е информирала незабавно другата страна писмено за 
това свое задължение, или  

(b) поверителната информация е станала достояние на правни или други 
консултанти на една от Страните поради необходимост от тълкуване на 
документите по договора или произлезли от него спорове и консултантът е 
подписал предварително декларация за пазене на тайната на информацията или 
вече се е заклел да пази професионална тайна.  

 
4. Партньорът няма право да използва като референции партньорството си с ЛИДЛ и/или да 

го обявява пред трети лица (напр. чрез указание в уебсайт, фирмена презентация, и/или 
отчети, публикации или други обществени прояви). Това важи и ако ЛИДЛ не е споменат 
поименно, а е използвано някакво съкращение или знак, указващи партньорството с 
ЛИДЛ. Недопустимо е и използването на която и да е от марките на Групата ЛИДЛ. На 
писмени запитвания на партньора и без да е длъжен, ЛИДЛ има право в отделни случаи и 
в рамките на правомощията си да даде писмено съгласие за отклонение от задълженията 
в тази точка.  

 
5. Партньорът се задължава да не копира (на хартия или на електронен носител) 

предоставените му материали, съдържащи Конфиденциална информация, освен ако това 
е необходимо с оглед на договора и същият е получил предварителното писмено 
разрешение на ЛИДЛ за всеки конкретен случай поотделно. В случай, че ЛИДЛ даде 
такова съгласие, то направените копия ще се считат за Конфиденциална информация по 
смисъла на чл.1 и за собственост на ЛИДЛ. 

 
Член 3 

Прекратяване. Неизпълнение 
 

1. Партньорът поема задължението, при молба от страна на ЛИДЛ или при прекратяване на 
настоящото Споразумение, да върне в срок от 3 (три) работни дни всички материали, 
които са му били предоставени във връзка със сключването, съответно с изпълнението 
на посочения договор, и които съдържат Конфиденциална информация, както и всички 
копия на такива материали, които са били направени с разрешението на ЛИДЛ по 
смисъла на настоящото Споразумение. 

 
2. Във всички останали случаи, ако няма законово определени срокове за съхранение на 

данните, които Страните си предоставят, Партньорът се задължава да унищожи или да 
върне на ЛИДЛ поверителната информация, свързана със сключения договор и всички 
последващи споразумения / анекси / допълнения, сключени във връзка с него, които са 
вече изпълнени и/или прекратени, съответно развалени, както и поверителната 
информация, свързана с това споразумение за конфиденциалност. Съответната страна 
се задължава писмено и своевременно да попита другата страна, дали тя желае 
предаването или унищожаването на данните. Ако това запитване остане без отговор в 
рамките на 14 /четиринадесет/ календарни дни след получаването му, поверителната 
информация трябва да бъде унищожена.  

 
3. Всички разпоредби на настоящото Споразумение важат и след прекратяване или 

разваляне на сключения договор между ЛИДЛ и Партньора, като след прекратяване или 
разваляне на договора се изключва правото на отказ от поемане на задължение за 
конфиденциалност, което произтича от това Споразумение. Евентуални други 
споразумения за конфиденциалност, които съществуват между Страните на това 
Споразумение, не се влияят от клаузите на това Споразумение, както и те самите не 
ограничават разпоредбите на това Споразумение, освен ако поради някаква причина това 
не е уредено по друг начин.  
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4. Партньорът съзнава, че евентуално нарушение на разпоредбите на това споразумение, би 
причинило вреди на ЛИДЛ. Във всеки един от случаите на нарушаване на това 
споразумение ЛИДЛ си запазва правото да предяви иск за обезщетение.  

 
Член 4 

Заключителни разпоредби 
 
1. Това Споразумение и правата и задълженията по него се регулират и тълкуват в 

съответствие с правото на Република България. За всички произтичащи от това 
споразумение спорове е компетентен съответният български съд в гр. София. Лидл има 
право да заведе иск и по седалището и адреса на управление на Партньора.  

 
2. Ако някоя клауза от това Споразумение бъде прогласена или се окаже недействителна или 

неприложима, в цялост или в отделна част, това не засяга действителността и 
приложимостта на останалите клаузи в Споразумението. Страните се задължават да 
заместят недействителната или неприложима клауза с клауза, която максимално по своята 
икономическа логика се доближава до недействителната или неприложима такава.  

