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Важно е как работим: 

 
 Обръщение от Дъг Бейкър, Председател на борда и Главен изпълнителен директор  

 
 

 

Уважаеми колеги, 

 

Ден след ден, докато се трудим, за да 

изградим един по-силен Еколаб, ние 

работим съсредоточено върху задачите 

си да печелим нови клиенти, да 

разширяваме сътрудничеството със 

съществуващите, да бъдем лидери в 

създаването на нови продукти и услуги и 

естествено да осигуряваме превъзходно 

обслужване на нашите клиентите. 

 

От значение е не само какво правим, а и 

как работим. Нашите действия трябва да 

отговарят на ценностите на Еколаб, да 

съответстват на нашия Кодекс на 

поведение и на фирмената ни политика. 

"Как работим" означава, че ние 

действаме честно –постоянно работим 

по начин, по който печелим доверието на 

сътрудници, клиенти, общности и т.н. 

Много неща зависят от това как работим: 

нашите взаимоотношения, нашата 

репутация и дори способността ни да 

продължим да правим бизнес. 

 

Така както обслужваме нови пазари, 

приветстваме нови сътрудници и се 

разширяваме в световен мащаб, така 

трябва да приветстваме и 

разнообразието. Наред с това трябва да 

се стремим да действаме като "един" 

Еколаб, ръководени от нашите общи 

ценности: 

 

� Постигаме нашите цели: Постигаме 

резултати за нашите клиенти, нашите 

акционери и за всички останали. 

        

� Правим това, което е правилно: 

Ние сме честни, надеждни и 

неподправени в нашите действия. 

Ние сме почтени. 

 

� Сами поемаме предизвикателства:  

Надхвърляме/надскачаме статуквото,  

учим се, растем и се развиваме с цел 

да подобрим процесите и да 

постигнем по-добри резултати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Работим заедно с различни 

перспективи: Работим съвместно за 

благото на екипа и на Компанията 

отвъд ограниченията на конкретните 

ни функции и границите на 

географските региони. Споделяме 

нашите познания и се подкрепяме 

взаимно. 

 

� Ние променяме света. Ние 

въздействаме положително върху 

хората около нас, нашето общество и 

нашия свят. Ние вдъхновяваме 

останалите да променят света към по 

- добро. 

�  Всичко това правим с грижа,      

поставяйки безопасността на 

първо място. 

Ежедневните действия на всички 

служители на Еколаб в крайна сметка 

определят кои сме ние като компания, 

ето защо всеки от нас трябва да поема 

отговорност и да съблюдава Кодекса на 

поведение на Еколаб. Нашият Кодекс на 

поведение, допълнен от нашите 

политики, процедури и ръководства, 

определя ръководните принципи за това 

как трябва да се държим и да си 

взаимодействаме с нашите клиенти, 

колеги, доставчици, конкуренти и 

общности.  Всички сътрудници, 

ръководители и директори са длъжни да 

се съобразяват с Кодекса на поведение. 

Настоятелно Ви моля да се запознаете с 

последното издание на нашия “Кодекс”, 

който обхваща по - широк кръг от 

въпроси в сравнение с предходните 

версии. Ако установите, че нашият 

Кодекс не обсъжда дадена тема, въпрос 

или съмнение, Ви моля да се 

консултирате с Вашия пряк ръководител, 

мениджър или се обърнете към отдел 

“Правен”. За да откриете допълнителни 

източници на информация, разгледайте 

раздел Въпроси или опасения: 

Намиране на Еколаб ресурси, намиращ 

се на последната страница на Кодекса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Безупречната репутация на Еколаб е 

един от най – големите ни активи. Това е 

отражение на нагласите и действията на 

нашите сътрудниците, които години 

наред демонстрират ценностите на 

Компанията и съдействат за 

утвърждаване на нашия Кодекс на 

поведение. Разчитам на Вас да 

защитавате и утвърждавате нашата 

репутация, като спазвате нашите 

ценности, придържате се към високите 

стандарти на Кодекса и винаги се 

стремите до постъпвате правилно, 

справедливо и честно.  

 

 

С уважение, 

 

Дъглас М. Бейкър, Дж. 

Председател на Борда и Главен 

изпълнителен директор 
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Придържане

етични и
 

 
 

Еколаб е поел ангажимент

независимо от това кога

(Кодекс) дава основни

решения от името на Компанията

на Еколаб и законите на

Като служител на Еколаб

Еколаб от Вас се изисква

Съветваме Ви да се обръщате

изправени пред сложна

запознаете и да спазвате

споменати в Кодекса. 

Кодексът и нашите политики

ситуации. Все пак нито едно

възможни проблеми ил

да преценявате правилно

изправени пред въпроси
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Придържане към най – високи

етични и правни норми 

ангажимент да спазва най-високите правни и етични норми

това кога и къде развива своя бизнес. Нашият Кодекс на поведение

основните насоки, които да ни помогнат при взимането на правилни

Компанията, работейки честно и в съответствие с политиките

на страните, в които развиваме бизнес. 

Еколаб или служител на дъщерно дружество, или филиал

изисква да се запознаете, разберете и спазвате Кодекса

се обръщате към него, когато имате съмнения или сте 

сложна етична дилема. Също така сте задължени да се 

спазвате фирмените политики и процедури, някои от които

 

политики ни предоставят насоки как да действаме в редица

то едно ръководство не може да предвиди и обхване

или въпроси. Ето защо Еколаб разчита на Вашата способност

правилно, както и на това, че ще потърсите помощ, когато

въпроси, които не са разгледани в Кодекса. 

                                                                     
високи        

норми, 

поведение 

правилни 

с политиките 

филиал на 

Кодекса.  

които са 

редица 

е всички 

Вашата способност 

когато сте 



 

 
 
 
 
   
Спазване на Кодекса и Закона 
 

Без значение къде работите и каква позиция заемате, като служител на 

Еколаб сте задължен да:  

 

� Следвате принципите залегнали в Кодекса. Кодексът се прилага 

глобално и се отнася за всички служители, ръководители и 

директори на Еколаб, както и за служителите в дъщерни фирми 

или съвместни предприятия, където Еколаб има мажоритарно 

участие. В допълнение, ние очакваме нашите агенти, независими 

доставчици, консултанти и служители в съвместни предприятия, 

където Еколаб има миноритарно участие да работят по начин, 

който е в съответствие с принципите залегнали в Кодекса. 

 

� Спазвате законите и наредбите на страните, в които 

развиваме бизнес. От Вас се очаква да работите в съответствие с 

етичните и правните стандарти прилагани в страните, в които 

развиваме бизнес. Ако имате притеснения, че законите или 

наредбите в страната, в която работите, са по-строги или се 

различават от нашия Кодекс, трябва да потърсите съвет от Вашия 

ръководител или от отдел “Правен”. При наличие на два 

стандарта, например Кодекса и закона, трябва да се съблюдава по 

- строгия стандарт. Всяко неспазване на закона ще се счита за 

нарушение и на Кодекса. 

 

� Запознайте се и спазвайте всички фирмени политики, 

процедури и ръководства, които се отнасят до Вашата работа. 

 

 

Добросъвестно докладване и отправяне 
на въпроси 
 

Задължени сте да съобщавате своевременно и добросъвестно всяко 

поведение на служител или служител на трета страна (това може да е 

доставчик или бизнес партньор), които биха могли да представляват 

нарушение на Кодекса. Ако умишлено не съобщите за потенциално 

нарушение или скриете свързана с това нарушение съществена 

информация, може да подлежите на дисциплинарно наказание, 

включително и прекратяване на трудовото правоотношение. 

 

Ако имате въпроси относно целесъобразността на конкретно действие, ги 

обсъдете с Вашия пряк ръководител, с отдел “Човешки ресурси” или с 

отдел “Правен”. Може да съобщите за предполагаемо нарушение или да 

потърсите съвет, като се обадите на горещата линия за Кодекса на 

поведение. Изчерпателен списък на опциите за съобщаване може да 

намерите в раздел  Въпроси или съмнения: Намиране на Еколаб 

ресурси. 

 

Това дали може да подадете анонимен сигнал за извършено нарушение 

на горещата линия за Кодекса на поведение зависи от 

законодателството на страната, в която се намирате. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Пътеводител по етика   
 

Нашият Кодекс е съвкупност от насоки, 

които да Ви помогнат при взимането на 

решения от името на Еколаб. Тъй като 

няма ръководство, което обхваща всички 

въпроси, от всички нас се очаква да 

работим в съответствие със закона, като 

спазваме етичните норми. 

 

В случай че сте изправени пред сложна 

ситуация, си отговорете на следните 

въпроси: 

 

� Правилно ли постъпвам и правилно 

ли е моето решение? 

 

� Може ли моето действие или 

решение да издържат на публична 

оценка? 

 

� Действието или решението ми ще 

защити ли репутацията на Еколаб 

като етична компания?  

 

 

Ако отговорът на някой от тези въпроси е 

"не", спрете и внимателно преценете 

ситуацията. Обърнете се към Кодекса 

или политиките на Еколаб или се 

консултирайте с раздел “Съответствие”, 

така че да бъдете сигурни, че сте поели 

правилния курс на действие. 
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  Трябва да помним 

 

Дисциплинарни действия могат да 
бъдат предприети срещу всеки 
служител на Еколаб, който: 

• Разреши или участва пряко в 
действия, които са в 
нарушение на Кодекса. 

•  Умишлено не съобщи за  
нарушение или умишлено 
укрие свързана с това 
нарушение съществена 
информация. 

• В качеството си на 
ръководител не осъществява 
достатъчен контрол над 
своите подчинени. 

• Отмъщава, пряко или 
косвено, или окуражава други 
да вършат това срещу 
лицето, което е подало 
сигнал за нарушение или 
потенциално нарушение на 
Кодекса. 
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Някои страни, в които развиваме бизнес, ограничават или забраняват 

подаването на анонимни сигнали, засягащи определени въпроси или 

опасения. В случай че работите в държава – членка на Европейския съюз и 

подадете сигнал по горещата линия за Кодекса на поведение, ще се приложи 

следното: 

 

� Ще бъдете помолени за съгласие името Ви да бъде използвано в 

доклада. 

 

� Трябва да посочите името на служителя, който подозирате в  

неправомерни действия, само ако това е абсолютно необходимо. 

 

� Всеки служител, който споменете, ще бъде информиран за 

подаването на сигнала в рамките на три работни дни. 

 

� Еколаб ще използва подадената по горещата линия за Кодекса на 

поведение от Вас информация единствено и само с цел разследване 

на конкретно подадения сигнал. 

 

 

Защита от преследване и 
конфиденциалност 

Наш ангажимент е да защитаваме служителите, които добросъвестно 

подават сигнали за нарушения или потенциални такива, търсят съвети или 

отправят въпроси. Целта на нашата политика за Защита от преследване е да 

гарантира, че нито един служител няма да пострада, вследствие на това, че 

той или тя повдига въпрос, съобщава нарушение на Кодекса или сътрудничи 

на разследване. Целта на тази политика е да Ви предпази от несправедливи 

действия от страна на Компанията, на колеги от Еколаб, на управител или 

пряк ръководител. Ако смятате, че сте жертва на ответни действия, се 

свържете с Вашия мениджър или пряк ръководител, с отдел “Правен” или 

съобщете за това на горещата линия за Кодекса на поведение. 

 

Еколаб ще реагира своевременно на всеки добросъвестно подаден сигнал 

или потърсена помощ за решаване на възникнал въпрос или съмнение. Ние 

се стремим да гарантираме в максимална степен, че изразеното от Вас 

опасение ще бъде третирано с необходимата деликатност и 

конфиденциалност. На свой ред очакваме от Вас да ни помогнете да запазим 

поверителния характер на сигнала, както и всички последващи процеси 

свързани с предприетото разследване, като не обсъждате въпроса с колеги. 
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Неспазване на Кодекса  
 

Всяко неспазване на стандартите описани в Кодекса ще доведе до съответни 

дисциплинарни наказания, включително прекратяване на трудовото 

правоотношение, стартиране на наказателно преследване и възстановяване на 

причинените загуби или щети, произтичащи от нарушението. Вида на 

дисциплинарното наказание ще зависи от фактори, като например: тежест и 

честота на нарушението.  

