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Кодекс за поведение на компанията Jula AB 

Визията на Jula AB е да се улесни животът на всички майстори любители и професионалисти 
по целия свят. Постигаме нашата визия, като предлагаме продукти за подобряване на 
домашния бит на ниски цени.  
 
Наясно сме, че бизнесът ни оказва въздействие върху живота на хората и на околната среда в 
местен и глобален мащаб. За да реализираме визията си, приемаме, че носим отговорност, 
простираща се извън нашите продукти. Изцяло вярваме в тясното сътрудничество с нашите 
доставчици, включително в поемането на ясна екологическа и социална отговорност в рамките 
на цялата верига за доставки. Това е предварително условие за добро качество, устойчиво 
използване на ресурсите и ниски цени.  

 
Осведомеността, доверието и устойчивото развитие са основите за непрестанен растеж заедно 
с доставчиците, които споделят нашите ценности и амбиции.  
 
Целта на Кодекса за поведение на Jula е да се зададат основните принципи и стандарти и да се 
определят нашите изисквания по отношение на Jula и нашите доставчици. В Jula сме 
възприели следните принципи и очакваме нашите доставчици да поемат същите ангажименти: 

- етично и отговорно поведение във всички аспекти на нашия бизнес; 
- зачитане на правата на всички хора; 
- уважение към околната среда. 

Кодексът за поведение на Jula важи за всички доставчици и техните подизпълнители и 
поддоставчици, които участват в производството или доставката на продукти и услуги за Jula. 
Доставчиците носят отговорност да информират своите служители и веригата си за доставки за 
Кодекса за поведение на Jula и да гарантират неговото прилагане и съблюдаване. 
 
Кратката версия на Кодекса за поведение, стр. 5, трябва да бъде публикувана на видимо място 
на език, говорен от служителите, в пространства със споделен достъп във всички сгради, 
където се произвеждат продукти директно за Jula. 
 
Тази изисквания съответстват на Глобалния договор на ООН, който е основан на Всеобщата 
декларация за правата на човека на ООН (1948 г.), Декларацията на Международната 
организация на труда за основните принципи и права в труда (1998 г.), Декларацията от Рио де 
Жанейро относно околната среда и развитието (1992 г.) и Конвенцията на ООН срещу 
корупцията (2000 г.). 
 

ЗАКОНОВИ ИЗИСКВАНИЯ 

В допълнение към удовлетворяването на изискванията на този кодекс доставчиците следва да 
се съобразяват с всички национални закони и нормативни актове, а също така и с другите 
приложими стандарти (напр. добрите производствени практики, други кодекси за поведение) и 
всички останали съответни законоустановени изисквания, като при това се спазват по-строгите 
изисквания.  

 

ПРАВА НА ЧОВЕКА И ТРУД 

1. Справедливо отношение 

Доставчиците следва да се отнасят към всеки служител достойно и с уважение и не бива да 
използват телесни наказания, заплахи, насилие или други форми на физически, сексуален, 
психологически или вербален тормоз. 

2. Работни часове и възнаграждение 

Максимално допустимият брой работни часове седмично е според определеното в 
националните закони, но не бива редовно да превишава 48 часа, а максимално допустимият 
брой извънредни часове седмично не бива да превишава 12 часа. Извънредната работа винаги  
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трябва да бъде на доброволни начала. Служителите имат право на най-малко един почивен 
ден на всеки седем дни.   

Всички служители имат право на писмен трудов договор.  

На служителите трябва да се заплаща най-малко законово полагащото се минимално 
възнаграждение и всички служители следва да бъдат компенсирани за всички изработени 
извънредни часове в съответствие със законовите изисквания. Работата „на парче“ не следва 
да се изключва от правото на компенсация за извънреден труд. 

Възнаграждението следва да се изплаща редовно и навреме за всички служители. 
Възнаграждението следва да се изплаща най-малкото ежемесечно. Доставчикът не бива да 
удържа никакво възнаграждение на служителя. 

Доставчикът следва да поддържа точна и пълна документация за присъствието и заплатите, 
като документира работните часове и изплащането на възнаграждения за всеки служител, 
включително заплащането „на парче“ и временните служители.  