 
3. Всички уведомления и други съобщения между Страните във връзка с настоящото 

Споразумение, се изпращат в писмена форма и се считат получени, ако са връчени лично 
чрез подписване на приемо-предавателен протокол (включително чрез посещение на 
Нотариус в работно време, за което е изготвен констативен Протокол, удостоверяващ 
факта, че на посочените адреси съответната Страна не е намерена), изпратени по факс, 
чието получаване е потвърдено, или са изпратени с експресна поща, на следните адреси 
на Страните (или на друг адрес, посочен от съответната Страна след писмено 
уведомление до другата страна за настъпилата промяна на адреса): 

 
 
ДО ПАРТНЬОРА: 
гр. Плевен, ж.к. Дружба III,  
Емил Райков, Директор 
 
ДО ЛИДЛ:  
с. Равно поле, ул. „Трети март“ 1 
Пламена Янева, Ръководител Развитие на персонала 
 
В случай, че някоя от страните не е намерена на посочения адрес, което е удостоверено с 

обратна разписка или с констативен протокол на нотариус, то се счита, че тази страна е 
получила съответното уведомление. 

 
4. Промени и допълнения в споразумението се правят в писмена форма. Това важи и ако 

страните решат да премахнат клаузата за спазване на писмената форма. Уговорените в 
споразумението разпоредби са окончателни; устните договорки са невалидни.  

 
Настоящото Споразумение се състои от 4 (четири) страници и се подписа в два еднообразни 
екземпляра, по един за всяка от Страните. 
 
Настоящото споразумение се подписва с електронен подпис. Страните се съгласяват, че 
правната сила на електронния подпис на това споразумение е равностойна на тази на 
саморъчния подпис. 
 
 
   
 
 
 
      _______________________________                     ___________________________ 
   Лидл                                            партньор 

[Милена Драгийска-Денчева]  [Катерина Шопова]                                   [Емил Райков] 
 
 



 

 

  

Кодекс на поведение  

на група Schwarz 

за бизнес партньори  



   

 

Кодекс на поведение, актуализиран октомври 2020 г.    1 от 4 
 

Кодекс на поведение за бизнес партньори 

 

Преамбюл 
Група Schwarz цени високо социалната и екологичната устойчивост при сътрудничеството с 

бизнес партньори, както и по цялата верига на доставки. Кодексът на поведение за бизнес 

партньори описва основополагащите в това отношение принципи за сътрудничество с бизнес 

партньори. 

Съдържащите се в него принципи представляват минималните стандарти за нашите бизнес 

отношения. Той се базира на описаните по-долу международни водещи норми и принципи: 

 Обща декларация на човешките права 

 United Nations Global Compact (Глобален договор на ООН) 

 Водещите принципи на ООН за икономика и човешки права 

 Конвенцията на ООН за правата на детето 

 Конвенцията на ООН за правата на жените 

 Водещите принципи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

(ОИСР) за мултинационални компании 

 Основни трудови норми на Международната организация на труда (МОТ) 

 Парижкото споразумение относно изменението на климата 

 

Трябва да бъдат спазвани национални и други меродавни закони и правила, които са валидни в 

страните на развиване на бизнес дейността, както и съдържащите се в този Кодекс на поведение 

принципи. От всички норми, които са в сила, винаги се прилага тази, която е най-подходяща за 

постигане на целта на защита.  

 

Освен това прилагането и подкрепата на споменатите стандарти трябва да бъдат осигурени чрез 

съответен вътрешнофирмен процес. 

 

Даване на подкуп, приемане на подкуп и всякакъв друг вид корупция са забранени. Освен това 

бизнес партньорът спазва всички професионални стандарти, които се отнасят за неговия бранш. 

 

За по-добра четимост се използва мъжки род. Това не е свързано с никакво поставяне в 

неравностойно положение на другите полове. 

 

1. Работа 

1.1. Забрана за дискриминация 
Бизнес партньорът се въздържа от всякаква форма на дискриминация. Особено важно е никой 

да не бъде поставян в неравностойно положение въз основа на възрастта си, пола си, 

сексуалната си ориентация, бременност, увреждане, националността си, етническа 

принадлежност, цвят на кожата, религия или мироглед, политически убеждения, социалния си 

произход или семейно положение. Дискриминация на определено лице е налице, когато то бъде 

поставено в неравностойно положение заради гореописаните характеристики или 

другинеобосновани обстоятелства.  