 

В много редки случаи Еколаб може да позволи определени разпоредби на 

Кодекса да не бъдат прилагани от служители, ръководители или директори на 

Компанията. Отказ от отговорност за ръководен служител или член на Съвета 

на директорите може да се направи само от Борда (или комисия на Борда)  и, в 

такъв случай, Компанията своевременно и публично ще разкрие този отказ от 

отговорност и ще обоснове решението си. 

 

Отговорности на ръководството  
 

В качеството Ви на супервайзор или мениджър на Еколаб сте задължен да 

разбирате и спазвате Кодекса, да го прилагате в ежедневната си работа, както 

и да познавате етичния бизнес кодекс на поведение. В допълнение трябва да 

прилагате Кодекса в рамките на Вашата сфера на отговорности. Ако имате 

преки подчинени трябва да гарантирате, че те са запознати и спазват Кодекса, 

както и посочените в него политики, процедури и ръководства. 

 

Наред с това сте задължен да насочвате всички въпроси, притеснения или 

проблеми, които изискват допълнителни насоки към други ресурси на Еколаб, 

например отдел „Човешки ресурси“ или отдел “Правен”. 

 

Актуализации 
 

Еколаб редовно преразглежда съдържанието на Кодекса, както и свързаните с 

него корпоративни политики. Ние ще направим промени в Кодекса, когато това 

се изисква от закона, от политиката или от други важни предпоставки. 
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Изграждане
изпълнена
 

 

 

 

 

 

В Еколаб се стремим да

на взаимно уважение

ценностите и достойнствата

ценностите и достойнств

нашите ценности и няма

 

Трябва да уважаваме

бизнес.  В качеството

стремите да се съобразявате

работите. 
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Изграждане на работна среда
изпълнена с взаимно уважение

стремим да създадем работна атмосфера, която се основава

уважение; атмосфера, в която служителите приемат и уважа

достойнствата на другите. Всяко поведение, което накърнява

достойнствата на нашите служители е в противоречие на 

и няма място в нашата култура. 

уважаваме хората и културите в страните, в които развиваме

качеството Ви на представител на Компанията, трябва да се 

съобразявате с културата и обичаите на тези, с които 

 

среда, 
уважение 

основава 

уважават 

накърнява 

на 

развиваме 

се 

        

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Разнообразие и равни възможности за 
заетост   

Еколаб е обвързана с поддържането на разнообразна работна сила, култура на 

взаимно уважение и разбиране на различията у другите. Осигуряването на 

равни възможности за заетост е правилната политика, и тя е важна за нашия 

успех. 

 

За да гарантираме, че работим в съответствие с приложимото трудово 

законодателство и не допускаме дискриминация, възприетите в Еколаб 

практики за подбор на персонал, наемане, заплащане, повишение, 

преназначаване, обучение, коригиращи действия и прекратяване на договори 

се основават изключително на квалификациите на лицето и способността му да  

изпълнява своите служебни задължения. Под внимание се взимат единствено 

критерии свързани с работата. Еколаб разполага с набор от проактивни 

програми, които гарантират предоставянето на равни възможности за труд.  

 

Тъй като законите и наредбите в държавите, в които развиваме бизнес, се 

различават, при въпроси или съмнения относно различията или 

дискриминацията се консултирайте с Вашия ръководител, с отдел “Човешки 

ресурси” или с отдел “Правен”.  

 

 
Тормоз и уважение на работното място  

 

Взаимното уважение е в основата на фирмената култура на Еколаб. Прояви на 

неуважение могат да нарушат производителността на служителите ни и да 

застрашат успеха на Еколаб. С цел осигуряване на работна среда изградена на 

взаимно уважение, Еколаб няма да толерира каквато и да е форма на тормоз 

или друго заплашително поведение, включително физическо, емоционално или 

словесно оскърбление. Забраняваме прояви на каквито и да е било форми на 

тормоз независимо дали идват от страна на служител, временен служител или 

външен доставчик, при които: 

 

� израз на тормоз или обидно поведение е ясно експлицитно или имплицитно 

условие за наемане на работа;  

 

� понасяне или отхвърляне на тормоз или обидно поведение се използва като 

основа за вземане на решение за наемане; или 

 

� тормоз или обидно поведение има за цел или ефект да попречат на 

ефективността в работата на дадено лице или да създадат сплашваща, 

враждебна или обидна работна среда.  

 

Служителите, които нарушават тази политика, ще бъдат обект на 

дисциплинарно наказание, включително и прекратяване на трудовото 

правоотношение. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 Трябва да помним 

 

За да се поддържа работна 

среда свободна от 

дискриминация, всички 

решения, касаещи трудовата 

заетост, трябва да се взимат без 

значение от: 

 

•  Пол 

•  Раса 

•  Етнически произход 

•  Националност 

•  Сексуална ориентация 

•  Полова идентичност 

•  Религиозна принадлежност 

•  Възраст 

•  Инвалидност 

•  Семейно положение 

•  Статус на военен ветеран  

•  Други личностни 

характеристики или условия, 

защитени от национално, 

щатското или местното 

законодателство. 
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ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ: 
 

Въпрос: Понякога дочувам мои 

колеги, които разказват сексуални 

шеги, правят расистки намеци или 

други неподходящи забележки за 

служители на Еколаб. Какво да 

направя? 

 

Отговор: Няма значение дали това е 

било "Просто шега". Въздействието, 

което техните думи имат, е по – важно 

от тяхното намерение. Ако не се 

чувствате комфортно да обсъдите 

това директно с Вашите колеги, 

говорете с прекия Ви ръководител или 

представител на отдел “Човешки 

ресурси”. В допълнение може да се 

свържете с отдел “Правен”. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако имате въпроси или съмнения относно прояви на тормоз или желаете 

да получите повече информация за политиката на Еколаб по тази тема, 

моля запознайте се със съответното ръководството, приложимо за 

Вашето местонахождение. Копие от него може да получите от местния 

отдел “Човешки ресурси”. 

 

Прояви на насилие на работното място  
 

Всички служители на Еколаб имат право да изпълняват своите 

задължения в среда свободна от насилие, тормоз, заплахи или 

сплашване. Независимо дали става въпрос за изпълнение на работните 

задължения на територия на Компанията или се касае за бизнес 

взаимоотношения, нито един служител на Еколаб не трябва да дава 

повод на другите основателно да се опасяват за личната им безопасност 

или безопасността на техните семейства, приятели или имущество. Ако 

станете неволен свидетел на ситуация на насилие, тормоз или заплахи, 

трябва да съобщите за това на Вашия ръководител или на представител 

от отдел “Човешки ресурси”  или при необходимост се свържете със 

съответните компетентни власти. 

 

Еколаб забранява носенето и използването на оръжие на територия на 

Компанията, както и по време на изпълнение на служебни ангажименти, 

освен ако това не е в разрез с местното законодателство.  

 

Ако имате въпроси или съмнения по отношение на прояви на насилие на 

работното място или желаете да получите повече информация за 

политиката на Еколаб, моля прегледайте ръководството, приложимо за 

Вашето местонахождение. 

 

Корпоративна социална отговорност  
 

Еколаб приема сериозно отговорността, която е поело към обществото, 

на което служи. Вярваме, че заплащаме труда на нашите служители 

справедливо и в съответствие с местните закони. Ние допринасяме за 

благополучието на нашите служители, клиенти и клиентите на нашите 

клиенти, като участваме в програми и инициативи, които целят 

подобряване качеството на живот на общностите, в които те живеят и 

работят.  Уважаваме правата на всички хора и държим нашите 

доставчици да се придържат към същия висок стандарт на социална 

отговорност. Компанията не използва принудителен или детски труд, 

както и не бихме допуснали нито един индивид, който работи с или от 

името на Еколаб да бъде третиран несправедливо.  
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Поддържане

здравословна

 

 

 
 
Ангажимент за
и здравословна
 
От изключително значение

на нашите служители

общностите и околната

отговорен за пълното

здравеопазването и безопасността

разбира и се съобразява

свързани с безопасността

безопасно работно място

собственост на Еколаб

преценка в работното

 

Ако разберете или станете

място, които биха могли

колеги, моля незабавно

или местния представител

представител на отдел

служби за действие при

                                                                                                                                                                        

                                                                                                       

Поддържане на безопасна, 

здравословна и устойчива околна

Ангажимент за осигуряване на безопасна
здравословна работна среда 

начение за Еколаб е безопасността и благосъстоянието

служители, както и безопасността и благосъстоянието на 

околната среда, в които развиваме бизнеса си. Всеки от нас

пълното спазване на законите, регламентиращи 

опазването и безопасността на труда, както и следва да познава, 

съобразява с фирмените политики, практики и процедури,

безопасността. Всеки от нас e лично отговорен да поддържа

работно място, да използва оборудването и материалите 

Еколаб по безопасен начин и винаги да прилага добра 

работното ежедневие.  

или станете свидетел на условия и практики на работното

биха могли да застрашат здравето Ви или това на Вашите 

незабавно уведомете прекия си ръководител, регионалния

представител на отдел “Безопасност, здраве и околна среда

отдел “Човешки ресурси” и при необходимост съответните

действие при аварии.  

                                                                                                                                             

 

                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                    

безопасна, 

устойчива околна среда 

безопасна 

благосъстоянието 

от нас е 

ава, 

, 

поддържа 

работното Ви 

Вашите 

регионалния 

среда”, 

съответните 
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Трябва да помним 
 

 

Еколаб поставя безопасността на 

първо място. Всеки от нас е длъжен 

да: 

 

• Спазва постоянно изискванията 

за безопасност на труда  

• Носи, подходящите за 

съответната работа, средства за 

индивидуална защита  

• Бъде внимателен по време на 

работа или шофиране 

• Докладва незабавно всички 

трудови инциденти  

• Оказва съдействие на 

разследвания, свързани с 

безопасността 
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Наркотици и алкохол  

Злоупотребата с алкохол и наркотици могат да застрашат здравето и 

безопасността на нашите служители и могат да имат неблагоприятен ефект 

върху ефективността на работата и репутацията на Компанията. Забранено е 

да участвате в незаконно производство, продажба, дистрибуция, приготвяне, 

притежаване или използване на контролирани вещества, независимо дали 

работите на територията на Еколаб или изпълнявате своите служебни 

задължения извън фирмата. 

 

Еколаб няма да толерира служители, които по време на работа употребяват 

или са под въздействието на алкохол или наркотици, включително по време 

на командировка. По изключение консумация на алкохол може да бъде 

предварително разрешена по време на светски/обществени събития, като 

при тези случаи от служителите се очаква да спазват добро поведение. 

 

Ако подозирате, че служител може да е под влияние на алкохол или 

контролирани субстанции и по този начин е в нарушение на политиката на 

Еколаб, трябва да съобщите незабавно за това на Вашия пряк ръководител.  

Служители, които нарушават нашата политика за наркотици и алкохол, могат 

да бъдат обект на потенциална наказателна отговорност, както и да им бъде 

наложено съответното дисциплинарно наказание, включително и 

прекратяване на трудовото правоотношение. Ако имате въпроси или 

опасения по отношение на тази политиката на Еколаб или ако искате да 

получите повече информация, моля прегледайте приложимото за Вашето 

местоположение ръководство или се свържете с отдел “Човешки ресурси”. 