3. Детски труд и млади служители 

Доставчиците не бива да използват детски труд. Не бива да се наемат лица на възраст под 15 
(или 14, когато това съответства на закона) години или по-млади от законово определената 
възраст за наемане, ако тази възраст е над 15 години. 

Доставчиците трябва да предприемат нужните мерки, за да гарантират, че няма да се използва 
детски труд на собствените им места на производство или при поддоставчиците. Доставчиците 
трябва да поддържат официална документация за всеки служител, която потвърждава 
рождената дата на служителя.  

Доставчиците, които наемат млади служители, по-възрастни от съответната законова 
минимална възраст за наемане, но по-млади от 18 години, трябва да се съобразяват с всички 
закони и нормативни актове, касаещи подобни лица. Младите служители не бива да 
изпълняват работа, която има вероятност да бъде опасна, да пречи на детското образование 
или да вреди на детското здраве или на физическото, психическото, духовното, моралното и 
социалното развитие на индивида. 

4. Принудителен труд 

Не се приема под никаква форма принудителен или заробващ труд, нито използването на 
затворнически или незаконен труд. В това влизат всички форми на принудителни 
споразумения. Никой не бива да бъде заставян да работи срещу волята си за какъвто и да е 
период от време. Доставчикът трябва да позволи на служителите да напускат зоната на 
фабриката, когато техните смени свършат, и не бива да задържа лични карти или да изисква 
депозити. 

5. Свобода на сдружаване и право на колективно трудово договаряне  

Доставчикът не бива да пречи на правата на служителите да формират и да се присъединяват 
към профсъюзи или други сдружения по свое усмотрение и да се договарят колективно. 

Доставчикът забранява дискриминацията, наказанията, заплахите и тормоза срещу 
представители на служителите или служители поради участие в законни и мирни дейности на 
профсъюзите. 

Ако профсъюзите нямат правото да действат на работното място или се допускат само 
одобрени от държавата организации, доставчикът следва да улеснява и да не възпрепятства 
алтернативни мерки с цел разрешаване на служителите да се събират независимо и да 
дискутират свързани с работата проблеми, както и създаването на форум за представяне на 
свързани с работата проблеми пред ръководството. 

6. Недискриминация 

Доставчикът не бива да се обвързва и да поддържа дискриминация въз основа на раса, пол, 
възраст, политически възгледи, вероизповедание, етнически и национален произход, вярвания,  
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семейно положение, здраве, сексуална ориентация, заболявания или инвалидност, членство в 
организации на служителите, включително профсъюзи или други лични характеристики по 
време на наемане на работа и пребиваване на длъжност. Наемането, възнагражденията, 
ползите, обучението, напредването в кариерата, дисциплинарните мерки, прекратяването на 
трудовоправни отношения, пенсионирането или други решения, свързани с наемането на 
работа, следва да се основават на релевантни и обективни критерии. 

 

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ  

7. Превенция и защита на работното място 

Доставчиците трябва да предоставят на служителите безопасно и здравословно работно място 
в съответствие с приложимите закони и нормативни актове. Служителите не следва да се 
излагат на въздействието на вредни процеси, химикали, вещества и техники. 

Когато подобно излагане е неизбежно, всички служители, изложени на това, трябва да бъдат 
снабдени с всички необходими защитни средства. Необходимата защита на работното място и 
средствата за лична защита за всички служители трябва да бъдат налични, поддържани, 
използвани и предоставяни безплатно на служителите във вредна или потенциално рискована 
работна среда. Сградите, всички машини и друго оборудване трябва да бъдат безопасни за 
използване и оборудвани  
 

с необходимите обезопасителни съоръжения, за да се предотвратят наранявания. Работната 
среда трябва да се поддържа превантивно, за да се защитят служителите от свързани с 
работата опасности и да се гарантират добри условия на труд.  

Доставчикът трябва да предоставя безплатно чиста питейна вода на всички служители, а също 
така трябва да са налични достатъчен брой чисти и хигиенизирани тоалетни и съоръжения за 
измиване за мъже и жени. 

На всички новоназначени и преназначени служители и ръководители трябва да се предостави 
редовно и протоколирано обучение по здраве и безопасност. Доставчиците трябва да 
предоставят основно обучение по противопожарна безопасност и оборудване за пожарогасене 
на работното място. Пожарогасителите трябва да бъдат правилно обозначени и напълно 
заредени. Пожарните изходи трябва да са ясно обозначени и не бива да се блокират.  