Принципът на равнопоставеност на жени и мъже се осигурява във всички аспекти на обучението, 

както и при личното и професионалното развитие. 
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1.2. Честно отношение 
Бизнес партньорът не използва принудителен или затворнически труд. 

Той се грижи за това на работното място да не се проявява грубо или нехуманно отношение. В 

тази категория попадат особено сексуален тормоз, физическо наказание, душевна или телесна 

принуда и вербална обида на служители. Служителите също не трябва да бъдат заплашвани с 

такова поведение. 

 

1.3. Възнаграждения и работно време 
Бизнес партньорът се грижи за спазването на всички съответни закони, предписания и браншови 

стандарти относно възнаграждения и работно време. Възнагражденията и други стимули трябва 

да отговарят най-малко на законовите разпоредби и стандартите на местната производствена 

индустрия. Те трябва да бъдат ясно дефинирани и да бъдат изплащани или осигурявани редовно 

и в пълен размер. Целта е да се изплащат възнаграждения и всякакви други стимули, които 

покриват разходите за живот, в случай че определените от закона минимални заплащания са 

недостатъчни за това. Удръжки за ползи в натура са допустими само в ограничен размер и 

единствено в разумно съотношение спрямо стойността на ползата в натура. Бизнес партньорът 

заплаща определените от закона социални услуги и услугите, които се полагат на служителя 

съгласно националното законодателство (например осигурителни вноски, заплащане на 

извънреден труд и платен отпуск). 

Освен това размерът на възнаграждението трябва да бъде съобщаван на служителите редовно 

и по разбираем начин. Произтичащите от трудовото правоотношение задължения трябва да 

бъдат пояснени в писмена форма и да бъдат предоставени на служителя под формата на трудов 

договор. Бизнес партньорът не прави никакви удръжки за работно оборудване. 

Служителите не работят по-дълго от допустимото от закона работно време. Официалните 

почивни дни трябва да се спазват. Освен това от служителите не може да бъде изискано да 

работят редовно повече от 48 часа на седмица, както и включително извънреден труд повече от 

60 часа на седмица. Извънредният труд трябва да бъде полаган доброволно и заплатен съгласно 

националното законодателство или чрез отпускане на свободно време. Всеки служител има 

право на най-малко един почивен ден след шест последователни работни дни. 

 

1.4. Свобода на сдружаване 
Бизнес партньорът признава правото на свобода на сдружаване. Служителите имат правото на 

събирания в съответствие със законовите разпоредби, както и да основават или да се 

присъединяват към синдикати и работнически представителства. Освен това служителите имат 

правото на колективни преговори за разрешаване на въпроси относно работното място и 

възнагражденията. 

Упражняването на тези права в никакъв случай не трябва да бъде предотвратявано посредством 

репресивни действия. 

 

1.5. Безопасност и здраве 
Бизнес партньорът се грижи за наличието на безопасна работна среда. Работните места и 

работните съоръжения трябва да отговарят на приложимите закони и разпоредби. Всякакви 

нарушения на основните човешки права на работното място и в съоръжения на компанията са 

забранени. В допълнение, изискванията за противопожарна безопасност и спешна помощ трябва 

особено да се спазват. 

Особено подрастващи (младежи) не трябва да бъдат излагани на опасни, несигурни или 

нездравословни ситуации, които застрашават здравето и развитието им. Служителите трябва да 

бъдат обучавани редовно относно здравето и безопасността на работното място. Освен това 
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работните места трябва да бъдат поддържани достатъчно чисти. Ако бизнес партньорът 

осигурява на служителите подслон, то за там важат същите изисквания. 

 

От ръководството трябва да бъде определен отговорник по здравните въпроси и сигурността на 

служителите, който да бъде отговорен за въвеждането и спазването на стандартите, отнасящи 

се до здравето и сигурността. 

 

1.6. Дисциплинарни мерки 
Дисциплинарните мерки трябва да се прилагат в рамките на националното законодателство, 

както и на международно признатите човешки права. Всяка неподходяща дисциплинарна мярка 

трябва да бъде избягвана, особено задържането на възнаграждение, социални услуги или 

документи (напр. паспорти) и забраната да бъде напускано работното място. 

Освен това бизнес партньорът трябва да уважава правото на прекратяване на трудовото 

отношение от страна на служителя. 

 

1.7. Детски труд и защита на малолетни 
Бизнес партньорът не използва детски труд и спазва разпоредбите за защита на малолетни. 