 

Качество и безопасност на продукта 

Еколаб работи в съответствие с всички закони и наредби, регламентиращи 

качеството и безопасността на продукта. Ние сме ангажирани с 

безопасността на продуктите, стартирайки от концепцията и производството 

им, през употребата от страна на клиента до изхвърлянето, рециклирането 

или повторната им употреба. Като спазваме законите, наредбите и 

фирмените политики, които регулират развитието, производството, 

изпитването, проверката, съхранението, транспортирането, употребата и 

обезвреждането на нашите продукти, ние гарантираме безупречността на 

търговската марката на Еколаб. Никой служител не бива да предприема 

действия, които биха могли да застрашат доверието на нашите клиенти или 

доверието в качеството и безопасността на нашите продукти. Ако имате 

притеснения или забележите нещо необичайно, което би могло да се отрази 

неблагоприятно върху качеството и безопасността на нашите продукти или 

услуги, се свържете незабавно с Вашия мениджър или с отдел “Правeн”. 
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Ангажимент за устойчиво развитие и 
опазване на околната среда 
 

В Еколаб сме поели ангажимент да осигуряваме и защитаваме нещата, които 

са жизненоважни, а именно: чиста вода, безопасна храна, изобилие на 

енергийни източници и здравословна обкръжаваща среда. Благодарение на 

уменията на служители ни и в съчетание с нашия ангажимент за социална 

отговорност, нашите предложения носят стойност на клиентите и на 

световната икономика, както и способстват за постигането на устойчивото 

развитие. Еколаб осъществява своята дейност с грижа за здравето, 

сигурността и благоденствието на служителите си, на клиентите и общностите, 

които обслужва, и на околната среда. Нашият ангажимент за устойчиво 

развитие е описан в документа Нашите принципи. Всички ние трябва да се 

стремим да спазваме и подкрепяме тези принципи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ: 

 
 

 

Въпрос: Работя в тясно 
сътрудничество с оператор на 
работна площадка на клиента. 
Той постоянно бърза и поема 
много рискове, когато работи с 
оборудване и химикали, 
например не носи предпазни 
ръкавици или очила и борави 
небрежно с химикалите. Всеки 
път, когато му дам предложение 
или подлагам под съмнение 
неговата преценка, той ме 
пренебрегва и казва, че трябва 
да поддържам темпото, за да 
свърша работата. Какво да 
правя? 

 

Отговор: Постъпвате правилно 

като повдигате въпроси относно 

безопасността, които произтичат   

от действията на конкретното  

лице. Нашите предпазни мерки 

имат за цел да гарантират  

безопасността на нашите колеги, 

клиенти и общности. В случай че      

изказаните от Вас притеснения не 

накарат оператора да спазва 

мерките за безопасност по време 

на работния процес, трябва  

 

 

 

 

 

 

незабавно да обсъдите проблема с 

прекия Ви ръководител или с 

представител от отдел “Безопасност, 

здраве и околната среда”, или от отдел 

“Човешки  ресурси”. По този начин Вие 

изпълнявате задълженията си съгласно 

Кодекса и същевременно ни помагате  

да осигурим здравословна и безопасна 

работна среда за всички.     

 

Въпрос: Когато се прибрах вкъщи 

установих, че в колата си имам 

няколко излишните проби от 

продукта, както и такива взети от 

технологичната линия на клиента.  

Тъй като исках да изчистя колата си, 

взех всичките проби и ги изсипах в 

един контейнер, който след това 

изхвърлих в моята кофа за боклук. 

Проблем ли е това? 

 

Отговор: Първо, смесването на 

продукти може да предизвика опасна 

химична реакция. Второ, изхвърлянето 

на опасни вещества в околната среда, 

особено в жилищни площи, може да 

доведе до сериозни екологични 

проблеми с течение на времето. 

Продукти и проби не бива да се 

изхвърлят безотговорно.  

 

 

 

 

Информационните листи за 

безопасност (MSDS), които са на 

разположение в интернет сайта  

Ecolab.com, съдържат необходимата 

информация относно начините за  

обезвреждане на отпадъците, като 

посочените в тях мерки следва да се 

спазват постоянно. Ако не сте сигурни 

как да унищожите мостри или 

остатъчни продукти, се свържете с 

Вашия местен / регионален 

представител от отдел “Безопасност, 

здраве и околната среда” . 

Отговорното управление на 

неизползвани или такива с изтекъл 

срок химически продукти е част от 

ангажиментите поети от Еколаб по 

отношение на опазването на околната 

среда и общностите, в които 

развиваме нашия бизнес. 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

                        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         Раздел 3 Кодекс на поведение на Еколаб   13 



                    

 
Действия

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Еколаб очаква от служителите

предизвикат конфликт

Компанията. 

 
Конфликт на
 

Конфликт на интереси

интерес пречи на бизнес

появата на конфликт на

и Компанията. 
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Действия в интерес на Еколаб

служителите си да избягват ситуации, които могат да 

конфликт между личните им интереси и интересите на 

Конфликт на интереси 

интереси възниква тогава, когато Вашата лична дейност или

бизнес интересите на Компанията. В много случаи 

конфликт на интереси може да има сериозни последици за Вас

 

на Еколаб 

да 

дейност или 

за Вас 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Конфликт на интереси може да възникне в много различни ситуации. Може да 

бъде директен (когато участвате Вие) и косвен (с участие на човек, с когото 

поддържате лични взаимоотношения). Трябва да вземете мерки коректно да 

отразите всеки вид конфликт на интереси.  Например: 

 

� Заетост или дейности извън работното място: не може да бъдете наети 

на работа извън Компанията, ако: тази работа (I) пречи на служебните Ви 

задължения в Компанията, (II) Ви поставя в ситуация, в която се конкурирате 

с  Еколаб или работите с организация, която се конкурира с Еколаб, или (III) 

Ви кара да предоставяте услуги или помощ на конкурент на Еколаб. Всяка 

работа извън Еколаб, която изисква от Вас да използвате време, средства и 

собственост на Еколаб,  ще се счита за конфликт на интереси. С цел да се 

установи дали евентуална втора работа ще създаде конфликт на интереси, 

служителите са длъжни да получат одобрение от своите преки 

ръководители, преди да поемат допълнителни ангажименти извън 

Компанията. 

 

� Управленски позиции: В случай че желаете да заемете позиция като 

директор/управител на фирма или организация с нестопанска цел, трябва да 

разкриете Вашите планове на прекия си ръководител, с цел получаване на 

предварително одобрение. Преди да заемете позиция като член на 

управителен съвет на публично дружество е необходимо да получите 

разрешение от Главния изпълнителен директор на Еколаб. Като част от 

процеса на одобрение, Компанията ще определи дали участието Ви ще 

създаде конфликт на интереси. Разбира се, никога не можете да заемате 

длъжност като управител, длъжностно лице или консултант в конкурент на 

Компанията. 

 

� Инвестиции: В случай че Вие или член на семейството Ви, или човек, с 

когото живеете, притежава повече от един процент (1%) от публични акции 

на конкурент, доставчик или клиент на Еколаб, следва да декларирате това 

обстоятелство пред Компанията. Дори притежанието на минимален дял от 

собствеността на конкурент, доставчик или клиент на Еколаб може да се 

счита за конфликт на интереси. Съгласно политиката на Еколаб, бизнес или 

финансови интереси на членовете на семейството, които живеят с Вас, се 

считат за Ваши финансови интереси. 

 

� Корпоративни възможности: Като служител на Компанията никога не 

трябва да извличате лична облага от каквито и да е било бизнес 

възможности, в които Компанията има интерес. Наред с това нямате право 

да информирате трети лица относно бизнес възможности, към които Еколаб 

има интерес. Например служителите трябва да избягват да купуват 

недвижими имоти или да придобиват участие в компании, за които е 

известно, че Еколаб има интерес към придобиването им. 
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ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ: 

  

Въпрос: Съпругата ми работи за 

местна компания, която често 

предоставя стоки и услуги на 

нашия завод. При условие че от 

сега нататък ще участвам при 

закупуване на консумативи за 

Еколаб, може ли избора на 

компанията, в която съпругата ми 

работи, като наш доставчик да 

създаде конфликт на интереси? 

 

Отговор: Да. Вие трябва да 

информирате Вашия ръководител и 

отдел “Правeн”, че съпруга Ви работи 

за доставчик на Еколаб и да получите 

одобрение да поръчвате от този 

доставчик. В случай че не направите 

това, Вашите решения да купувате от 

този доставчик, могат да бъдат 

разглеждани като фаворизиране или 

проява на пристрастност. Като 

разкривате факта, че съпругата Ви 

работи за доставчик на Еколаб, Вие 

гарантирате, че репутацията на 

Компанията за справедливост и 

обективност остава непокътната. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

          

 

 

 

 

 

 

 

� Членове на семейството: В случай че членове на Вашето 

семейство или хора, с които поддържате тесни взаимоотношения, 

работят в Еколаб или предоставят услуги на Компанията или на 

неин конкурент, доставчик или клиент, следва незабавно да 

разкриете този факт на Вашия пряк ръководител с цел избягване 

на действителен или потенциален конфликт на интереси. Еколаб 

няма да закупи стоки или услуги от фирма, в която работи 

служител на Компанията или близък роднина на служител на 

Компанията, освен ако е налице предварително одобрение от 

ръководител или член на отдел “Правeн”. Трябва да се обърне 

специално внимание, в случай че участвате при вземането на 

решение за доставка от компания, в която работи Ваш роднина. 

 

� Участие в държавната администрация: Еколаб насърчава 

своите служители да участват активно в обществения живот, както  

и да участват в управлението, но трябва да се има предвид, че 

заемането на определени длъжности и отговорности в 

управлението може да представлява конфликт на интереси. В 

случай че възнамерявате да участвате в избори или да приемете 

назначение на държавен пост, докато сте служител на Еколаб, 

трябва първо да поискате писмено одобрение от Вашия пряк 

ръководител. Ако заемате държавен пост, Еколаб очаква от Вас 

да се въздържате от всяко гласуване или решение, което може да 

засегне съществено интересите на Компанията. 
 

Ако не сте сигурни дали отношенията Ви с друга организация или лице е 

в конфликт с работата Ви или с интересите на Еколаб, трябва да 

обсъдите обстоятелствата с Вашия пряк ръководител или с 

представител от отдел “Правен”. Препоръчваме Ви да потърсите помощ 

и изкажете своите опасения, тъй като по – голямата част от 

потенциалните конфликтни ситуации могат да бъдат разрешени.      
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Даване и
развлечен

 

 

 

 

Размяната на подаръци

обичайно и подходящо

Въпреки това, за да защитим

сигурни, че размяната

законодателство, с договори

обичаи. Спазвайте посочените

предлагат или приемат

 

� Ако това е подарък

 

� Ако това е забавление

бъдат в разумни граници

честотата. 

 

� Въпросният жест не

взимане на бизнес

 

� Не трябва да са в противоречие

етика в страната, 

 

� Не бива да са в противоречие

Съединените американски

 

 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                        

                                                      
Даване и приемане на подаръци
развлечения и прояви на гостоприем

подаръци, забавления и други услуги може да се приема за

подходящо при определени обстоятелства, места и култури. 

защитим репутацията на Компанията, трябва да бъдем

размяната на подаръци е в съответствие с приложимото 

договорите с клиентите ни, с добрите бизнес практики

посочените по – долу инструкции винаги, когато се 

приемат подаръци или облаги.  

подарък, той трябва да бъде на символична стойност. 

забавление или проява на гостоприемство,  те следва да

разумни граници по отношение на цена, размер, количеството

жест не бива да служи като средство за повлияване при

бизнес решение. 

са в противоречие с нормалната и възприетата бизнес 

, в която се предлагат. 

в противоречие с политиката на Еколаб или законите на

американски щати, или на страната, в която се предлага

                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                              

                                                       
подаръци, 

гостоприемство  

приема за 

култури. 

да бъдем 

практики и 

следва да 

количеството и 

при 

бизнес 

законите на 

предлагат. 
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� Не трябва да се интерпретират като подкуп, отплата или рушвет. 

 

� Нe трябва да съдържат елемент на прикритост. 

 

� Разкриването им в публичното пространство няма да компрометира 

Еколаб и да навреди на репутацията на Компанията. 

 

� При никакви обстоятелства  Вие, като служител на Еколаб, нямате 

право да предлагате или получавате пари в брой, парични еквиваленти 

или лични заеми във връзка с бизнеса на Еколаб. 

  

За повече информация относно специфичните изисквания, касаещи нашите 

отношения с държавни клиенти, служители и изпълнители, моля разгледайте 

следните глави от Кодекса  Правене на бизнес с правителството на САЩ 

и Предотвратяване даването на подкупите и възпрепятстване на 

корупцията.  

 

Местния мениджмънт на Еколаб в различните страните може да има по-

конкретни указания относно даването и приемането на подаръци. При 

въпроси,  прегледайте местното ръководство или се консултирайте с 

представител от отдел “Човешки ресурси”.  За разрешаването на конкретни 

казуси може да се обърнете и към отдел “Правен”. 

 

 

 

 
  Трябва да помним   
 

                                                                                                                                                    
 

При предлагане или приемане на каквито и да е 
подаръци, забавления или други жестове на 
внимание, свързани с дейността на Еколаб, 
следва да се спазват следните принципи: 

 

• Клиенти: Решенията за покупки трябва да се 
основават на достойнствата на нашата оферта, 
на качеството и стойността на продуктите и 
услугите на Еколаб. Не бива да правите опити 
да влияете върху решението на клиент или 
върху решението на потенциален клиент чрез 
даване на подаръци, предоставяне на услуги и 
развлечения.  

• Доставчици: С цел установяване на стабилни 
взаимоотношения с нашите доставчици или 
потенциални такива, никога не бива да 
твърдите или да предлагате схеми, при които  
Еколаб  ще купува от доставчика, ако 
доставчикът купува от Еколаб.  
Едновременно с това, при никакви 
обстоятелства не бива да се допуска решението 
за покупка, да бъде повлияно от лични 
интереси. 

• Държавни представители: При работа с 
държавни клиенти, държавни чиновници или 
изпълнители е забранено директно или 
индиректно разрешаване, предоставяне или 
предложение за предоставяне на дар или 
облага на длъжностно лице с цел оказване на 
влияние при подписване, подновяване или 
коригиране на договор или с цел осигуряване 
или получаване на благоприятно отношение 
във връзка с дейности, касаещи доставки. 

 
 

Понякога е трудно да се определи, кога даден подарък 
или развлечение е подходящ или не. Разгледайте 
следните примери:  
 

• Даването на торбичка с логото на Еколаб е 
напълно приемливо.  

• Даването на торбичка с логото на Еколаб, която 
съдържа няколко скъпи бутилки вино на 
настоящ клиент е на границата на приемливото. 
Потърсете съдействие от представител на 
отдел “Човешки ресурси” или отдел “Правен”, 
преди да продължите.  

• Даването на подарък във формата на 
предплатена екскурзии за двама за скъп курорт, 
където няма да бъде извършен бизнес е 
неприемливо.  
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      Предотвратяване
и възпре
 

 

 

Еколаб се стреми да развива

и дейности. Ето защо трябва

възприеме като форма на

страна, пряко или непряко

страна с цел неправомерно

благосклонно отношение

САЩ за борба с корупцията

Act "FCPA"), както и политиката

Нарушаването на тази политика

тежки дисциплинарни действия

да доведе до сериозни наказателни

така и за Вас  (включително

гарантира, че активите и

или корупция, Компанията

записи, които коректно

активи. 

 

                                                                                                                             

                                                                                                                 

редотвратяване даването на
възпрепятстване на корупцията

да развива своя бизнес, използвайки подходящи средства

трябва да избягваме поведение, което може да се 

форма на подкуп или корупция. Подкуп възниква, когато една

непряко, предлага дар или каквато и да е облага на друга

неправомерно спечелване на бизнес или получаване на по –

отношение. Законите на много страни, включително Закона на

корупцията зад граница (ЗБКП)( S. Foreign Corrupt Practices 

и политиката на Еколаб, забраняват даването на подкуп

тази политика не само може да доведе до налагането на

дисциплинарни действия от страна на Компанията, но също така може

зни наказателни и граждански санкции както за Еколаб

включително лишаване от свобода и парични глоби). За да

активите и ресурсите на Еколаб не се използват с цел подкуп

Компанията трябва да поддържа точни счетоводни книги и 

коректно да отразяват нашите транзакции и разпореждания с

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

даването на подкупи        
орупцията 

средства 

когато една 

друга 

– 

Закона на 

ign Corrupt Practices 

подкуп. 

налагането на 

така може 

Еколаб, 

За да 

подкуп 

книги и 

разпореждания с 
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  Трябва да помним 
 

 
На служителите на Еколаб, както и на всички 
лица, които действат от името на Еколаб, е 
забранено, пряко или непряко, да предлагат  
или разрешават предлагането на какъвто и да 
е подарък или облага на длъжностно лице с 
цел получаване или запазване на 
съществуващ бизнес или осигуряване на 
неправомерно конкурентно предимство.  По-
долу са изброени няколко примера за вещи, 
които притежават стойност, и чието 
подаряване би могло да се счита за нарушение 
на фирмена политика или дори на закона: 

• Подаръци 

• Пари (включително и парични 
еквиваленти)   

• Акции, облигации или други ценни книжа 

• Предоставяне на забавление 

• Храна или настаняване 

• Транспорт 

• Предложения за наемане на работа на 
длъжностно лице или негов роднина 

• Заплащане или възстановяване на  
пътните разходи 

• Отстъпки за продукти на Еколаб, които не 
са общодостъпни 

• Поемане или опрощаване на дълг 

• Политически дарения 

• Благотворителни дарения 

• Лични услуги 
 

 
 

 
 
Под  "Длъжностно лице" се разбира всяко 
лице, което действа в служебно качество за 
или от името на държавата, публична 
международна организация или свързани с 
държавата учреждения, агенции или звена, 
включително: 

 

• Всички субекти, наети да разглеждат и 
приемат оферти от името на държавно 
ведомство 

• Всяко длъжностно лице или служител в 
държавно предприятие 

• Член на кралското семейство, който е 
служител или длъжностно лице, или който 
по някакъв начин взима участие в 
управлението на контролирани от 
държавата производства и компании  

• Политическите партии и партийни 
функционери 

 
 

 

 

 

 

        

      
     

 

 

 

Подкупване на длъжностни лица 

Нашите взаимоотношения с държавните предприятия са от 

решаващо значение за успеха на бизнес ни по целия свят. Ето 

защо Еколаб работи в съответствие със “ЗБКП”, като спазва 

приетите закони за борба с подкупите в страните, в които развива 

своя бизнес. Тези закони целят предотвратяването на 

корупционни практики, при които срещу заплащане или 

получаване на дар или облага, длъжностни лица осигуряват 

неправомерно бизнес предимство. Под "Длъжностни лица" се 

разбират лица, които действат в служебно качество за 

правителства или държавни учреждения, предприятия с 

държавно участие и публични международни организации. Важно 

е да сте наясно, че всеки, който има способност да повлияе на 

държавно решение, може да се счита за "Длъжностно лице". 

 

Политиките на Еколаб за борба с подкупите забраняват 

извършването на т.н. “Плащания за стимулиране”, които 

представляват плащания към длъжностни лица, чиято цел е да се 

ускори или обезпечи изпълнението на рутинни действия от страна 

на държавните органи. Тези плащания, известни също така като 

“пари за ускоряване” или “пари за смазване на системата”, 

представляват малки, нередовни  плащания, които се дават за 

ускоряване на рутинни, неизискващи преценка от страна на 

държавата действия например разрешителни за работа и визи, 

освобождаване на стоки от митница, регистрация на продукти или 

инспекции. 

 

Политиката на Еколаб за борба с подкупите се отнася и за всички 

агенти, представители, дистрибутори и посредници, които 

осъществяват бизнес от наше име. Съгласно “ЗБКП” и 

антикорупционните закони на други държави, Еколаб и нейните 

служители могат да носят отговорност за корупционни плащания 

на длъжностни лица, извършени от трети страни, с които 

работим. За да избегнем тази отговорност и накърняване 

репутацията на Еколаб,  служителите на Компанията трябва да 

спазват съответните процедури за работа чрез посредници, 

описани в Антикорупционна политика и процедури на 

Еколаб,  преди да наемат трета страна, която може да има 

взаимоотношения с длъжностни лица от името на Еколаб. 

 

За допълнителна информация относно политиката на Компанията 

за борба с подкупите и Антикорупционната политика, моля 

прегледайте Антикорупционна политика и процедури на 

Еколаб.  Ако имате съмнения, че поведението на служител на 

Еколаб или трето лице, което действа от името на Еколаб, не 

отговаря на нашата политика или нарушава антикорупционните 

закони, трябва да се свържете с отдел “Правен” или да 

сигнализирате за това на горещата линия за Кодекса на 

поведение. 
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Подкупи в търговския сектор 

В допълнение на забраната за даване на подкупи на длъжностни лица, 

Еколаб забранява даването на подкупи и корупцията при осъществяване 

на търговски сделки. Служителите не трябва да предлагат или приемат 

дар или облага от съществуващи или потенциални клиенти, доставчици 

или трети страни с цел некоректно придобиване на бизнес или нечестно 

облагодетелстване на фирмата. Нашата почтена репутация е по-важна, 

отколкото потенциалните придобивки, които могат да бъдат получени в 

резултат на нерегламентирани търговски взаимоотношения с други лица и 

организации. За допълнителна информация, моля прегледайте раздел  

Даване и приемане на подаръци, развлечения и прояви на 

гостоприемство  от Кодекса. 
 

Лобизъм и политически действия 

Еколаб няма да сътрудничи на политически партии или политически 

кандидати и не разрешава използването на активи на Еколаб за развиване 

на политическа дейност, освен ако това не се допуска по закон и е 

предварително одобрено в съответствие на нашата Политика за 

политически дарения. Не бива да правите политически дарения от 

името на Еколаб или от името на нашите филиали. В случай че направите 

такова дарение, направените разходи няма да Ви бъдат пряко или косвено 

възстановени от Еколаб или от неговия филиал. 

 

Еколаб насърчава своите служители да взимат активно участие в 

обществения живот и политическия процес. Като служител винаги трябва 

да посочвате, че Вашите виждания и политически действия са лично 

Ваши, а не на Компанията. 

 

В Съединените щати всички лобистки дейности, включително даване на 

показания или установяване на връзки с длъжностни лица от името на 

Еколаб, трябва да бъдат предварително съгласувани с отдел “Връзки с 

правителството”. Извън САЩ всички дейности, които биха могли да 

представляват лобиране или опити да се повлияе на длъжностни лица, 

следва първо да бъдат обсъдени с местния мениджмънт на Компанията и 

с отдел  “Правен”. 

 

При въпроси или съмнения относно политиката на Еколаб за лобирането 

или политическите дейности, се свържете с отдел “Правен”  или отдел 

“Връзки с правителството”. За допълнителна информация, моля 

прегледайте раздел Политика за политически дарения, 

Антикорупционна политика и процедури на Еколаб и раздел “Правене на 

бизнес с правителството на САЩ” от нашия Кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ: 

 
Въпрос:  Като част от моите 

служебни задължения често 

работя с агент от друга държава, 

който ми помага  в процеса на 

договаряне с правителство. 

Подозирам, че той може би 

подкупва длъжностни лица с цел 

да ускори нещата. Какво да 

направя? 

 

Отговор: Ако смятате, че агент 

действа некоректно, като плаща 

подкупи докато работи от името на 

Еколаб, трябва да преустановите  

следващи плащания към него и 

веднага да докладвате случая на 

отдел “Правен” . 
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 Осъществяване на търговски сделки 

с правителството на Съединените 

американски щати  

 
 

 

Като доставчик на правителството на САЩ, Еколаб работи в силно 

регулирана среда. За да подпомогне постигането на най-добро вложение на 

парите на данъкоплатците, и за да осигури снабдяване изцяло в 

съответствие с действащата обществена политика, правителството на САЩ 

налага стриктни изисквания на своите изпълнители и подизпълнители.  

При осъществяване на бизнес с правителството на САЩ Еколаб трябва 

стриктно да спазва всички приложими закони, наредби и договорни 

изисквания, независимо дали се явява главен изпълнител или 

подизпълнител. От решаващо значение е да отговаряме на всички 

договорни условия и да не се отклоняваме от тези условия, без 

своевременно да сме уведомили или сме получили одобрение от 

съответните официални власти, както се изисква. 
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Преговори и ценообразуване по договори 

Когато Еколаб сключи договор с правителството на САЩ, винаги трябва да 

подаваме пълна, актуална и точна информация за ценообразуването и друга 

фактическа информация. По време на преговорния процес  не трябва 

съзнателно да допускаме неверни или подвеждащи заявления или 

изказвания във връзка с договор с правителството като изпълнител или 

подизпълнител. По време на процеса на преговаряне трябва да сме 

подготвени да разясним значението на всички важни факти, които касаят 

нашето предложението, както и да трябва да бъдем в състояние да 

удостоверим верността на предоставената информация. Необходимо е по-

голямо внимание при изготвяне на предложения за правителството на САЩ. 

Всички промени, засягащи ценообразуването, трябва незабавно да се 

предоставят на вниманието на отдел “Правителствени продажби”. 

 
Всички фактури към правителството на САЩ трябва да отразяват коректно 

продукта или услугата, количеството и цена за поръчката. Несъответствия в 

нашите цени или информация  може да доведе до сериозни последствия, 

включително финансови санкции и възможни наказателни такси за 

Компанията и служителите. 

 

Продуктова спецификация и тестване 

За да отговаряме на клаузите в договорите ни с правителството, нашите 

продукти, материали и процеси трябва винаги да съответстват на посочени в 

договора спецификации. Преди да бъде направена каквато и да е промяна в 

условията на даден договор, трябва да получите предварително писмено 

одобрение от упълномощено длъжностно лице. 

 

Наемане на длъжностни лица, работещи за 
правителството на Съединените щати 
 

Правителството на САЩ е изготвило специални правила, които целят 

предотвратяване на конфликт на интереси или проявата на такъв конфликт 

от страна на служители, които имат намерение да напуснат или са напуснали 

заемания от тях държавен пост с цел започване на работа при доставчик на 

правителството. Преди да стартирате каквито и да е разговори или да 

дискутирате възможностите за наемане на лице, което понастоящем се 

явява длъжностно лице или лице, скоро напуснало държавен пост, 

независимо дали става въпрос за цивилно или военно длъжностно лице, 

трябва да получите разрешение за това от отдел “Човешки ресурси” и от 

отдел “Правен”. 

 

Без подаръци, почерпки и благодарности  
 

Неща, които се считат за нормална форма на учтивост в бизнеса, могат да се 

тълкуват като опит за оказване на неправомерно влияние, когато става 

въпрос за длъжностни лица. Ето защо е забранено да давате дар или облага 

на федерален държавен служител или изпълнител, както и на техните близки 

членове на семейството. Допустимите изключения са ограничени до: (а) 

осигуряване на брандирани рекламни предмети със символична стойност 

например: 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ  

Въпрос : Съгласно договор с 

правителството на САЩ, следва 

да закупуваме един от нашите 

компоненти от точно определен 

доставчик. Въпреки това 

намерихме друг доставчик, 

който може да осигури същия 

компонент на по – ниска цена и 

за по -  кратък срок. Може ли да 

работим с този нов доставчик?  

 

Отговор: Не, не и без писмено 

разрешение от страна на 

оторизирано длъжностно лице. 

Като доставчик на правителството 

на САЩ трябва да спазваме 

условията в договорите и да 

използваме само посочените в тях 

компоненти.  

Всяка промяна, без предварително 

писмено одобрение от 

оторизирано за това длъжностно 

лице, може да доведе до сериозни 

последствия за Вас и за Еколаб, 

включително до глоби и повдигане 

на наказателни обвинения.  
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чаша за кафе, календар или подобни артикули, върху който има името или 

логото на Еколаб, (б) предоставяне в редки случаи на скромни почерпки 

например безалкохолни напитки, кафе или понички, само във връзка с 

общоприети бизнес дейности, и (в) извършване на други дейности, които са 

били предварително писмено одобрени от отдел “Правен”. В допълнение не 

бива да предлагате, осигурявате, настоявате или приемате дар или облага от 

когото и да е в замяна на благоприятно разглеждане на договор за изпълнение  

или договор за подизпълнение от страна на правителството.                                                  

 
Интегритет на снабдяването  
 

Служителите на Еколаб не трябва да търсят информация от търгове или 

предложения, или информация за избор на източници (както е описано в 

Ръководството на Еколаб относно политиките и процедурите на федералното 

правителство) от който и да е източник преди сключването на договор с 

правителството за изпълнение или подизпълнение, за който се отнася тази 

информация. Ако смятате, че до Вас е достигнала подобен вид информация 

или друга неправомерна, поверителна или защитена информация, не бива да 

я използвате за каквато и да е било цел, както и не бива да я разкривате на 

други лица. Незабавно се свържете с отдел “Правен”. 
 

Задължително разкриване на информация 

С цел насърчаване на публичната прозрачност и отчетност, федералните 

разпоредби изискват Еколаб да разкрива всички достоверни доказателства, от 

които е видно, че Компанията (включително нейните ръководители, 

служители, представители или подизпълнители) е извършила нарушение на 

федерален наказателен закон, в това число измама, конфликт на интереси, 

подкуп или паричен подарък или е нарушила Закона за неверни искове (False 

Claims Act). Също така от нас се изисква своевременно да разкриваме всяка 

информация за надвнесени държавни плащания.  В случай че узнаете за 

надвнесени суми или действия, които са в разрез със задълженията на Еколаб 

в качеството му на правителствен изпълнител или подизпълнител, трябва 

незабавно да информирате отдел “Правен” или да подадете сигнал на 

Горещата линия за Кодекса на поведение. 

 

Одити и разследвания 

Наша политика е да оказваме пълно съдействие на всички разследвания или 

одити, осъществявани от страна на правителството на САЩ. Ето защо не бива 

никога да променяте, унищожавате или укривате документи, които са свързани 

с правителствен одит или разследване. Не трябва да предприемате каквито и 

да е действия, които биха могли да възпрепятстват правителствен одит или 

разследване. 

 

Ако имате въпроси или съмнения относно политиката на Еколаб за работа с 

правителството на САЩ, се обърнете към отдел “Правителствени продажби” 

или отдел “Правен”. За допълнителна информация, моля прегледайте 

ръководството  Политики и процедури за договори с федералното 

правителство. 
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Осъществяване на дейности                   
зад граница 
 
 

 

 

Спазване на изискванията за износ 
 

Политика на Еколаб е да спазва законите и наредбите за експортен контрол 

на страните, в които развива бизнес. Тези закони и наредби включват 

изисквания относно документацията съпровождаща пратките за износ, както 

и правила, които ограничават износа или реекспорта на определени стоки, 

технологии и софтуер.  Законите и наредбите за експортен контрол могат да 

ограничат - или да изискват предварително разрешение или лицензиране от 

страна на държавата – износа на определени продукти в зависимост от това, 

какво се изнася, за къде се изнася, кои са получателите на изнасяните 

изделия и с каква цел ще бъдат използвани те. 
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Възможно е законите за експортен контрол, да се различават в 

различните държави, в които Еколаб развива бизнес. Докато основният 

фокус на наредбите за експортен контрол пада върху износа на стоки, 

софтуер и технологии, които могат да бъдат използвани за военни цели 

или оръжия, трябва да се има предвид, че ограничения също така се 

прилагат и за продукти и технологии с “двойна употреба”, тоест такива, 

които имат както търговско, така и военно приложение. Например някои 

химически вещества могат да се използват както за производството на 

продукти с търговско предназначение, така и за производството на 

химически оръжия и наркотици. 

 

Законите за експортен контрол на САЩ се прилагат и по отношение на 

реекспорта на продукти, технологии и софтуер произведени в САЩ от 

страни, в които преди това са били изнесени.  В определени случаи тези 

закони се прилагат и за продукти произведени извън САЩ, които обаче 

съдържат компоненти произведени в САЩ или са произведени по 

американска технология и под контрола на САЩ. Тези правила се 

прилагат и в случаите на “предполагаем експорт” на технология към 

чужденци дори и в случаите, когато въпросното лице се намира на 

територията на САЩ. Например “предполагаем експорт” на технология 

може да възникне – и може да изисква лицензиране – в случай на обмяна 

на технически опит с гражданин от друга страна, когато това лице 

посещава лаборатории на Еколаб, намиращи се на територията на САЩ.  

 
Търговски санкции и ембарго  

Политика на Еколаб е да спазва наложените от САЩ икономически 

санкции и търговско ембарго, както и подобни съществуващи закони на 

други страни, доколкото същите не са в противоречие с американското 

законодателство. Икономическите санкции и търговското ембарго служат 

за налагане на чуждестранна политика и интересите на националната 

сигурност и могат да бъдат насочени към определени лица, организации 

или страни. Например САЩ прилагат широки санкции спрямо страни, 

идентифицирани като поддръжници на тероризма, както и към определени 

хора и организации свързани с тези страни или такива, които са понесли 

санкции в резултат на друга чуждестранна политика, или в резултат от 

съображения за национална сигурност.  
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Спазване на изискванията за внос  

Еколаб внася множество продукти в световен мащаб и от нас се изисква да 

спазваме митническите закони и наредби на всяка страна, в която тези 

продукти се внасят. Тези закони и наредби изискват пълна и точна 

документация за произхода, тарифната класификация и стойността на 

внесените стоки. Възможно е да се прилагат допълнителни изисквания по 

отношение на вноса на силно регулирани изделия като биоциди, лекарства и 

медицински изделия, както и да съществуват специални изисквания по 

отношение на маркировката и етикетирането. Вносът на химикали трябва да 

подчинява на всички приложими закони както в САЩ, така и навсякъде 

другаде. 

 

Анти – бойкот клаузи   

На Еколаб е забранено да участва в или да сътрудничи на който и да е 

международен бойкот, който не е разрешен или одобрен от правителството 

на САЩ, включително бойкота на Арабската лига спрямо Израел. Примери за 

забранено поведение включват: 

 

� Отказване или съгласяване за отказ от съвместен бизнес с 

бойкотирана компания или бойкотирана държава.  

 

� Отказване или изискване друго лице да откаже назначаване или по 

друг начин да дискриминира американски гражданин въз основа на 

неговата раса, религия, пол или националност. 

 

� Предоставяне на информация за раса, религия, пол или произход на 

лице от САЩ.  

 

� Представяне на информация за това дали дадено лице има бизнес 

взаимоотношения с бойкотирана страна.  

 

 

От нас се изисква да докладваме на правителството на САЩ всяко искане за 

бойкот, включително получаване на документи, които съдържат 

формулировки свързани с бойкот.  

 

Като служители на Еколаб трябва да се придържаме към всички политики и 

процедури на Компанията, които се прилагат при осъществяването на 

дейности зад граница. Ако участвате в процеса на внос и износ, трябва да 

познавате и спазвате нашите търговски политики и процедури. За 

допълнителна информация и при въпроси, моля свържете се с отдел 

“Регулаторен” или с отдел “Правен”   
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Честна конкуренция

 

 
 

Честна конкуренция

В Еколаб вярваме в свободната

нашите конкуренти като

В отношенията ни с нашите

конкуренти никога не бива

да изопачаваме факти, касаещи

начин не бива да прави

конкуренти или техните

компания, която Еколаб

да я компрометираме като
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Честна конкуренция 

конкуренция  

свободната конкуренция и се стремим да изпреварим

като прилагаме честни и справедливи бизнес практики

нашите клиенти, дистрибутори, доставчици и 

не бива да търсим нечестно предимство, както и не бива

факти, касаещи бизнеса или продуктите ни. По същия 

правим неверни или подвеждащи твърдения за нашите 

техните продукти. Репутацията на честна и почтена 

Еколаб е изградила, е прекалено ценна, за да позволим 

като се държим по друг начин.  

                        

изпреварим 

практики. 

не бива 

нашите 

позволим 



 

 

 

 

 
 

 

Наша политика е служителите ни да не поддържат неподходящи 

контакти с конкуренцията. Всяка бизнес дейност, която включва 

повторни или необичайни контакти с конкуренти, независимо дали става 

въпрос за срещи (като например срещи на търговска асоциация), 

телефонни разговори или чрез кореспонденция, трябва да бъде 

одобрена от прекия Ви ръководител и отдел “Правен”. 

С цел осигуряване на конкурентна и прозрачна пазарна среда, в много 

страни (вкл. САЩ) съществуват закони, които защитават свободното 

предприемачество и превръщат конкуренцията в главен регулатор на 

икономиката. Тези закони забраняват бизнес практики, които биха могли 

да възпрепятстват или пречат на свободната конкуренция. 

Като служители на Еколаб трябва стриктно да спазваме тези закони, 

включително антитръстовото законодателство на САЩ. Независимо 

дали работите в отдел “Продажби” или просто имате приятел, който 

работи за конкурент, трябва да помните, че обсъждането на определени 

бизнес теми между конкуренти е неуместно. 

Законите в някои страни, включително САЩ, налагат сурови 

наказателни санкции на лица, които нарушават антитръстовите закони 

или законите, залегнали в Конкурентното право. Нарушаването на 

антитръстовите закони и законите за конкуренцията могат да доведат 

до значителни глоби за Компанията и за служителите.  

Преди да осъществите каквото и да е действие, и особено преди да 

пристъпите към назначаване на бивши или настоящи служители на 

наши конкуренти, се консултирайте с отдел “Правен”. За допълнителна 

информация относно Антитръстовото законодателство и законите за  

конкуренцията, моля прегледайте Антитръстова политика на 

Еколаб и Ръководство за спазване на антитръстовите закони. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
     
    Трябва да помним 
 

 

Служителите на Еколаб не       

бива да  участват в анти – 

конкурентни дейности или 

дейности с конкурентите, 

включително:  

 
• Копиране на оборудване 

• Неправомерно 

вмешателство в съществуващи 

договорни отношения  

• Манипулация на оферти 

• Ценова дискриминация  

• Бойкотиране на територии  

• Разпределение на клиенти и 

пазари  

• Фиксиране на цени   

• Производствени 

ограничения или квоти  

• Нечестни ценови практики  

• Опити за монополизиране на 

пазари  

• Взаимни сделки  

• Обвързани продажби  

• Определяне на препродажни 

цени  

 

В случай че имате въпроси по 

конкретна дейност или практика, 

трябва да обсъдите това с 

Вашия пряк ръководител или 

отдел “Правен”  
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ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ  

Въпрос: При своята работа съм в 

постоянно взаимодействие с 

настоящи и потенциални клиенти. 

Разрешено ли е да се представям 

за потенциален клиент и по този 

начин да събирам информация 

за тактиките на конкурентите ни? 

 

Отговор: Не. Никога не трябва да 

използвате незаконни или неетични 

средства за събиране на 

информация за нашите конкуренти, 

включително да се представяте за 

потенциален клиент. Напротив, 

трябва винаги да се конкурирате 

честно, включително да не се 

представяте за някой друг. В случай 

че разберете за некоректно 

събиране на информация, следва 

незабавно да се консултирате с 

отдел “Правен”.   

 

Въпрос: Следващия месец ще 

участвам в среща на търговска 

асоциация, в която ще участват и 

много от нашите конкуренти. Ще 

бъде ли удобно да получа 

информация от тях за новите им 

продукти?  

 

Отговор: По скоро не. Независимо, 

че срещите на търговските 

асоциации и конференциите имат 

за цел да насърчават обмена на 

информация и обсъждането на 

новите тенденции, те също така 

предизвикват много въпроси 

свързани с конкурентното право и 

антитръстовите закони. Като 

представител на Еколаб трябва да 

избягвате каквито и да е дискусии, 

касаещи цени, отстъпки, срокове и 

условия на продажба, продуктови 

спецификации или гаранции. Ако 

получите информация за такава 

дискусия, извинете се и незабавно 

се свържете с отдел  “Правен”. 

 

 

   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Събиране на информация за 
конкуренти  
 

За нас е от изключително значение да следим развитието на нашата 

конкуренция, включително и публично достъпната за нея 

информация. Съществува голямо разнообразие от законни източници 

на информация за конкурентите, която би могла да ни бъде от полза 

при оценяването на техните продукти, услуги и прилаганите 

маркетингови методи. Подходящи източници могат да бъдат 

информация от клиенти, публикувана информация или такава, която 

може да се открие в публичното пространство, както и информация 

или проби от продукт, които са получени по законоустановен ред от 

собственика или оторизирано трето лице. 

 

Трябва винаги да зачитате търговските тайни на другите и да 

избягвате използването на неподходящи или незаконни средства за 

събиране на информация за конкуренти или клиенти. Шпионаж, кражба 

с взлом, подслушване и кражба са неподходящи и забранени начини 

за събиране на информация. Забранено е интервюиране или наемане 

на служители на конкурент с цел получаване на конфиденциална 

информация или получаване на неоторизиран достъп до електронна 

поща, или достъп до други канали за пренос на поверителна 

информация, използвани от нашите конкуренти. В случай че получите 

информация, която е собственост на конкурент и е обозначена като 

поверителна или се смята за такава,  веднага се консултирайте с 

отдел “Правен” . 

 

Общоприет начин за събиране на информация за конкуренти и 

клиенти e чрез търговските асоциации. Еколаб насърчава участието в 

търговски асоциации, чиято цел е изработването на стандарти за 

индустрията, стига дискусиите да останат в границите на нормалните 

теми. По-специално, не трябва да бъдете член на нито една 

асоциация, която разпространява актуална или бъдеща ценова или 

статистическа информация, която се опитва да стабилизира дадена 

индустрия, като използва неправомерни действия за координиране на 

конкуренти, насърчава изравняване на цените или ограничаването на 

конкуренцията. За повече информация относно участия в търговски 

асоциации се свържете с отдел “Правен”. 
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Избягване на търговия с вътрешна  
информация 
 

 

 
 

В хода на работа до Вас може да стигне информация, която все още не е 

публично достъпна, но която може да бъде дотолкова важна, че да повлияе 

върху решението на някого да купи или продаде акции на Еколаб. Този тип 

информация, често се нарича  "съществена вътрешна информация" 

 

Като служител Ви е забранено да купувате или продавате акции на Еколаб, в 

случай че боравите със "съществена вътрешна информация". Аналогично, 

ако в хода на работа до Вас достигне съществена информация, която се 

отнася до бизнес партньори на Еколаб и която все още не е достъпна за 

обществеността, не трябва да търгувате с ценни книжа на тези компании, 

докато информацията не стане публично достояние. Неспазването на тази 

забрана може да изложи Вас и Компанията на граждански и наказателни 

санкции.  
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 Трябва да помним 

 

 

 

Вътрешната информация може да 
има много форми. Като служители 
на Еколаб не бива да взимате 
решения за закупуване или 
продаване на акции на Компанията, 
които се основават на съществена 
вътрешна информация. По – долу 
са описани някои от често 
срещаните примери за съществена 
вътрешна информация:  

•  Информация относно  
значително намаление или 
увеличение на обема операции.  

•  Финансови резултати или 
информация, от която може да се 
разбере дали финансовите 
резултати ще бъдат под или над 
очакванията. 

•  Информация за важни нови 
продукти или услуги.   

•  Значими или потенциални 
придобивания или продажби  
(например: сливания, тръжни 
оферти или предложения за 
създаване на съвместно 
предприятие). 

•  Големи промени в 
мениджмънта или контрола.  

•  Предстояща продажба на дълг 
или акции. 

•  Спечелване или загуба на голям 
доставчик, клиент или договор. 

•  Завеждане или уреждане на 
съдебен спор. 

•  Предстоящ банкрут или дело за 
несъстоятелност.  

•  Важни въпроси свързани с 
опазването на околната среда. 
 
За допълнителни примери, моля 
прегледайте нашата Политика за 
търговия с вътрешна 
информация.  

 

 
 
 
 
 
   

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Забранено е да разпространявате вътрешна информация на други лица 

(вкл. други служители, близки или приятели), които нямат основание да 

имат достъп до нея. При никакви обстоятелства не бива да разкривате 

съществена, непублична информация,  която може да повлияе на 

служител или на друго лице да закупи или продаде акции на Компанията.  

 

За допълнителна информация, моля разгледайте нашата Политика за  

търговия с вътрешна информация. Ако имате съмнения дали 

определено действие се явява нарушение на политиката, се свържете с 

отдел “Правен”.  

 

 

ЧЕКЛИСТ ЗА СЪЩЕСТВЕНА ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ  

 

За да определите дали дадена информация е съществена и непублична, 

трябва да си отговорите на следните въпроси:  

 
� Била ли е тази информация публично тиражирана или оповестена 

по друг начин в публичното пространство?  

 

� Информацията, с която разполагам за Компанията (или друга 

компания), ще ме мотивира ли да закупя или продам акции на 

Компанията?  

 

�  Ако даден вестник публикува информацията, с която разполагам, 

това ще доведе ли до повишение или понижение на стойността на 

ценните книжа на Компанията (или на друга)?  

 

�  Как би изглеждала в очите на прокурорите предполагаемата сделка, 

в случай че същата стане обект на разследване?  
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Защита и правилно използване на 
активите и имуществото на Еколаб  

 

 

Материални активи  

 

Всеки от нас е отговорен за опазването и защитата на активите на Еколаб, 

включително финансови и материални активи, търговски тайни и друга 

защитена информация. Ресурси като суровини, оборудване, канцеларски 

материали и технологии са предназначени изключително за бизнес цели и 

тяхната кражба, загуба, злоупотреба или неправилна употреба трябва да се 

предотврати. От нас зависи да помагаме за идентифициране на случаите, 

при които употребата на материалните активи не е в съответствие на 

политиките на Еколаб. Задължение на мениджърите на Еколаб е да 

осъществяват добър контрол и защита на нашите материални активи. 
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ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ  

Въпрос:  Нов служител съм и 

забелязах, че колегите ми взимат 

продукт от клиенти с фиксирани 

такси и ги дават на други 

клиенти, за да отстранят 

проблеми с разходите. 

Разрешено ли е това?  

Отговор: Не. Това се явява 

неправилен начин на използване на 

фирмените активи и може да 

повлияе върху печалбата на 

клиента и отчетните показатели. 

Трябва да обсъдите въпроса с 

Вашия пряк ръководител или отдел 

“Правен”.  

Въпрос: Освен служител на 

Еколаб, съм доброволец в 

комитета за събиране на 

средства към училището на 

дъщеря ми. Мога ли да 

разпечатвам материали и 

листовки, свързани с 

училищната дейност, докато съм 

на работа?  

Отговор: Не. Компанията може и 

да разрешава на служителите си да 

заемат определени позиции извън 

тези, които заемат във фирмата, но 

не разрешава използването на 

ресурси на Компанията като 

принтери, хартия и др. за други 

цели, освен ако нямате 

предварително одобрение за това 

от страна на прекия Ви 

ръководител. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                   

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Комуникационни системи 
 

За много от нас използването на интернет, телефон и електронна 

поща е от съществено значение при изпълнение на задълженията 

ни. Служителите, които имат достъп до комуникационните системи и 

мрежи на Еколаб, следва да спазват високи стандарти на поведение 

по всяко време. Тези системи са предназначени за бизнес цели. 

Използването на комуникационните системи за лични цели е 

разрешено в минимална степен, като по никакъв начин то не бива 

да пречи на изпълнението на служебните Ви ангажименти.    

За допълнителна информация, моля прегледайте Политика за  

електронна комуникация и Политика за Социални медии.  

 
За да гарантира, че комуникационните ни системи и мрежи се 

използват за законни бизнес цели, Еколаб си запазва правото на 

регулярен достъп, следене или спиране тяхното използване. Тези 

практики на мониторинг ще се извършват само в съответствие с 

фирмената политика и в рамките на разрешеното от местното 

законодателство. Всеки служител на Еколаб, които редовно 

злоупотребява с нашите системи или мрежи, може да подлежи на 

дисциплинарно наказание, включително и прекратяване на 

трудовото правоотношение. 

 

За допълнителна информация относно правилното използване на 

технологичните активи, моля прегледайте Корпоративна 

политика за ИТ активи. 