Доставчиците също така трябва да предоставят леснодостъпни материали за основна бърза 
помощ и обучени служители на работното място.  

8. Боравене с химикали 

Доставчиците трябва да предприемат мерки, за да гарантират безопасното боравене, 
съхранението и изхвърлянето на химикали и опасни вещества по безопасен начин, както и да 
осигурят необходимото обучение. Контейнерите за химически вещества следва да бъдат 
етикетирани по подходящ начин и да се съхраняват безопасно. На работното място трябва да 
има наличен списък с всички химикали, използвани в производството, с валиден 
информационен лист за безопасност (ИЛБ) на местния език. 

9. Помещенията за настаняване  

Помещенията за настаняване, като например общежития, предоставяни от доставчика, следва 
да са безопасни и хигиенични и да отговарят на основните потребности на служителите от 
гледна точка на конструкция на сградата, пространство, температура, осветление, 
проветряване, готвене, вода, санитарни помещения, личен живот и финансова достъпност. 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

10. Околна среда – общи положения 

Доставчиците трябва постоянно да работят, за да подобряват екологическата ефективност във 
всички дейности и в жизнения цикъл на продукта. Това включва осведомеността и мониторинга  
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на важни за околната среда аспекти и въздействия, сред които влизат (без да изчерпват 
възможностите) следните: 
− въпроси по продуктите, като напр. дизайн, опаковка, транспортиране, използване и 
рециклиране/изхвърляне; 
− използване на оскъдни природни ресурси, енергия и вода; 
− вредни емисии или замърсяване на въздуха, водата и почвата; 
− боравене с опасни и безопасни отпадъци; 
− боравене с опасни вещества; 
− шум, миризми и отделяне на прах.  
 
Доставчикът трябва да постоянно осигурява и да демонстрира подобрения по отношение на 
околната среда чрез проактивен подход и отговорно управление. 
 
Доставчикът трябва да гарантира, че всички химикали и опасни вещества, използвани в 
производството на продукти за Jula, отговарят на изискванията на Jula. Доставчикът трябва да 
прилага принципите на заместване и да работи постоянно за замяната на опасните вещества с 
по-малко опасни такива.  
 
Доставчиците трябва да бъдат добре информирани и да се съобразяват с екологическите 
изисквания в съответствие с националното законодателство, нормативните актове и 
възприетите стандарти в бранша.  

11. Отпадъци 

Всеки един отпадък и особено опасните отпадъци трябва да се съхраняват и обработват в 
съответствие с местните закони и по отговорен начин, който предотвратява замърсяването на 
въздуха, почвата и водата, предотвратява рисковете от възпламеняване и гарантира здравето 
и безопасността на служителите. 

 
12. Отпадъчни води 

Доставчиците трябва да предприемат мерки за избягване на замърсяването на водите чрез 
превенция и намаляване на изпускането на отпадъчни води.  

Отпадъчните води трябва да се отработват по подходящ начин на място от доставчика или да 
се насочват към одобрено съоръжение за обработване на отпадъчни води, за да се намали 
въздействието върху водната среда. 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

Доставчиците трябва да се отнасят към животните в съответствие с националните нормативни 
актове и международно признатите методи. Всички животни, които са притежание или са под 
контрола на хората, следва да бъдат държани в условия, съответстващи на физиологическите 
и поведенчески нужди на съответния вид.  

Отношението към дадено животно може да се опише като добро, ако животното е в добра 
форма, здраво и не страда. Защитата на животните включва превенция на ненужно страдание, 
гарантиране на добро качество на живот или хуманна смърт. 

 

БОРБА С КОРУПЦИЯТА 

Доставчиците не бива да се ангажират с никаква форма на корупция, включително подкупи, 
предлагане на процент от печалбата, измама и изнудване. Доставчиците не бива да 
предприемат никакви действия, които могат да нарушат или да накарат Jula да наруши 
приложимите антикорупционни закони или нормативни актове. 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ 

 
Доставчиците трябва да съобщят за настоящия Кодекс за поведение на всички служители, а 
също така на подизпълнителите, участващи в производствения процес за Jula. Доставчикът 
документира начините за повдигане на въпроси и оплаквания във връзка с Кодекса за 
поведение на Jula, като например дискриминацията, тормоза и злоупотребата. Начините за 
подаване на жалби са добре познати на служителите. 