Минималната възраст за наемане не трябва да бъде под тази възраст, в която по закон 

приключва задължителното обучение в училище. В никакъв случай служителите не трябва да 

бъдат под 15 години (или под 14 години, когато националното законодателство допуска това в 

съответствие със Споразумение 138 на МОТ). 

Националните законови норми, както и международните стандарти за защита на малолетните 

трябва да бъдат спазвани. Освен това подрастващи (младежи) нямат право да упражняват 

нощна работа. 

 

2. Околна среда 

2.1. Закони за опазването на околната среда 
Бизнес партньорът спазва съответните закони и разпоредби за опазване на околната среда. 

Предприятието на бизнес партньора отговаря на изискванията на закона за отпадъците, както и 

опазване от вредни емисии и опазване на водата. Всякакви разпоредби относно опасни вещества 

и тяхното депониране трябва да се спазват от бизнес партньора. Това се отнася в особена степен 

за съхранението и употребата на опасни вещества, както и тяхното депониране. Служителите 

трябва да бъдат обучени относно боравенето с опасни материали и вещества. 

 

2.2. Ресурси и замърсяване на околната среда 
Замърсявания на околната среда трябва да бъдат избягвани, доколкото това е възможно със 

съответните средства или във всеки случай да бъдат сведени до минимум. Опазването на 

околната среда и климата, както и стимулирането на биоразнообразието, е непрекъсната задача, 

която може да бъде изпълнена единствено чрез редовно подобрение на нивото на защита чрез 

перманентно редуциране на използването на ресурси и намаляването на отпадъците. За тази 

цел бизнес партньорът полага подходящи усилия в рамките на своята професионална дейност. 
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3. Спазване 

3.1. Подизпълнители 
Подизпълнители, които бизнес партньорът наема за изпълнение на предоставените от него 

услуги, трябва да спазват стандарти, съответстващи на този Кодекс на поведение. Бизнес 

партньорът трябва да ги информира относно съдържанието на този Кодекс на поведение и да 

изиска спазването на тук описаните изисквания и стандарти. 

 

3.2. Съобщаване за нарушения и задължение за съдействие 
В случай че бизнес партньорът получи информация, която сочи немаловажно нарушение на този 

Кодекс на поведение, трябва да съобщи това незабавно. Бизнес партньорът е длъжен, при 

поискване, да даде писмена информация относно нарушения. Справката трябва да съдържа 

детайлно описание на нарушението, на участника, както и настъпилите или възможни 

последствия от нарушението (напр. мерки от страна на властите). Бизнес партньорът взима 

участие в процеса на изясняване относно нарушението. Съобщението се прави при спазване на 

оправданите интереси на бизнес партньора, както и зачитане на правата на служителите, 

особено опазването на личните данни и опазването на служебни тайни. Това важи също за 

нарушения при подизпълнители на бизнес партньора. 

Освен това трябва да бъде създаден вътрешен процес за съобщаване на нарушения на тези 

стандарти; служители, които съобщават за такива нарушения, не трябва да бъдат наказвани или 

поставени в неравностойно положение поради това си действие. 

 

3.3. Одити 
Бизнес партньорът ще предостави възможност за проверка на спазването на Кодекса на 

поведение. За тази цел той предоставя писмена информация относно отправени запитвания и 

дава възможност за предварителен оглед на предприятието си. Бизнес партньорът разрешава 

достъпа до съответната документация, необходим за целта на дадената проверка. С 

извършването на проверката могат да бъдат натоварени трети лица (напр. одитори). 

При поискване на бизнес партньора могат да бъдат предоставени подходящи одиторски права 

от подизпълнители, които са били наети за извършване на услугата. 

 

3.4. Прекратяване 
При нарушаване на съдържащи се в този Кодекс на поведение задължения на бизнес партньора 

може да бъде даден разумен срок за коригиране на ситуацията или, когато това не е възможно 

поради естеството на нарушението, той може да бъде предупреден. В случай че бизнес 

партньорът остави срокът да изтече, без да предприеме коригиращи действия, или се стигне до 

повторни нарушения, договорните отношения могат да бъдат прекратени извънредно без 

предизвестие. При повторни или тежки нарушения договорните отношения могат да бъдат 

прекратени без предизвестие, без да бъде поставян срок за коригиране на ситуацията, нито да 

бъде отправено предупреждение. По-нататъшни права, по-специално евентуални претенции за 

компенсация, остават незасегнати. 
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