Конфиденциална и патентна 
информация  

По своята същност информацията, до която имате достъп, може да 

бъде патентна или конфиденциална. Еколаб цени високо своята 

конфиденциална и патентна информация. Като служители трябва 

да я защитавате и пазите от неоторизирано използване или 

разкритие. Примери за конфиденциална или патентна информация 

собственост на Еколаб са :  

�  Дългосрочни стратегии  

�  Планове за разработка на продукт  

�  Трудови досиета  

�  Планове за продажби  

�  Маркетинг планове  

�  Планове за комуникация  

�  Финансова информация 

�  Разузнаване на конкуренцията  

�  Информация относно покупателните навиците на клиентите 

�  Планове за поглъщане или продажба  

�  Методи на производство   
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В качеството си на служител никога не трябва да използвате фирмена 

конфиденциална или патентна информация за лични облаги както по 

време на работа в Еколаб, така и след напускане на фирмата. 

Неоторизирано разкриване на конфиденциална или патентна информация 

може да унищожи нейната стойност и/или да даде несправедливо 

предимство на други. Ето защо Ваше задължение е да осигурите 

необходимите споразумения за конфиденциалност и да ограничите 

разкриването на патентна информация само до тези лица, чиято работа 

изисква това. Наред с това трябва да зачитате и защитавате доверието на 

нашите доставчици и клиенти, като не разгласявате тяхна патентна или 

конфиденциална бизнес информация.  

В случай че разберете, че патентна информация на Еколаб е или може да 

бъде компрометирана (застрашена) трябва незабавно да уведомите отдел 

“Правен”.  

 
Интелектуална собственост  
 

Производствени планове, търговски марки, патенти, авторски права, 

търговски тайни и ноу – хау на Еколаб представляват интелектуална 

собственост и се явяват ценни активи, които трябва да защитаваме. 

Всички служители на Еколаб трябва да съблюдават законите и наредбите, 

които ни помагат да защитаваме нашата интелектуална собственост. 

Спазвайки закона ние помагаме на Еколаб да опази своите изследвания, 

идеи, процеси и продукти от кражба или злоупотреба, което ни гарантира, 

че те ще бъдат на наше разположение и за бъдещи иновации. 

 

В качеството си на служители сте задължени да зачитате правата на 

интелектуална собственост на другите.  Наша политика е никога 

съзнателно да не нарушаваме интелектуалната собственост на други 

компании и винаги да осигуряваме необходимите лицензии и разрешения 

преди копиране, използване или разпространяване на интелектуална 

собственост, принадлежаща на други.  

 

Нарушаването на законите за интелектуална собственост може да струва 

скъпо на Компанията. При въпроси или съмнения относно начините за 

защита и използване на интелектуалната собственост на Еколаб, се 

обърнете към Вашия пряк ръководител или отдел “Правен”. 

 

 

 

  

 

 

 

ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ 
  

Въпрос: Наскоро забелязах, че 

колега от моя отдел прекарва 

много време в социалната 

мрежа,  независимо от 

наличието на незавършени 

проекти. Разрешено ли е това 

съгласно политиката на 

Еколаб?  

 

Отговор: Не. Използването на 

фирмени ресурси за лични цели (вкл. 

Интернет и електронна поща) трябва 

да бъде ограничено и не бива по 

никакъв начин да пречи на работните 

задължения. В случая с Вашия 

колега е налице прекомерно 

използване на социалната мрежа, 

което от своя страна може да доведе 

дори до заразяване на компютъра с 

вируси. Трябва да сигнализирате за 

това на Вашия пряк ръководител или 

да уведомите представител на отдел 

“Човешки ресурси” . 
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Гарантиране

защита на

 

 

Защита на данни

 

Еколаб поддържа чувствителн

Компанията. От изключително

Еколаб има стриктни полити

чувствителна или конфиденциална

данни, съхранявани в нашите

 

Всички служители на Еколаб

поверителността и защитата

чувствителна информация

изпълнението на работни

разкритие на потенциално

съхранявана в нашите 

искане за това и само 

законово необходимо. 
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рантиране на поверителност

на данните  

данни и информация  

чувствителни данни и друга информация, която е ценна

изключително значение тя да не попада в неподходящи ръце

стриктни политики и процедури, чиито цели са да защитават тази

конфиденциална информация, включително електроннит

съхранявани в нашите системи. 

на Еколаб трябва да спазват политиките, гарантиращи 

защитата на данни. Достъп до конфиденциална или 

информация се осигурява само на служители, които при 

работни си задължения се нуждаят от такава. Всяко 

потенциално чувствителна или конфиденциална информация

нашите системи, се осъществява само, в случай че постъпи

само след като се установи, че това искане е уместно и 

необходимо.  

                                                                                                                             
                   

                                                                   
поверителност и     

ценна за 

неподходящи ръце. 

защитават тази 

електронните 

гарантиращи 

информация, 

постъпи 

 

                                                                                                                                                                                                              
              



 

 

 

 

 

Информация за клиенти и доставчици  

Наше задължение е да защитаваме всяка поверителна 

информация, която нашите клиенти и доставчици споделят с нас. 

В съответствие с политиката на Еколаб и законите за защита на 

данни, достъп до информация за клиенти и доставчици имат само 

служители на Еколаб, които при изпълнението на своите 

задължения се нуждаят от такава. Когато ви трябва достъп до или 

трябва да използвате информация за потребител или доставчик 

за целите на работата, трябва да го правите само в рамките на 

ограничения обхват на Вашите бизнес нуждите, като полагате 

изключителни усилия никога да не нарушите сигурността или 

поверителността на информацията, която поддържаме. 

Тази политика се отнася и до ограничен брой доставчици и други 

трети страни, на които Еколаб е осигурила право на достъп до 

информация, отнасяща се до нейните доставчици или клиенти. 

 

 
Личната информация на 
служителите   

 

За да изпълняваме ефективно нашите дейности, Еколаб може да 

събира, поддържа и в случай на нужда да разкрива определена 

лична информация за Вас. Ние уважаваме и защитаваме Вашите 

лични данни в максимална степен, съгласно изискванията на 

законите за защита на личните данни. Знаем, че всяка загуба или 

неправомерна употреба на личните Ви данни може да доведе до 

нежелани последствия, вкл. кражба на самоличност и разкриване 

на ощетяваща или неудобна информация.  

 

Така както Компанията уважава и защитава личните Ви данни, 

така и Вие носите отговорност да боравите с личната 

информация за колегите си с най-голяма грижа с оглед защита на 

личните им данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ  

Въпрос: В работно ми ежедневие, 

боравя с чувствителна 

информация, собственост на  

наши клиенти и доставчици, която 

съхранявам на моя лаптоп. По 

време на последното ми бизнес 

пътуване забравих лаптопа си в 

такси и съм притеснен, че тази 

конфиденциална информация сега 

може да бъде достъпна на трети 

страни. Какво да направя?  

Отговор: Незабавно се свържете с  

IT отдела на Еколаб, както и 

информирайте прекия си 

ръководител за загубата на Вашия 

лаптоп. С право смятате, че 

съхраняваната на Вашия компютър 

чувствителна информация може да 

бъде изгубена, открадната или да 

бъде злоупотребено с нея. Когато 

съхранявате чувствителна 

информация на Вашия компютър, 

винаги взимайте необходимите 

мерки да я защитите. Такива мерки 

са използването на сложни пароли 

или криптиране.  
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Връзки с
инвеститорите
 

 

 

 

 

За да защитим и изградим

етичен лидер, от изключително

последователни при общуване

инвеститори и представители

 

Бъдете внимателни, 

обсъждате въпроси, 

Кодекса, никога не трябва

външни лица, освен ако
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Връзки с обществеността,                              
нвеститорите и медиите  

изградим репутацията на Компанията на глобален 

изключително значение е да бъдем прецизни и 

при общуване с външната среда, включително медии, 

представители на широката общественост. 

 когато в обществени форуми или с външни лица, 

 касаещи Компанията. Както вече беше посочено в 

не трябва да обменяте конфиденциална информация с 

освен ако не сте упълномощен за това. 

                             
 

медии, 

в 

информация с 



От значение е да разберете,  че с налагането на социалните медии и 

мрежи, всяка информация за Еколаб, която споделите в интернет 

пространството става публична. Ето защо трябва да бъдете предпазливи и 

никога да не разкривате конфиденциална или защитена информация, 

преди да получите предварително разрешение за това.  

 

Ако имате достъп или узнаете конфиденциална информация или такава, 

която не е публично оповестена, трябва да я използвате само за 

подходящи бизнес цели. За допълнителна информация по този въпрос, 

моля разгледайте Политика за социалните медии.  

 

В качеството си на публична компания Еколаб трябва да се придържа към 

държавните изисквания, отнасящи се до разкриването на информация. Ако 

получите въпроси или искания за информация от анализатори на ценни 

книжа, инвеститори в Еколаб или други заинтересовани страни, следва да 

ги пренасочите към отдел “Връзки с инвеститори”  

 

Ако до Вас достигне запитване за информация за Компанията, от страна на 

медия или друга външна страна, трябва да го пренасочите към отдел 

“Глобални комуникации”. Публични изявления относно Компанията могат да 

правят единствено оторизирани за това лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ  

Въпрос: Получих обаждане от 

репортер, който иска 

информация за нов продукт на 

Еколаб, който се очаква да бъде 

пуснат на пазара следващата 

година. Мога ли да разговарям с 

него по тази тема?  

 

Отговор:  Не. Ако нямате 

предварително разрешение от 

Вашия пряк ръководител и от отдел 

“Глобални комуникации” да 

говорите от името на Компанията, 

трябва да се въздържате от 

коментар и да пренасочвате 

постъпили запитвания от медии към  

ръководител отдел “Глобални 

комуникации”.  Разговори с 

представители на медии, без да се 

познават всички факти, могат да 

навредят на Компанията и да 

заблудят обществеността. 
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Поддържане
бизнес документация

 

 

 

Честно, пълно
счетоводство

 

Счетоводните записи и

отразяват точно естеството

да правите неточни или

записи или финансови

 

Трябва да водим нашите

подробности”  и да гарантираме

изисквания и общоприетите

да поддържа парични средства

са отразени в счетоводните
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Поддържане на точна финансова
бизнес документация   

пълно и точно финансово 
счетоводство и отчетност  

записи и финансовите отчети на Еколаб трябва винаги да 

естеството и целите на нашите операции. Никога не бива

неточни или заблуждаващи вписвания в нашите счетоводни 

финансови отчети.  

нашите счетоводни записи и финансови отчети с “разумни

да гарантираме, че те отговарят на приложимите правни

общоприетите счетоводни принципи. Компанията няма право

парични средства или активи, които не са описани или които

счетоводните книги.  

 

                   

финансова и 

винаги да 

бива 

счетоводни 

разумни 

правни 

право 

които не 

          



                                                                                                                                        

Компанията използва своите счетоводни книги за изготвяне на отчети 

за мениджмънта, акционерите, кредиторите, държавните служби, 

инвестиционната общност и др. Всички счетоводни отчети и доклади, 

изготвени на база тези записи, трябва да се съхраняват и представят в 

съответствие с приложимите закони. Те трябва точно, безпристрастно и 

достатъчно детайлно да отразяват приходите на Еколаб, паричния 

поток, активите, пасивите и финансовото състояние на Компанията. 

Счетоводните изчисления, включително и начислявания, ще се 

основават на добросъвестна оценка и на всички приложими политики 

на Еколаб. 

 

Финансова отчетност и оповестяване 

Акциите на нашата компания са публично търгувани на Нюйоркската 

фондова борса (“NYSE”). Явявайки се публична компания, Еколаб се 

подчинява на американското законодателство, третиращо ценните 

книжа, регулирано от Комисия по ценните книжа и борсите (“SEC”) и на 

правилата на Нюйоркската фондова борса  (“NYSE”) и всички ние 

следва да спазваме тези закони. 

 

В случай че в подадените от Еколаб финансовите отчети, съобщения 

или документация към Комисията за ценните книжа и борсите (“SEC”) 

или Нюйоркската фондова борса (“NYSE”) се съдържа невярна или 

подвеждаща информация, Компанията и служителите, които са 

замесени, могат да бъдат подведени под  гражданска и наказателна 

отговорност. Съответно разкрития към инвеститорите, вкл.периодични 

отчети, публикации в пресата и комуникации към аналитици или 

акционери, трябва да бъдат точни и своевременни. Никога не трябва да 

правим преднамерени или умишлени грешки или подвеждащи 

изявления, или да допускаме пропуски в което и да е разкриване, отчет 

или регистрационна декларация на Еколаб, подадени в Комисията за 

ценните книжа и борсите (“SEC”)или Нюйоркската фондова борса 

(“NYSE”). Горепосоченото се отнася и до всички други фондови борси, 

които са листвали акции на Еколаб. В допълнение, всеки един от нас е 

задължен да сътрудничи на вътрешни или външни одитори, в случай че 

същите отправят въпроси или изискат информация. 

 

Ръководителите и служителите във Финансово – счетоводните отдели 

на Еколаб, ръководени от Главния финансов директор и Финансовия 

контролер, играят важна роля в обезпечаването на честни, пълни, 

точни, обективни, обосновани, своевременни и разбираеми финансови 

отчети и заявления. В допълнение към клаузите в Кодекса и на всички 

свързани политики, процедури и ръководства, нашите управители и 

служителите от отдели “Финанси” и “Счетоводство”  трябва да работят 

добросъвестно, отговорно, надеждно, компетентно и старателно, без да 

преиначават съществени факти или без да правят компромис с тяхната 

независима оценка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪПРОСИ И     
ОТГОВОРИ  
 

Въпрос:  Какво следва да се вземе 

под внимание при отчитане на 

разходи?  

Отговор: По – долу са описани няколко 

неща, които трябва да вземете 

предвид:  

� Ако изпращате кошница с 

подаръци на клиент, в искането Ви 

за възстановяване на разходите, 

следва да посочите точната цел на 

изразходваните средства, 

достатъчно детайлно, за да 

гарантирате прецизно 

осчетоводяване на разходите.  

� В случай че изтеглите дребна сума 

пари за посрещане на служебни 

разходи, това трябва да бъде 

подкрепено със съответните 

документи, така че счетоводните 

записи да бъдат точно отразени. 

� При необходимост, прегледайте 

нашата Политика за отчитане 

на разходите. Ако имате въпроси 

или съмнения относно процедурите 

на Еколаб по отношение на 

разходите и счетоводните 

процедури, моля свържете се с 

Вашия пряк ръководител или член 

от отдел “Счетоводство и финанси” 
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ВЪПРОСИ И 
ОТГОВОРИ 
 
Въпрос: Част от моите 

задължения като търговски 

представител е да съставям 

сервизни отчети за всичките 

си посещения при клиенти. 

Предаваните от мен отчети 

са винаги точни, пълни и 

предадени в срок, докато 

мой колега представя 

понякога своите отчети с 

голямо закъснение, 

преувеличени или непълни. 

Какво трябва да направя?  

 

 

Отговор: Трябва да 

повдигнете въпроса пред 

Вашия пряк ръководител или 

пред отдел “Правен”. 

Сервизните отчети са част от 

фирмената документация и са 

от изключително значение 

както за нашия бизнес, така и 

за устойчивите 

взаимоотношения с нашите 

клиенти. Служители, които не 

спазват фирмените политики и 

процедури, касаещи  

документацията, ги очакват  

сериозни последствия.  

 
 
 

 

 

Управление на документацията на Еколаб  
 

Фирмената документация —  от изпращаните електронни писма до договорите, 

които подписваме   —  съдържа данни и информация, които движат нашия 

бизнес и защитават нашите законови права като организация. Нашата 

документация включва всички носители, върху които може да се съхрани 

информация, вкл.хартия, електронни,  микрофишове, магнитни, фотографски, 

видео и аудио носители.  

 

Документацията на Еколаб трябва да бъде точна и никога да не съдържа 

невярна или подвеждаща информация. Когато създавате, поддържате или 

унищожавате, каквато и да е бизнес документация или комуникации, следва да 

спазвате нашите Инструкции за управление на документацията. Всички 

документи, създадени във връзка с бизнеса на Еколаб, са и ще останат 

собственост на Еколаб.  

 

В случай на съдебно производство или разследване, Еколаб може да Ви 

уведоми, че определени документи са под “правно запрещение”. Най – общо от 

Вас се изисква да запазите цялата документация относно определен проект 

или тема и да избягвате нейната промяна, допълване или унищожаване. В 

случай че сте под правно запрещение, преди да предприемете каквито и да е 

действия със свързана документация, следва да се консултирате с отдел 

“Правен”.  
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ВЪПРОСИ
Намиране

 

 

Източници на
корпоративните
 

Еколаб се стреми да създаде

свободни да задават въпроси

или въпроси дали дадена

се консултирайте с някой

С кого трябва да се свържете

 

� Вашия пряк ръководител

мениджър   

� Отдел “Човешки ресурси

� Отдел “Правен”  

� Служител, отговарящ

корпоративната програм

съответствие или

извън Северна Америка

служител, отговарящ

програмата за съответствие

Вашия регион  

� Главен юрисконсулт

� Горещата линия за

поведение  

Как да подадете сигнал

горещата линия за Кодекса

поведение  

 

Ако смятате за неуместно

разговаряте с Вашия пр

с отдел “Човешки ресурси

“Правен”, може да подадете

предполагаемо нарушение

потърсите съвет на горещата

Кодекса на поведение. За

да използвате посочения

страница от Кодекса на

телефонен номер, указан

страна или да подадете

интернет, използвайки с

целта формуляр, който

намерите на интернет портала

служители Inside Ecolab

“Правен. 

 

 
                                                                                                                             

                                                        
ВЪПРОСИ И СЪМНЕНИЯ
Намиране на Еколаб Ресурси

Източници на информация за вътрешно 
корпоративните норми и етика на Еколаб

да създаде работна среда, в която всички нейни служители

задават въпроси и изказват своите съмнения. Ако у Вас възникнат

дадена дейност или поведение е в съответствие с  Кодекса

с някой от посочените по - долу източници. 

да се свържете:…  

ръководител или 

Човешки ресурси”  

 

отговарящ за 

корпоративната програма за 

или, ако се намирате 

Северна Америка, 

отговарящ за 

съответствие за 

юрисконсулт 

линия за Кодекса на 

подадете сигнал на 

за Кодекса на 

неуместно да 

Вашия пряк ръководител, 

ресурси” или отдел 

подадете сигнал за 

рушение или да 

горещата линия за 

поведение. За целта може 

посочения на последната 

Кодекса на поведение 

указан за Вашата 

подадете сигнал по 

използвайки създадения за 

който може да 

интернет портала за 

Inside Ecolab,  раздел отдел 

 

Възможността за подаване на

предполагаемо нарушение зависи

държавата, в която се намирате

държави ограничават или забраняват

анонимни сигнали по определени

Ако сте служител в страна членка

сигнал, използвайки горещата

поведение, ще бъде приложено

� Ще бъде поискано Вашето

да бъде посочено в доклада

� Само в случай на крайна

да посочите името 

заподозрян в извършване

� Всеки служител, който

уведомен в рамките

подаване на доклада

� Еколаб ще използва

подадете на горещата

поведение, само с цел

сигнал и за никакви други

 

Достъп до Политиките на

Политиките, споменати в Кодекса

всички останали политики на

вътрешния интернет портал за

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                      

 

                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                        
СЪМНЕНИЯ:                

Ресурси 

Еколаб   

служители се чувстват 

възникнат съмнения 

Кодекса на поведение, 

подаване на анонимен сигнал за 

нарушение зависи от законодателството на 

намирате. Законите на някои 

или забраняват подаването на 

определени въпроси или съмнения. 

страна членка на ЕС и подадете 

горещата линия за Кодекса на 

приложено следното:  

Вашето съгласие, името Ви    

посочено в доклада.  

на крайна необходимост, следва  

 на служителя, който е 

извършване на нарушението.  

който посочите ще бъде 

рамките на три работни дни от 

доклада.  

използва информацията, която 

орещата линия за Кодекс на 

само с цел разследване на конкретния 

никакви други цели.  

на Еколаб  

в Кодекса на поведение, както и  

политики на Еколаб, са качени на 

ортал за служители  Inside Ecolab .  
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За да се свържете с горещата линия за Кодекса на поведение, следвайте следните стъпки: 

 
САЩ, Канада и Пуерто Рико: наберете само  800-299-9442                  За други страни 
 

Доминиканска република: наберете само  : 880-299-9442               1. Намерете името на своята страна. 

                                                                                                                      2. Наберете посочения там безплатен телефон. 

                              3. След това наберете 800-299-9442. 
 

Австрия 
Еквадор - 
Andinatel Ирландия  Перу - Telephonica Швеция  

0-800-200-288 1-999-119 1-800-550-000 0-800-50-288 020-799-111 

 

 

 

0-800-50-000 

Белгия  
Еквадор - 
Pacifictel – 1 Ирландия UIFN** Швейцария 

0-800-100-10 1-800-225-528 00-800-222-55288 Перу - Americatel 0-800-890011 

   

0-800-70-088 

Бразилия  
Еквадор - 
Pacifictel - 2 Израел  - Bezeq 

 

Тайван 

0-800-890-0288 1-800-999-119 1-80-949-4949 Филипините 00-801-102-880 

0-800-888-8288 

  

105-11105-12 

 

Салвадор 
Израел  - Golden 
Lines 

 

Тайланд - нов 

България 
800-1288800-101-
111 1-80-922-2222 Полша 1-800-0001-33 

00-800-0010 

  

0-0-800-111-1111 

 

Фиджи Израел  - Barak 

 

Тайланд  

Чили - AT&T Node  004-890-1001 1-80-933-3333 Португалия 800-101-111 

800-225-288 

  

800-800-128 
 

 

Финландия Италия 

 

Турция 

Чили  ENTEL  0-800-11-0015 800-172-444 Румъния 0811-288-0001 

800-360-311 

  

080803-4288 

 

Франция  Telecom Япония 

 

Украйна 

Чили  Telefonica 0-800-99-0011 00-539-111 Русия  8^100-11 

0-800-222-1288 

  

8^10-800-110-1011 

 

Франция   Латвия 8^10-800-120-1011 Великобритания  

Чили  AT&T  
Telecom 
Development 800-2288 British Telecom 

171 00 311 0805-701-288 

 

Русия - Москва  0-800-89-0011 

  

Малайзия 7 555 042 

Чили  Easter Island Германия 1-800-80-0011 

 

Великобритания 
C&W 

800-800-311 0-800-225-5288 

 

Саудитска арабия  0-500-89-0011 

  

Мексико - New 1-800-10 

Китай, PRC - Beijing Гърция 01-800 288-2872 

 

Великобритания 
NTL 

108-888 00-800-1311 

 

Сърбия*** 0-800-013-0011 

  

Мексико Por Cobrar 770-776-5624 

Китай , PRC - Macau Гватемала 01-800-112-2020 

 

Уругвай 

0-800-111 
999-9190800-101-
111 

 

Сингапур - SingTel 000-410 

  

Мексико  800-011-1111 
Китай, PRC - юг, 
Шанхай - China 
Telecom 

Гватемала All 
Carriers 800-101-111 

 

Венецуела 

10-811 138-120 

 

Сингапур StarHub 0-800-225-5288 

  

Мароко 800-001-0001 

Колумбия Хондурас 002-11-0011 

 

Виетнам 

01-800-911-0010 
800-0123800-101-
111 

 

Словакия 1-201-0288 

800-101-111 

  

0-800-000-101 

 

    
** Само за Ирландия. Универсален безплатен международен номер  –  преди да наберат безплатния номер на горещата линия за Кодекса на поведение, 
телефониращите следва да наберат посочения за държавата номер за достъп. 

*** Само за Сърбия и Словения – Първо, наберете оператора и го информирайте, че искате да проведете разговор за сметка на другата страна. 
 
 
 