Всички доставчици трябва при запитване от страна на Jula да информират Jula относно 
адресите на фабриките, в които се произвежда всяка поръчка. 

Доставчиците трябва да разрешат на Jula и представителите на компанията да правят 
инспекции. Подобни инспекции може да се провеждат след предупреждение или без 
предупреждение, по всяко време и на всички места на производство, включително при 
подизпълнители, където се произвеждат продукти за Jula, за да се гарантира съответствието с 
Кодекса за поведение на Jula. Jula и всяка трета страна, представляваща Jula, трябва да има 
безпрепятствен достъп до всички необходими записи, документи и производствени зони.  
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Кодекс за поведение на компанията Jula  

– Кратка версия 

 

Тормоз, злоупотреба и дисциплинарни мерки (справедливо отношение) 

Доставчиците следва да се отнасят към всеки служител достойно и с уважение и не бива да използват 
телесни наказания, заплахи, насилие или други форми на физически, сексуален, психологически или 
вербален тормоз. 

Възнаграждение, с което може да се живее 

На служителите трябва да се заплаща най-малко законово полагащото се минимално възнаграждение и 
всички служители следва да бъдат компенсирани за всички изработени извънредни часове в съответствие 
със законовите изисквания. 

Работните часове не са прекомерно много 

Максимално допустимият брой работни часове не бива редовно да превишава 48 часа, а максимално 
допустимият брой извънредни часове седмично не бива да превишава 12 часа. Служителите имат право 
на най-малко един почивен ден на всеки седем дни.   

Не бива да се използва детски труд 

Не бива да се наемат лица на възраст под 15 години 

„Дете“ се определя като лице на възраст под 15 години или на по-малка от законово определената 
възраст за наемане, ако тази възраст е над 15 години. Младите служители на възраст под 18 години не 
бива да изпълняват работа, която има вероятност да бъде опасна. 

Наемането на работа е резултат на свободен избор 

Не са приемливи никакви форми на принудителен или заробващ труд. Доставчикът трябва да позволи на 
служителите да напускат зоната на фабриката, когато техните смени свършат, и не бива да задържа 
лични карти или да изисква депозити. 

Свобода на сдружаване и право на колективно трудово договаряне 

Доставчикът следва да улеснява и да не възпрепятства алтернативни мерки с цел разрешаване на 
служителите да се събират независимо и да дискутират свързани с работата проблеми и създаване на 
форум за представяне на свързани с работата проблеми пред ръководството. 

Не се упражнява никаква дискриминация 

Да няма дискриминация при наемането, компенсирането, достъпа до обучение, повишаването, 
прекратяването на отношения и пенсионирането въз основа на раса, каста, национален произход, 
вероизповедание, възраст, инвалидност, пол, семейно положение, сексуална ориентация, членство в 
профсъюзи или политическа принадлежност. 

Условията за работа са безопасни и хигиенични 

Служителите не следва да се излагат на въздействието на вредни процеси, химикали, вещества и 
техники. Необходимата защита на работното място и средствата за лична защита за служители трябва да 
са налични за служителите във вредна или потенциално рискована работна среда. 

За пълната версия посетете адреса www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТИ С JULA 

Ако доставчиците нарушават каквото и да е по настоящия 
Кодекс за поведение, ние искаме да знаем за това.  

Молим Ви да ни информирате по тези въпроси, като се 
свържете с нас на адрес www.julasupplier.com/report-issue, 
по телефона или като попълните формуляра. Можете да ни 
пишете на Вашия местен език. Цялата информация, която 
получаваме, остава стриктно поверителна и Вашата 
самоличност е защитена. 

КОДЕКСЪТ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПУБЛИКУВАН НА 

ВИДИМО МЯСТО НА МЕСТНИЯ ЕЗИК, ГОВОРЕН ОТ 

СЛУЖИТЕЛИТЕ, В ПРОСТРАНСТВО СЪС СПОДЕЛЕН ДОСТЪП 

ВЪВ ВСИЧКИ СГРАДИ, КЪДЕТО СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ ПРОДУКТИ 

ДИРЕКТНО ЗА JULA. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue

